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Europass Certificaatsupplement1 

  
BELGIE / VLAANDEREN 

 

1. Titel van het certificaat (NL) 

Ervaringsbewijs: magazijnmedewerker 
In de oorspronkelijke taal 

 

2. Vertaalde titel van het certificaat 

Certificate of professional competence: warehouse assistant (EN) 

Titre de compétence professionnelle: aide-magasinier (FR) 
Deze vertaling heeft geen wettelijke status. 

 

3. Beschrijving van verworven competenties 
 

De standaard werd ontwikkeld en goedgekeurd door de sectorale sociale partners. 
 

 

Een houder van het ervaringsbewijs kan: 
 

controleren van de goederen:  
 controleert visueel de uiterlijke staat van de goederen op schade; 
 telt of de hoeveelheid in overeenstemming is met het vermelde aantal op het werkdocument; 
 weegt goederen om te controleren of het gewicht in overeenstemming is met het vermelde gewicht op het werkdocument; 
 meldt afwijkingen mondeling; 
 vergelijkt stukcodes met de codes op het werkdocument; 
 duidt aan op een werkdocument welke goederen werden behandeld. 

 

goederen lokaliseren volgens instructies: 
 plaatst/pickt goederen op de opgegeven locatie aan de hand van de locatiecode; 
 plaatst/pickt orders volgens de opgegeven routing en prioriteit; 
 brengt locatielabels zichtbaar aan, zonder andere te overplakken. 

 

in- en uitpakken: 
 verwijdert verpakking van goederen met een breekmes zonder de inhoud te beschadigen; 
 trekt het mes van het breekmes in na het gebruik ervan; 
 snijdt weg van zichzelf; 
 verpakt goederen conform het opgegeven voorbeeld; 
 omwikkelt goederen op een pallet manueel met folie en pakt daarbij de pallet mee in met de folie. 

 

stabiel stapelen: 
 stapelt goederen enkel op een stabiele ondergrond; 
 stapelt goederen in een kruisverband op een pallet of rek zodat deze een stabiel geheel vormt; 
 stapelt goederen zodanig dat ze binnen de oppervlakte van de pallet of het rek passen; 
 zet zware goederen onderaan en lichte bovenaan; 
 houdt zich aan de opgegeven stapelhoogte. 

 

veilig werken: 
 draagt veiligheidsschoenen; 
 draagt PBM’s volgens de gegeven instructies; 
 verplaatst goederen stabiel met een manuele transpallet, steekwagen en/of kar zonder de goederen en de omgeving te beschadigen; 

                                                           

Toelichting 
Dit document dient om aanvullende informatie over het specifieke certificaat te verschaffen en bezit op zichzelf geen enkele wettelijke status. 
Het is gebaseerd op de resolutie 93/C 49/01 van de Raad van 3 december 1992 over de doorzichtigheid van kwalificaties, op de resolutie 
96/C 224/04 van de Raad van 15 juli 1996 over de doorzichtigheid van beroepsopleidingscertificaten en op de aanbeveling 2001/613/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 10 juli 2001 inzake de mobiliteit binnen de Gemeenschap van studenten, personen in opleiding, 
vrijwilligers, leerkrachten en opleiders. 

Meer informatie op: http://europass.cedefop.europa.eu 
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 buigt door de knieën en houdt de rug recht bij het heffen; 
 volgt pictogrammen en behandelingslabels op; 
 ruimt op om vallen, struikelen en uitglijden te voorkomen; 
 sorteert verpakkingsafval en legt het op de daartoe voorziene plaats. 

De houder van het ervaringsbewijs kan kennis aantonen van: 
 pictogrammen/behandelingslabels. 

   

 

4. Reeks sectoren en beroepen relevant voor de houder van het certificaat 
De houder van het ervaringsbewijs kan werken als magazijnmedewerker. Dit beroep komt voor in de sector transport en 
logistiek en in alle andere sectoren waartoe bedrijven behoren die een eigen magazijn hebben. 

 

 

5. Officiële grondslag van het certificaat 
Naam en rechtspositie van de erkende instelling die het 
certificaat toekent 
 
Testcentrum erkend door de Vlaamse overheid 

Naam en rechtspositie van de nationale/regionale 
instantie die de accreditatie/erkenning van het 
certificaat verzorgt 
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie 
Koning Albert II laan 35 bus 21 
1030 Brussel 

Niveau van het certificaat (nationaal of internationaal) 

Vlaams niveau 

EVC (Erkenning van Verworven Competenties) 

Beoordelingsscore / minimumvereisten 
Alle competenties zoals beschreven in punt 3 moeten 
worden bewezen. 

Internationale reglementen 

 

Juridische grondslag 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende 
het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (= ervaringsbewijs) 

 Ministerieel besluit van 5 maart 2007 tot bepaling van de standaard voor de titel van magazijnmedewerker (= 
ervaringsbewijs) 

 
 

6. Erkend traject waardoor het certificaat verkregen is 
 

Beschrijving gevolgde trajecten Percentage van het totale programma 
(%) 

Duur 
(uren/weken/maanden/jaren) 

Assessment van verworven competenties 
(EVC) 

100 Max. 4 uur 

Totale duur van het assessment dat tot het certificaat heeft geleid Max. 4 uur 

 
Aanvullende informatie 

Het assessment werd ontwikkeld volgens de standaard magazijnmedewerker, zoals opgesteld en goedgekeurd door 
werknemersvertegenwoordigers en werkgeversvertegenwoordigers uit de sector transport en logistiek, de metaalsector, de 
bouwsector, de voedingssector, de automobielsector.  Het assessment bestaat uit een optionele beoordeling van een portfolio 
en de eigenlijke afname van een assessment door 2 beoordelaars volgens de standaard magazijnmedewerker 

 

Meer informatie beschikbaar op: 

www.ervaringsbewijs.be  
 

Vlaams overzicht van Europass-Certificaatsupplementen 

Hier kan je de Vlaamse Europass-Certificaatsupplement downloaden in verschillende talen en vind je een beschrijving van het 
nationale en regionale systeem voor kwalificaties: 

www.europass-vlaanderen.be/cs  
 

 


