
proefhoofdstuk
Entree retail



 

 
Assistent verkoop/retail kerntaak 1 

15 

1 Werken in een magazijn 

 Bas helpt vandaag met de ontvangst van goederen. Het is een drukke dag. Er 
komen meerdere vrachtwagens met verschillende goederen binnen. 
Herenondergoed, damesbovenkleding, damesnachtgoed en kinderkleding. Bas 
helpt de goederen te ontvangen en controleren. Daarna vervoert hij deze naar het 
magazijn, waar ze opgeslagen worden. Sommige goederen stapelt hij in het 
magazijn. Andere hangt hij op hangertjes. In het magazijn kijkt Bas om zich heen. 
Vorige week stonden de dozen met damesnachtgoed toch op deze plek? Of niet? 
Hij kan de dozen damesnachtgoed niet vinden. Hij weet het even niet meer.  

 

 
afbeelding 1: Een magazijn 
 

1.1 Wat leer je in dit hoofdstuk? 
In dit hoofdstuk leer je meer over het werken in een magazijn. Een magazijn is een 
opslagplaats waar bedrijven hun goederen opslaan.  

 

1.2 Waarom hebben winkels een magazijn? 
De meeste winkels hebben een magazijn. Een magazijn heeft verschillende functies: 

- Je gebruikt het voor de opslag van artikelen en goederen. 
- Je maakt er artikelen klaar voor de verkoop.  
 
Als de artikelen in de winkel op zijn, kun je vanuit het magazijn de artikelen in de winkel 
aanvullen. Zo voorkom je dat klanten voor een leeg schap staan. 
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Kleine winkels hebben meestal een kleine opslagruimte. Grote winkels, zoals een 
bouwmarkt, hebben vaak een groter magazijn om hun goederen op te slaan.  
 

 
afbeelding 2: Magazijn van een bouwmarkt 
 
1. Bedenk 2 soorten winkels in de detailhandel (maar geen winkels die eten 

verkopen). Schrijf van elke soort 2 producten op die je in het magazijn 
tegen kunt komen. Bespreek je antwoord met een andere deelnemer. 
 

 

 
 

 
2. Is de voorraadkast in je keuken thuis ook een voorbeeld van een magazijn? 

Leg uit. 
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1.3 Hoe ziet een magazijn eruit? 
Hoe je een magazijn inricht, hangt ook af van het soort goederen. Zware goederen - 
zoals een wasmachine - staan vaak op de grond bij elkaar. Lichte artikelen - zoals 
dozen schroeven - zet je meestal hoger in stellingen. Een bedrijf dat bederfelijke 
goederen verkoopt, gebruikt koel- en vriescellen in het magazijn.  

De meeste goederen hebben een vaste plek in het magazijn. Zo zijn de goederen snel 
en makkelijk te vinden. De indeling van het magazijn bepaalt een bedrijf zelf. Op een 
plattegrond zie je dan waar je de goederen moet opslaan. 
 

 
afbeelding 3: Plattegrond van een deel van een magazijn 
 
3. a. Heb je weleens een magazijn van binnen bekeken? Weet je nog hoe 

het eruitzag? Leg uit.  
 

 

 

 

 
 

koffie/thee
suiker

frisdranken
suikerzakjes

vruchtensappen
koek

chips
snoep

vlees
zuivel

groente
diepvries
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b. Bespreek je antwoord met een andere deelnemer. Wat is hetzelfde en 
wat is anders in jullie beschrijving? 

 

 

 

 

 
 

 
4. Bedenk 2 bedrijven die koel- en/ of vriescellen nodig hebben in hun 

magazijn.  

 

 

 
 

 
5. Bas uit het praktijkvoorbeeld, weet niet meer waar de dozen 

damesnachtgoed staan. Hij dacht dat hij ze vorige week op deze plek zag 
staan. Maar daar staan ze niet.  

Hoort Bas te weten waar deze dozen horen te staan? Leg uit. 
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1.4 Van ontvangst tot opslag: hoe gaat dat? 
Goederen doorlopen een lange weg in het magazijn: van het ontvangen van deze 
goederen tot het opslaan van deze goederen. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat zie je in 
het volgende schema. 
 

 
afbeelding 4: Weg van ontvangst tot opslag van goederen in het magazijn 
 
Elke stap in dit proces moet goed verlopen. Zo weet je zeker dat: 
- de juiste goederen zijn binnengekomen 
- de goederen niet beschadigd zijn 
- de goederen straks ook op de juiste plaats staan 
- er geen ongelukken gebeuren.  
 
6. Bas heeft al veel werkzaamheden gedaan. Hij:  

1. hing de dameskleding aan kledingrekken om ze naar het magazijn te 
brengen 

2. keek of er inderdaad 24 doosjes dameshemden zijn geleverd 
3. hielp de vrachtwagenchauffeur bij het uitladen van het damesnachtgoed 
4. bracht de kleding samen met Ivet naar de juiste plek in het magazijn. 
 
Bij welke fase van het ontvangstproces hoort elke activiteit? 
 

 

 

 

 
 

winkelvloer

magazijn

goederen 
ompakken

goederen 
opslaan

afwijkingen
melden

goederen veilig
lossen in de 
ontvangstruimte

goederen 
controleren
- allemaal binnen?
- beschadigd?
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voldoende mensen

voldoende tijd

retourgoederen
sorteren + klaarleggen

transportmiddelen 
+ hulpmiddelen 
klaarleggen

voldoende ruimte
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1.5 Wat zijn je taken in een magazijn? 
In een magazijn heb je verschillende taken. Deze taken hebben allemaal te maken met 
het ontvangstproces (zie afbeelding 4). Maar welke taken doe je nu precies tijdens de 
ontvangst van goederen? We leggen het hier kort uit, maar in de komende 
hoofdstukken leer je veel meer over de werkzaamheden in een magazijn. 
 

1. Ontvangst voorbereiden 
Voordat de goederen binnenkomen, bereid je de ontvangst samen met je collega voor. 
Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de ontvangstruimte leeg is en dat alle hulpmiddelen 
en transportmiddelen die je nodig hebt, klaarliggen.  
 

 
afbeelding 5: Ontvangst voorbereiden 
 

2. Goederen veilig lossen 
Als de ontvangst is voorbereid, kun je de goederen ontvangen. Soms help je de 
chauffeur met het lossen van de goederen. Let er op dat je veilig werkt!  
 

 
afbeelding 6: Goederen veilig lossen 
 
  

voldoende mensen

voldoende tijd

retourgoederen
sorteren + klaarleggen

transportmiddelen 
+ hulpmiddelen 
klaarleggen

voldoende ruimte
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3. Goederen controleren 
Nadat de goederen gelost zijn, controleer je deze. Je let er bijvoorbeeld op of de juiste 
goederen geleverd zijn en of er niets aan de levering ontbreekt. Hiervoor gebruik je 
verschillende soorten documenten (papieren).  
 

  
afbeelding 7: Goederen controleren 
 

4. Goederen verplaatsen 
Nadat je de goederen hebt gecontroleerd, verplaats je deze. Het is belangrijk dat je dit 
in de juiste volgorde doet en de juiste transportmiddelen gebruikt. Net als bij het lossen 
geldt ook hier: werk veilig!  
 

 
afbeelding 8: Goederen verplaatsen 
 

5. Goederen sorteren en ompakken 
In het magazijn sorteer je de goederen: je zet ze in groepjes bij elkaar, soort bij soort. 
Soms pak je ook goederen om (ompakken): je haalt de goederen uit hun verpakking en 
maakt ze klaar voor de presentatie. Soms pak je ze zelfs opnieuw in, maar dan op een 
andere manier.  
 

goederen controleren
- allemaal binnen?
- beschadigd?

goederen transporteren
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afbeelding 9: Goederen sorteren en ompakken 
 

6. Goederen opslaan 
Als je alle goederen hebt gesorteerd en/of omgepakt, sla je de goederen op. Het is 
belangrijk dat je de goederen op de juiste plek in het magazijn opslaat. Werk dus 
nauwkeurig en veilig. 
 

  
afbeelding 10: Goederen opslaan 
 

7. Afwijkingen melden 
Als je iets tegenkomt wat niet klopt, meld je dit aan je leidinggevende.  
 

  
afbeelding 11: Afwijkingen melden  



 

 
Assistent verkoop/retail kerntaak 1 

23 

Opdracht 1 

Ken je toevallig iemand die in een magazijn werkt, bijvoorbeeld een vriend of 
iemand in je stage- of leerbedrijf? Stel hem vragen om meer te weten te komen 
over het werken in een magazijn, bijvoorbeeld: 

- Welke functie heb je in het magazijn (wat moet je doen?)? 
- Welke taken voer je uit in het magazijn? 
- Waar moet je allemaal op letten? 
- Wat moet je doen als iets niet goed gaat? 
- Hoe zorg je ervoor dat je je werk goed doet? 
- Vraag ook of je een keer met hem mag meekijken. Wat valt je allemaal op?  
 
Ken je niemand die in het magazijn werkt, vraag dan aan een andere deelnemer 
of hij iemand kent die jou hier meer over kan vertellen. Wat heeft hij of zij te 
vertellen over het werk in het magazijn? 
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1.6 Waarom moet je efficiënt werken in een magazijn? 
Het is belangrijk dat je in een magazijn zo efficiënt mogelijk werkt. Want tijd is geld. En 
hoe bespaar je tijd? Dit doe je door onder andere: 
- de ontvangst van goederen goed voor te bereiden 

Zo weet je precies wanneer je welke taken moet uitvoeren. 
- te weten waar de goederen in een magazijn staan 

Daarom staat alles ook op een vaste plaats in een magazijn. Zo hoef je niet te 
zoeken naar goederen. 

- nauwkeurig en netjes te werken 
Zo maak je minder fouten. Het oplossen van fouten kost namelijk extra tijd en geld.  

- te werken volgens de instructies en procedures van het bedrijf 
Zo maak je minder fouten. 

- op tijd hulp te vragen als je iets niet weet 
Zo verspil je geen kostbare tijd met het zelf uitzoeken hoe je iets moet doen als je 
het echt niet weet. Je collega’s kunnen je dan helpen. 

- afwijkingen te melden. 
Soms komt het voor dat iets niet gaat zoals is afgesproken of gepland. 
Bijvoorbeeld: je moet goederen vervoeren, maar je transportmiddel is kapot. Wat 
dan? Meestal meld je dit soort afwijkingen aan je leidinggevende. Hij zoekt dan 
naar een oplossing voor het probleem. Hoe sneller het probleem is opgelost, hoe 
sneller je weer aan het werk kunt.  

 
Samenwerken is belangrijk. Je kunt elkaar helpen als je iets niet weet of als er iets fout 
dreigt te gaan. Iedereen heeft wel zijn eigen taak in een magazijn. Maar dan moet je 
wel weten welke taken je collega’s precies uitvoeren.  
 
7. Bas weet niet precies waar alles in het magazijn opgeslagen moet worden. 

Vorige week had hij een paar dingen op de verkeerde plek opgeslagen. Ze 
hebben toen heel lang moeten zoeken om de kleding te vinden. Bas neemt 
zich voor om die fout niet meer te maken. Hij vraagt zijn collega Ivet om 
hulp. Is dat een goede keuze van Bas? Leg uit. 
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1.7 Wat heb je geleerd? 
Wat zijn de 3 belangrijkste dingen die jij in dit hoofdstuk hebt geleerd? Leg uit. 

 

 

 

 

 

1.8 Samenvatting 
In dit hoofdstuk heb je geleerd dat een magazijn de plaats is waar goederen 
opgeslagen worden. De indeling en grootte van een magazijn hangt af van het soort 
goederen dat opgeslagen wordt. Goederen die een bedrijf binnenkomen, doorlopen 
een lange weg van ontvangst tot opslag. Bij al deze stappen voer je verschillende 
taken uit. Het is belangrijk dat je al deze stappen goed uitvoert.  

Het is belangrijk dat iedereen goed met elkaar samenwerkt en communiceert. Ook dat 
zorgt ervoor dat het werk zo efficiënt mogelijk verloopt.  
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1.9 Zelftoetsvragen 
1. Waarom hebben winkels meestal een magazijn? 
 
 

 

 
 
2. Waar hangt de indeling en de grootte van het magazijn vanaf? 
 
 

 

 
 
3. Hoe sla je deze goederen in een magazijn op? 
 
verse vis: 

fornuizen: 

usb-sticks: 

ijsjes: 

 
 
4. Bij welke stap in de weg van goederen ontvangen horen de volgende 

werkzaamheden? Trek lijnen van elke stap naar het bijbehorende voorbeeld. 
 

proces van ontvangst tot opslag voorbeeld werkzaamheden 

1. ontvangst voorbereiden A. Marijn zet een wasmachine op een pallet 
in een magazijn. 

2. goederen ontvangen B. Marijn verplaatst de wasmachines naar 
het magazijn. 

3. goederen lossen C. Marijn zet transportmiddelen klaar om het 
nog te ontvangen witgoed te verplaatsen. 

4. goederen verplaatsen 
D. Marijn kijkt of de drogers niet beschadigd 

zijn tijdens het vervoer. 

5. goederen opslaan 
E. Marijn haalt de wasmachines en drogers 

samen met de chauffeur uit de 
vrachtwagen. 
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5. Britt bereidt de ontvangst van goederen voor. Als de chauffeur komt, kunnen ze de 
goederen niet kwijt in de ontvangstruimte. Wat had Britt moeten doen? 

 
 

 

 

 
 
6. Mo controleert goederen die binnengekomen zijn. Noem 1 punt waar hij op moet 

letten.  
 
 

 

 
 
7. Vivian ontvangt een aantal dozen met tubes tandpasta. Ze pakt de tubes 1 voor 1 

uit. Waarom denk je dat Vivian dit doet? 
 
 

 

 

 
 
8. Hoe kun je ervoor zorgen dat je zo efficiënt mogelijk werkt in een magazijn?  

Noem 4 voorbeelden. 
 
 

 

 

 
 
9. Je moet een droger met een steekwagen vervoeren, maar die zijn allemaal in 

gebruik. Je kunt de droger dus niet vervoeren, maar je leidinggevende gaf aan dat 
je deze taak nu moet uitvoeren. Moet je dit aan je leidinggevende melden?  
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Begrippen 

Magazijn opslagplaats in een winkel 

Sorteren goederen in groepen bij elkaar zetten, soort bij soort 

Ompakken artikelen uit de omverpakking halen en klaarmaken voor de 
presentatie 

 



Interesse gewekt?
Voor het aanvragen van een beoordelingsexemplaar of proefaccount

voor ons online leerplatform, neemt u contact op met Support.

Heeft u nog vragen?
Bekijk de website van PERSPECTIEF-mbo of neem contact met ons op. 

We helpen u graag verder.

www.perspectiefmbo.nl
bestellingen I 0318 – 64 99 38 I bestellingen@eduhintovd.nl

support I 0318 – 64 99 51 I support@eduhintovd.nl

Patrick Falk 
06 – 50 43 24 38

patrickfalk@eduhintovd.nl

Martin Landsman 
06 – 12 53 71 10

martinlandsman@eduhintovd.nl


