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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
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van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen

aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave

in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO

(www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de

uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met

de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op

www.edu-actief.nl.
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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over het opslaggereed maken en opslaan van goederen.

Dit leer-werkboek hoort bij het beroep assistent logistiek.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
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Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Economie en Handel’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Het magazijn
Dit hoofdstuk gaat over de opzet en indeling van een magazijn.
En op welke manier artikelen in een magazijn worden opgeslagen.
De werkplek is het magazijn. Bijvoorbeeld van een distributiecentrum of van een
groothandel

In een groot magazijn zie je gangpaden met aan weerskanten hoge magazijnstellingen.
Daarin zijn heel veel artikelen opgeslagen.
Dat gebeurt volgens een vast systeem dat alle medewerkers kennen.
De ruimte in het magazijn is namelijk zo ingedeeld dat goederen snel en foutloos in
het juiste vak terechtkomen.
Om dat goed te kunnen doen, moet je weten hoe het magazijn is opgezet.

Opdracht 1
In een magazijn liggen vaak duizenden artikelen opgeslagen.
Hoe weten de medewerkers waar wat precies ligt?

Waarom is het belangrijk dat je weet hoe het magazijn is ingedeeld?
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Opslagsystemen
De manier waarop goederen in het magazijn worden opgeslagen noem je het
opslagsysteem.
Het is belangrijk dat de ruimte goed en overzichtelijk is ingedeeld.
Dat is gemakkelijk bij het opslaan van goederen.
Maar natuurlijk ook voor het weer verzamelen van de opgeslagen goederen.
Er zijn 2 soorten opslagsystemen:
• het vaste locatiesysteem
• het vrije locatiesysteem

Het vaste locatiesysteem
Bij deze manier van opslaan heeft elk artikel een vaste plek in het magazijn.
Deze plek moet groot genoeg zijn voor de hele voorraad.
Als er geen voorraad is, is het vak leeg.
Vergelijk het maar met de supermarkt. Ook daar ligt altijd alles op een vaste plek.
Het vaste locatiesysteem werkt erg makkelijk.
Als logistiek medewerker weet je snel waar je moet zijn om goederen op te slaan.
Maar er is ook een nadeel: als er geen voorraad is, zijn de vakken leeg.
En dat is zonde van de ruimte.

Het vrije locatiesysteem
Bij het vrije locatiesysteem hebben de artikelen geen vaste plek.
De computer houdt precies bij waar plek is en waar niet.
En als er ruimte in een stelling is, dan geeft de computer die locatie aan een artikel.
De computer ‘onthoudt’ waar elk artikel ligt.
Het voordeel is dat alle vrije ruimte goed wordt gebruikt. Er zijn nooit lege vakken.
Bij dit systeem weet je van tevoren nooit precies waar je de goederen moet opslaan.
Je ziet de locatie pas op de opslagbon.
Of op je handterminal natuurlijk, als het magazijn verder geautomatiseerd is.
Ook het orderpicken gaat bij dit systeem dus steeds anders.
Dat komt omdat de bestelde goederen steeds op verschillende plaatsen in het magazijn
liggen.

Let op!
Veel magazijnen hebben beide systemen.
Dus het vaste locatiesysteem en het vrije locatiesysteem.
Er zijn dan artikelen die op vaste locaties liggen.
En er zijn artikelen die vrije locaties hebben.
Je noemt dat het semi-vrije locatiesysteem.
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De supermarkt heeft een vast locatiesysteem.

Opdracht 2
Wat is een voordeel van het vaste locatiesysteem?

Wat is een nadeel van het vaste locatiesysteem?

Bij welk systeem gebruik je de vrije ruimte in het magazijn het best?

WMS: warehouse management system
In grote magazijnen wordt veel met de computer gewerkt.
De voorraadgegevens van elk artikel staan in de computer.
Het computersysteem in het magazijn heet het warehouse management system.
Afgekort noem je het WMS. De woorden komen uit het Engels:

warehouse = magazijn
management = regelen
system = systeem

Het WMS is dus een systeem om de voorraad te regelen in het magazijn.
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Dat werkt zo:

1. Het WMS weet van elk artikel de voorraad. En waar het ligt in het magazijn.
Als de inkoper een hoeveelheid artikelen bestelt, komt dat ook in het WMS.
Het WMS weet dan hoeveel er van een artikel binnenkomt.

2. Komt het artikel binnen? Dan scant de magazijnmedewerker de artikelcode.
Het WMS weet dan dat het artikel is binnengekomen en telt het bij de voorraad op.

3. Nu wordt de binnengekomen bestelling opgeruimd in het magazijn.
Het WMS bepaalt waar het artikel moet komen in het magazijn.
De medewerker krijgt een opslagbon uit het WMS.
Hierop staat precies welke artikelen waar moeten komen.
Een opslagbon wordt ook wel een locatielijst, een opslaglijst of een locatie-inslaglijst
genoemd. Als de medewerker de artikelen in het vak legt, scant hij de artikelcode
op het vak met zijn handscanner.

9

Hoofdstuk 1 Het magazijn



Daardoor weet het WMS dat de artikelen echt in het vak zijn terechtgekomen.

4. Alle klantbestellingen komen ook in het WMS te staan.
Het WMS kent van elk artikel precies de voorraad.
En weet wanneer iets binnenkomt. Hierdoor kan het WMS bepalen op welk moment
de order voor de klant in het magazijn klaargemaakt kan worden.

5. Als de medewerker orders gaat verzamelen, krijgt hij uit het WMS een
orderverzamellijst of orderpicklijst.
Hierop staat precies welke artikelen hij van welke locatie moet verzamelen.
Als de medewerker artikelen uit het vak haalt, dan scant hij die weer met zijn
handscanner.
Hierdoor weet het WMS dat de artikelen echt uit het vak zijn gehaald.

6. Ook bij verzending van de artikelen naar de klant worden de artikelen gescand.
Er komt een pakbon uit het systeem die meegaat met de zending naar de klant.
Het WMS weet precies welke goederen met de vrachtwagen vertrekken.
En wanneer.
De vrachtwagenchauffeur krijgt een vrachtbrief uit het WMS.
Als de klant de artikelen heeft ontvangen, geeft het WMS automatisch aan de
administratie door dat de klant een rekening kan krijgen voor de afgeleverde
artikelen.

Opdracht 3
Waar staat de afkorting WMS voor? 

Hoe weet het WMS dat er artikelen gaan binnenkomen?

Hoe kan het WMS weten waar een artikel is opgeslagen?

Opdracht 4
Een medewerker maakt een spoedbestelling voor een klant klaar.
Het gaat om 1 lamp die vandaag nog geleverd moet worden.
Hij vergeet de lamp te scannen. Wat gaat nu mis in het WMS?
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Handscanner
In een magazijn met een WMS heeft elke medewerker een handscanner.
Die staat in verbinding met de computer.
De handscanner heeft een scanner waarmee je streepjescodes kunt scannen.
Er zit ook een scherm op. Op dit scherm kan de medewerker artikelinformatie zien.
Ook kan de medewerker via dit scherm opdrachten krijgen van het WMS.
Hoe wordt de handscanner op de verschillende afdelingen gebruikt?

Goederenontvangst
Alle goederen die binnenkomen, worden gescand.
Nu weet het WMS dat de goederen zijn binnengekomen.

De binnenkomende goederen
worden gescand.
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Goederenopslag
De medewerkers die goederen opslaan, krijgen via het scherm op de handscanner
opdrachten van het WMS.

De medewerker brengt dit artikel naar het vak.
Als hij bij het juiste vak is, scant hij de artikelcode die op het vak staat.
Nu weet het WMS dat de artikelen zijn opgeslagen.

Orderverzameling
De medewerkers zien op het scherm van de handscanner welke artikelen zij moeten
verzamelen voor een order. Bijvoorbeeld:

De medewerker haalt dit artikel uit het vak en scant de artikelcode.
Nu weet het WMS dat het artikel uit het vak is gehaald. En bij de order is gezet.
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Expeditie
De goederen worden verstuurd naar de klant.
De zending wordt dan gescand met de handscanner.
Nu komt automatisch een pakbon uit het WMS.
Deze pakbon gaat mee met de zending naar de klant.

De klantbestelling wordt voor verzending
gescand.

Weet je?
Een computer maakt geen fouten. Het WMS houdt de voorraad dus precies bij.
Maar elke medewerker moet wel heel nauwkeurig werken.
Dus precies het juiste aantal artikelen uit het vak halen. En de juiste artikelen scannen.
En ook alle artikelen op de juiste plek zetten.
Doet de medewerker dat niet? Dan krijgt het WMS de verkeerde gegevens.
Dan ontstaan fouten in het systeem.

Opdracht 5
Waarom heeft de medewerker die goederen opslaat een handscanner bij zich?

Opdracht 6
Je legt aan een nieuwe collega uit hoe de handscanner werkt.
En wat hij moet doen als hij artikelen opslaat. Je geeft hem ook uitleg over het WMS.
Je collega zegt: ‘Oh, wat makkelijk! Dus hier klopt de voorraad altijd!’
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Leg uit waarom je het wel of niet eens bent met je nieuwe collega.

Opdracht 7
Een magazijnmedewerker slaat goederen op. Zijn handscanner geeft deze informatie:

Hoeveel colli moet de medewerker opslaan?

Waar moet de medewerker de goederen opslaan?

Opdracht 8
Quantore is een groothandel in kantoorartikelen.
Ze hebben een magazijn dat voor een groot deel geautomatiseerd is.

Ga naar www.strux.nl en klik op de link van deze opdracht.
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Schrijf 5 voorbeelden op van automatisering die je in het magazijn ziet.

1.

2.

3.

4.

5.

Magazijnstellingen
Goederen die aankomen in het magazijn sla je meestal op in stellingen.
Het opslaan van producten in stellingen heeft veel voordelen. Producten zijn dan:
• gemakkelijk te vinden
• gemakkelijk te pakken
• overzichtelijk gegroepeerd.

Er zijn veel soorten magazijnstellingen. Voor elke soort goederen is er wel een passende
magazijnstelling.

Palletstelling
In deze stellingen kunnen pallets met goederen
staan.
Er wordt gewerkt met heftrucks en reachtrucks,
want de pallets zijn groot en zwaar.
En ze staan hoog opgestapeld.

Inrijstelling
In deze stelling staan pallets achter elkaar.
De pallets worden steeds voor de laatste pallet gereden.
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