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 APICS CSCP 
De opleiding APICS CSCP leert professionals om de activiteiten van de productie- en 

distributieketens te integreren en besturen. CSCP staat voor Certified Supply Chain Professional. 

De invloed van supply chain management op de bedrijfsvoering neemt nog steeds toe. Nieuwe 

ontwikkelingen doen zich voor in alle bedrijfstakken, van industrieel tot servicegericht en van 

profit tot non-profit. Klanten verwachten een hoge kwaliteit voor een lage prijs, maar hechten 

daarnaast ook steeds meer waarde aan een snelle en betrouwbare levering van producten en 

diensten. Als gevolg zijn effectieve productie- en distributieketens essentieel om de wereldwijde 

concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Met onze APICS CSCP cursus leert u om te gaan met 

deze ontwikkelingen. 

Visie Partners 
Visie Partners is gespecialiseerd in logistieke opleidingen. Wij bieden alleen opleidingen op het 

gebied van Operations Management, Supply Chain Management en Inkoop Management aan die 

internationaal hoog staan aangeschreven. Wij bieden onze cursussen aan via open inschrijvingen, 

in-company trajecten, zelfstudie en e-learning. Wij doen onze best om onze kennis zo goed 

mogelijk te vertalen naar de cursussen voor onze klanten. Wij bereiken dit door ervaren docenten 

en een continue focus op ontwikkelingen en innovaties. 

Bij onze opleidingen hanteren we de volgende kernwaarden: 

• Altijd in dezelfde plaats op dezelfde dag en tijd cursus, tijdens de gehele opleiding.  

• Alleen gebruik van officieel cursusmateriaal van het betreffende kennisinstituut. 

• Alle opleidingen kunnen worden gegeven in het Nederlands en in het Engels. 

• Al onze docenten volgen een trainingsprogramma om hun didactische vaardigheden 
continue te verbeteren en zijn zelf gediplomeerd voor de opleiding die ze geven.  

APICS 
Sinds 1957 is de Association for Operations 

Management (APICS) de standaard voor 

opleidingen in operations management, ofwel 

productielogistiek. Overal ter wereld geldt APICS als de standaardopleiding voor professionals die 

werkzaam zijn in operations management en supply chain management. Visie Partners is als enige 

opleider in Nederland, een Premier Channel Partner van APICS. 

De opleiding is geschikt voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van 

productiebesturing en supply chain management en die zich verder willen professionaliseren op 

hun vakgebied. 

Doelgroep 
Deze opleiding is zeer geschikt voor medewerkers die: 

• Een visie wil ontwikkelen op de relatie tussen supply chain en de strategische keuzes 

• Een kijk wil hebben op veranderende functies zoals inkoop 

• Op de hoogte wil zijn van de integrale concepten die voor het werkgebied zijn ontwikkeld 

• Een bijdrage willen leveren aan een betere samenwerking met andere partners in de 
keten 

• Achtergrondkennis nodig heeft om sturing te geven aan veranderingen in de supply chain 

• In een gezamenlijk traject een supply chainstrategie willen opzetten of implementeren 

• Adviseren over inrichting van nieuwe klantgeoriënteerde bedieningsconcepten 

• Vanuit de klant kunnen bijdragen aan succesvolle supply chain-strategieën 



Waarom kiezen voor CSCP? 

APICS CSCP brengt diverse voordelen voor de supply chain 

professional en de werkgever. 

Voordelen supply chain professional 

• U kunt supply chain-activiteiten effectiever en 
efficiënter besturen met behulp van leveranciers, 
fabrieken, transporteurs en klanten 

• APICS CSCP is veelgevraagd in het internationale 
bedrijfsleven 

• Betere carrièremogelijkheden binnen de organisatie 

• Erkenning krijgen van uw collega’s en binnen uw 
bedrijfstak 

Voordelen werkgever 

• Een positief effect op doorlooptijden, voorraden, 
productiviteit en winstgevendheid 

• Een aanzienlijke verbetering van de productiviteit, 
samenwerking en innovatie 

• Verbetering van de concurrentiepositie door kortere 
levertijden en daarmee ook de winstgevendheid van 
uw organisatie 

Vereiste voorkennis 

Voor de opleiding APICS CSCP is de volgende voorkennis 

vereist: 

• een afgeronde opleiding op hbo-niveau óf 

• een afgeronde APICS-opleiding CPIM, CFPIM, CLTD, 
CIRM, CPM, SCOR-P, CSM of CPSM óf 

• minimaal 3 jaar ervaring met logistiek of supply chain 
management. 

Goede Engelse leesvaardigheid is vereist aangezien 

het examen en studiemateriaal in het Engels zijn. Toegang tot 

deze test kunt u bij ons opvragen. Het examen wordt 

afgenomen in het Engels, een woordenboek is toegestaan. 

Inhoud CSCP 
De APICS CSCP opleiding bestaat uit 12 cursusavonden of 6 

cursusdagen. Op de laatste cursusdag organiseren wij een 

examentraining. De opleiding bestaat uit 3 modules die 

worden afgenomen met een enkel examen. Hieronder vindt u 

een beschrijving van de modules. 

Module 1: Supply Chain Design 

Tijdens de eerste module komen de volgende onderwerpen 

aan bod: 

• Considering inputs and objectives of supply chain 
management strategy 

• Recognizing and resolving misalignments and gaps 

• Accounting and financial reporting information, 
strategic analysis tools, and economic considerations 

• Designing the supply chain while understanding and 
working within business considerations 

• Designing fulfillment strategies and products for 
different markets and requirements 

• Identifying and managing market segments 

• Understanding electronic business considerations and 
key technology applications 

• Understanding implementation tools including 
project management processes communication 

Module 2: Supply Chain Planning and 

Execution 

In deze module leert u onder andere over: 

• Procuring and delivering goods and services using 
supply chain management 

• Using demand management, including demand 
forecasting and prioritization 

• Using master planning, master scheduling, and sales 
and operations planning (S&OP) 

• Managing, planning, and controlling inventory 

• Understanding the effects of inventory on financial 
statements and inventory-related cost categories 

• Managing supply in the supply chain based on total 
cost of ownership and make-versus-buy analysis 

• Developing supply plans based on buyer-supplier 
relationships 

• Logistics and warehouse management, forecasting, 
and planning 

• Making considerations for trade, regulation, and 
currency funds flow 

• Segmentation of customer-driven marketing, 
customers, suppliers, and other partners 

• Fundamentals of supplier relationship management 
(SRM) and customer relationship management (CRM) 

Module 3: Supply Chain Improvements 

and Best Practices 

In de laatste module komen de volgende onderwerpen aan 

bod: 

• Standards, regulations, and sustainable best practices 
compliance 

• International standards and considerations for 
import/export, intellectual property, licensing, tax 
and accounting, and labor laws 

• Corporate social responsibility for sustainability, UN 
Global Compact, and GRI initiatives 

• Accreditation, certifications, and standards for 
quality, environmental, social, and safety 

• Identifying, assessing, classifying and responding to 
risks 

• Compliance, security, and regulatory concerns 

• Improving the supply chain through measuring 
performance and supply chain metrics focused on 
customers, financial reports, and operational 
practices, and customer service 
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 Studievormen 

Klassikaal: APICS cursussen worden aangeboden als dag- of als avondcursus. De cursus vindt altijd 

op dezelfde locatie en dag in de week plaats. Tijdens de cursus behandelt een door APICS 

opgeleide docent de stof aan de hand van praktijkervaringen (zowel van docent als student). De 

docenten hebben een specifieke training gevolgd over hoe ze hun kennis zo goed mogelijk kunnen 

overbrengen. Middels de interactieve aanpak met medestudenten en het door APICS aanbevolen 

aantal cursusuren zorgt Visie Partners voor leerzame cursusbijeenkomsten. De studenten krijgen 

tevens toegang tot de online leeromgeving van Visie Partners. Dit alles zorgt voor een hoog 

slagingspercentage. 

E-learning (blended learning): U bepaalt uw eigen planning en hier worden de contactmomenten 

met een ervaren docent op afgestemd. Het contact vindt plaats met behulp van web conferentie-

software of per telefoon. Starten kan op elk gewenst moment. 

Volledige zelfstudie: Bij zelfstudie krijgt u alle lesmateriaal tot uw beschikking en heeft u toegang 

tot de online leeromgeving. Hierbij is geen contact met de docent. Starten kan op elk gewenst 

moment. 

Incompany: Wanneer een bedrijf voldoende deelnemers heeft, is het mogelijk om deze cursus af 

te nemen als een incompany-training. Bij deze training kunnen accenten worden gelegd die voor 

de onderneming van belang zijn. Een incompany-cursus kunnen wij aanbieden tegen een 

gereduceerde prijs per deelnemer. U kunt contact met ons opnemen voor een offerte op maat. 

Voor alle studievormen geldt: 

• Studiemateriaal ontwikkeld en uitgegeven door APICS 

• APICS leeromgeving 

• Visie Partners leeromgeving 

• U kunt altijd per mail vragen stellen aan een docent 

• Wij zijn uw contactpersoon bij APICS 

• Begeleiding bij aanschaf van een examcredit 

• Wij bieden mogelijkheden om uw maintenance punten te behalen 

Opleidingsaanpak 

De cursist bestudeert de lesstof voorafgaand aan de cursusbijeenkomst en kan oefenvragen 

maken in de online leeromgeving. Middels de leeromgeving kan de docent de voortgang van de 

cursisten tussentijds bewaken en eventuele problemen bespreekbaar maken. Tijdens de cursus 

wordt de lesstof besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek die aansluiten bij 

de ervaringen van de cursisten. Hierbij is genoeg ruimte voor eigen inbreng en discussie. Aan het 

einde van de cursus is er een examentraining. Afhankelijk van de samenstelling van de 

cursusgroep zal de opleiding in het Nederlands of Engels gegeven worden. 



Cursusmateriaal 

Tijdens de cursus wordt het meest recente, officiële 

Engelstalige cursusmateriaal gebruikt: 

• APICS learning system  

• APICS student slides  
APICS online learning system: 

• Online examenvragen en module specifieke toetsen 

• Online Verklarende Woordenlijst 

• Begrippen tests (e-flashcards) 

• Online studiegids 

• Oefenexamens en rapportages om de resultaten te 
kunnen analyseren 

• Cursusboeken te downloaden voor e-reader of tablet 

• Studie planningstool o.b.v. een kennistoets 

• App: online dictionary 

Online leeromgeving Visie Partners 

Visie Partners heeft haar eigen-ontwikkelde online 

leeromgeving. Met deze leeromgeving onderscheidt Visie 

Partners zich door het aanbieden van online 

studiemogelijkheden in de vorm van achtergrondinformatie en 

oefenvragen. Deze extra oefeningen geven zowel deelnemer 

als docent inzicht in de studievoortgang. Deze online 

leeromgeving is beschikbaar voor zowel de e-learning 

cursisten als voor cursisten die klassikale bijeenkomsten 

volgen. 

Tarieven en planning 
De planning en de cursustarieven zijn te vinden op onze 

website: www.visiepartners.nl op de cursuspagina. Deze vindt 

u onder de opleidingen.  

Tijdsinvestering 
De totale studiebelasting van de opleiding APICS CSCP 

bedraagt 120 tot 160 uur. De studiebelasting hangt onder 

andere af van de ervaring en vooropleiding van de kandidaat. 

U kunt uitgaan van de volgende tijdsindeling: 

• Cursusdag (6 uur) of cursusavond (3 uur) 

• Voorbereiding cursus (+/- 5 uur per dagdeel) 

• Examenvoorbereiding 

 

Examen en onderhoud 
Wanneer u slaagt voor het examen ontvangt u het 

officiële certificaat en bent u voor 5 jaar officieel 

gecertificeerd. U heeft dan het recht om de naam van de 

opleiding als titel achter uw naam te voeren. Wanneer de 

gecertificeerde actief de opgedane kennis onderhoudt door 

bijvoorbeeld logistiek gerelateerde activiteiten te organiseren 

dan wel bij te wonen, of aan cursussen deelneemt, dan kan 

het certificaat met 5 jaar worden verlengd. 

Visie Partners biedt gecertificeerden die hun opleiding via ons 

hebben behaald de mogelijkheid om onderhoudspunten te 

verdienen voor het behoud van hun titel. Klanten van Visie 

Partners kunnen meestal gratis deelnemen aan 

bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten en 

themabijeenkomsten. Hier is geen lidmaatschap voor nodig. 

Studenten kunnen zich aanmelden voor het examen 

via www.apics-exam.eu. Op deze website zijn alle 

examenprijzen en informatie over de 

examenregistratieprocedure te vinden. 

Cursisten die actief aan de opleiding hebben deelgenomen 

maar geen examen doen, kunnen op verzoek een certificaat 

van deelname uitgereikt krijgen. Hiervoor worden 

administratiekosten in rekening gebracht. 

 



Hartelijk dank voor het doornemen van deze brochure. 

 

Voor eventuele vragen verwijzen wij u graag door naar 

onze: 

 

Website  www.visiepartners.nl 

E-mail  office@visiepartners.nl 

Telefoon  0598 381274 

 

Inschrijven voor deze opleiding kan via onze website: 

visiepartners.nl/inschrijven 
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Website:  www.visiepartners.nl 

Telefoonnummer:  0598 381 274 

E-mail:   office@visiepartners.nl 

Adres:   Noorderstraat 193 

   9611 AE Sappemeer 


