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 SCOR-P 
De driedaagse cursus SCOR-P is voor professionals die nog niet bekend zijn met 

het Supply Chain Operations Reference (SCOR) framework en de invoering 

hiervan. Op basis van een samenhangend geheel van verbeterprogramma’s, 

metrics en processen, is SCOR uitgegroeid tot een belangrijk performance 

management-tool voor bedrijven die hun supply chain performance willen 

verhogen. 

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, 

incompany 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 
APICS SCOR-P onderwijs is essentieel als u betrokken bent bij het verbeteren van 

bedrijfsprocessen van de volgende onderdelen van de organisatie: 

• Productiemanagement 
• Operations 
• Supply chain management 

• Inkoop 
• Materiaal management 

• Voorraadbeheer 



Voordelen 

Een APICS SCOR-P erkenning zal u in staat stellen om: 

• benchmarking te doen voor de beoordeling de 
effectiviteit van de supply chain 

• te werken met in realiteit bruikbare technieken voor 
het meten en aansturen van een wereldwijde supply 
chain 

• met behulp van een praktische methode de 
vaardigheden en competenties van uw huidige en 
toekomstige supply chain teamleden vast te kunnen 
stellen 

• drastisch versnellen van de verbeteringen en 

performance van de supply chain 

Vereiste voorkennis 

Er zijn geen eisen van deelname aan deze cursus. 

Deelnemers dienen wel te beschikken over 

algemene ervaring op het gebied van 

verbetermanagement. Het cursusmateriaal, de 

lessen en het multiple choice-examen zijn in het 

Engels. 

Inhoud SCOR P 
Dag 1. Inleiding tot het SCOR Framework 

• Het definiëren van SCOR 

• Het onderzoeken van de onderdelen van het SCOR 
framework 

• Inzicht in de structuur van de SCOR handboeken 

• Kennis nemen van SCOR benamingen, codering, 
tabellen en grafieken 

• Werken met SCOR Performance content and metrics 

• Werken met SCOR Processes content and metrics 

• Werken met SCOR Practices content and metrics 

• Werken met SCOR People content and metrics 

• Werken met Green SCOR content and metrics 
Dag 2 en 3. 

• Het toepassen van de SCOR framework: overzicht 

o Begrijpen van het verbeterprogramma fase 1 - pre-

SCOR Steps 
o Bespreking van de redenen voor het uitvoeren van 

een SCOR verbeterproject 
o Ontwikkeling van de organisatie van het SCOR-

verbeterprogramma 

• Werken met verbeterprogramma fase 2 - S: Set the 
Scope 

o Het creëren van de supply chain definitie matrix en 

supply chain geografische kaart 
o Formaliseren van de verbeteropdracht 

• Werken met verbeterprogramma fase 3 - C: Configure 
the Supply Chain 

o Definiëren van de SCOR metrics van het 

verbeterprogramma 

o Uitvoeren van analyse en benchmarking van 

concurrentie vereisten 
o Doen van een gap-analyse voor het 

verbeterprogramma 

• Werken met het verbeterprogramma fase 4 - O: 
Optimize projects 

• Werken met verbeterprogramma fase 5 - R: Ready for 
implementation 

o Het selecteren van het volgende verbeteringproject 

of beginnen met de ontwikkeling van de volgende 
SCOR verbeterprogramma 

• Het houden van de kick-off van het 
verbeteringsproject 

• Het creëren van SCOR level 4 processen 

• Het testen, doen van pilots en het uitrollen van de 
procesveranderingen 

Studievormen 

De SCOR-P training is een driedaagse interactieve cursus. Het 

programma is ontworpen om actieve deelname aan de 

trainingsactiviteiten te stimuleren. 

Deelnemers leren het toepassen van SCOR-elementen bij het 

verbeteren van processen. 

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 

De deelnemers ontvangen een cursuswerkboek. Het 

cursuswerkboek bevat: 

• Gedetailleerde informatie voor discussieonderwerpen 

• Tijdens de cursus gebruikte PowerPoint-presentaties 

• Praktische oefeningen 

• Oefentoets 

• Officieel APICS cursusmateriaal 

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 
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 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.  

Studielast 

De cursus duurt drie dagen. De totale studiebelasting ligt tussen de veertig en zestig uur, inclusief 

de tijd voor deelname aan de cursus. 

Examen en onderhoud 

Een exam-credit voor de SCOR-P certificering is inbegrepen in de SCOR-P deelnamekosten. 

Kandidaten kunnen een SCOR-P herkansingsexamen kopen voor een extra vergoeding. U kunt het 

examen afleggen op ongeveer 30 locaties in Nederland en honderden in Europa. 

Examenkandidaten die slagen voor SCOR-P krijgen de SCOR-P erkenning. Op basis van deze 

erkenning mag de geslaagde de titel SCOR-P achter de naam voeren. Er is geen onderhoudsplicht 

voor een SCOR-P erkenning. 

SCOR racetrack 
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Website:  www.visiepartners.nl 

Telefoonnummer:  0598 381 274 

E-mail:   office@visiepartners.nl 

Adres:   Noorderstraat 193 

   9611 AE Sappemeer 


