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 APICS CPIM 
Deze opleiding is een internationaal hoog aangeschreven opleiding op het gebied 

van Operations Management. CPIM staat voor Certified in Production and Inventory 

Management en richt zich op professionals die verder willen ontwikkelen op het gebied 

van: 

• Productiemanagement 

• Voorraadbeheer 

• Supply chain management 

• Planning 

• Demand management 

• Kwaliteitsbeheersing 

• Strategieontwikkeling vanuit een bedrijfskundig perspectief 

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 Premier Channel 

Partner van APICS in Nederland. 

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. 

Voor wie 
De opleiding is van grote waarde voor: 

• Managementleden die betrokken zijn bij sales- en operationsplanning 

• Material managers verantwoordelijk voor de planning van materiaalbeschikbaarheid 

• Verkopers die tevens verantwoordelijk zijn voor forecasting en/of demand 

management 

• Operations managers die hun organisatie willen inrichten en aansturen op basis van 

heldere regels 

• Masterplanners verantwoordelijk voor de productieplanning 



• Projectleiders verantwoordelijk voor het verbeteren 

van informatievoorziening en/of optimalisatie van 

productiefunctie 

• Applicatiebeheerders verantwoordelijk voor het 

invoeren en/of het functionele beheer van ERP-

systemen 

Voordelen 
APICS CPIM brengt vele voordelen voor de Operations 

manager en de werkgever. 

Voordelen Operations manager: 

• Het verbeteren en actualiseren van uw kennis over 

productiemanagement en voorraadbeheer 

• Nauwkeuriger resultaatvoorspellingen maken 

• Erkenning krijgen van uw collega’s en binnen uw 

bedrijfstak 
Voordelen werkgever: 

• Verhogen van de efficiëntie van processen in uw 

organisatie en distributieketen 

• Stroomlijnen van bedrijfsactiviteiten door een 

effectieve inrichting van de informatievoorziening 

• Hogere winstgevendheid door het optimaliseren van 

voorraadniveaus 

• Optimalisering van de return on investment voor 

bedrijfssystemen en technologieën 

Vereiste voorkennis 
Voor APICS CPIM is de volgende voorkennis vereist: 

• Hbo of universitaire opleiding óf enkele jaren ervaring 

in operations management 

• Leesvaardigheid in de Engelse taal (het 

studiemateriaal en het multiple choice-examen zijn in 

het Engels) 

Inhoud APICS CPIM 

De twee delen van APICS CPIM duren 22 lesavonden of 

12 hele dagen. Er zijn ook mogelijkheden om dit traject 

per module te volgen. Tijdens de laatste cursus voor het 

examen vindt een examentraining plaats. Hieronder vindt 

u een beschrijving van de twee delen. 

Part 1 Basics of Supply Chain 

Management 
Deze introductiemodule gaat over waardestromen die 

vanuit interne en externe leveranciers door de organisatie 

lopen. Tijdens deze module komen de volgende 

onderwerpen aan bod: 

• Elements of the supply chain 

• Inventory management 

• Total quality management 

• Manufacturing resource planning 

• Demand management 

• Capacity management 

• Purchasing and physical distribution 

• Lean 

• Theory of constraints 

Part 2, bestaat uit 4 modules 
Strategic Management of Resources 

Dit onderdeel gaat over het ontwikkelen van een 

strategie. Daarnaast wordt de relatie met de 

productiefunctie binnen de onderneming besproken. 

• Developing the business strategy using analysis 

models for external and internal evaluation 

• Process layout choices and competitive strategy 

• Supply chain networks and rivalry 

• Managing the Bullwhip effect in supply chains 

• Sustainability and corporate social responsibility 

• Choice of Key Performance Indicators for evaluating 

strategic progress 

• Implementing and managing organizational change 

Master Planning of Resources 

Dit gaat over het op een hoger ‘planningsniveau’ bepalen 

van wat er geproduceerd moet worden en over het 

controleren van de uitvoerbaarheid van de planning. 

• Use of demand management and customer service 

• Principles and management of master scheduling 

and capacity planning 

• Sales and operations planning (S&OP) 

• Organizational issues of master scheduling 

• Measuring performance of the master planning 

processes 

• Choice of distribution planning systems and 

warehouse issues 

Detailed Scheduling & Planning 

De onderdelen van de detailplanning zijn materiaal- en 

capaciteitsplannen. Deze worden afgestemd op de 

beschikbaarheid van de aanwezige voorraden. 

• Inventory classifications and inventory policies 

• Impact of lean production concepts on inventory 

management 

• Techniques used for Material Requirements Planning 

• Capacity management in repetitive manufacturing, 

process industry and service industries 

• Developing a purchasing strategy using the Kraljic 

matrix 

• Establishing and controlling supplier relationships 

Execution and control of operations 

Dit deel gaat over prioriteitstelling en toewijzing van 

productieorders, het uitvoeren van geplande activiteiten, 

het gebruik van status- en stuurinformatie over de 

productie en status van de planning. 

• Techniques for scheduling production operations on 

execution level 

• Sharing information with customers and suppliers and 

use of technology 
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 • Identification and management of bottlenecks in available capacity 

• Authorizing, execution and reporting in push and in pull systems 

• Lean manufacturing related to creation of flow and waste reduction 

• Design and management of quality improvement processes 

• Statistical techniques for evaluating product and process quality 

 

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. 

Studiebelasting 
De totale studiebelasting voor de CPIM opleiding is 

afhankelijk van het beginniveau van de cursist en varieert 

voor de gehele CPIM opleiding tussen de 130 en 325 uur. 

Voor CPIM Part 1 varieert de studietijd tussen de 50 en 

150 uur. 

Voor CPIM Part 2 varieert de studietijd tussen de 80 en 

175 uur.  

 

Voor de klassikale cursus zal de voorbereidingstijd van 

een 3-uur durende bijeenkomst 7 uur bedragen. Tot slot 

zal er nog tijd 

gaan zitten in het 

voorbereiden 

voor het examen. 

 

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.  

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 logistiekgerelateerde 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. 

 



6 

Website:  www.visiepartners.nl 

Telefoonnummer:  0598 381 274 

E-mail:   office@visiepartners.nl 

Adres:   Noorderstraat 193 

   9611 AE Sappemeer 


