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The choice is yours. Choose quality and portability 
 

 
Wat is APICS CLTD 
 
Een internationaal logistieke cursus op bachelor+ niveau voor supply chain management 
professionals die een carrière ambiëren in de transport, distributie en logistiek. 
De opleiding is bedoeld voor breed inzetbare managers die mede sturing willen geven aan 
de inrichting van de logistiek, transport en distributie afdeling binnen hun onderneming. 
 
Doelgroep 
De doelgroep betreft iedereen die verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen 
van transport en distributie.  
Gezien de sterke en nog steeds toenemende vraag naar goed geschoold logistiek personeel 
op HBO niveau, biedt deze internationaal hogelijk gewaardeerde opleiding meerwaarde. 
 
• Logistics manager/engineer 
• Logistician/analyst 
• Logistics planner/specialist 
• Distribution manager 
• Global sourcing, import/export 
• Inventory and logistics 
• Supply chain logistics 
• Traffic manager/analyst 
• Transportation/fleet mgr 
• Vendor managed inventory 
• Warehouse operations mgr 
• Warehousing distribution 
• Reverse logistics 
 
  
 
 
 
 



 

2	

Industrie sectoren     Transport & Distributie  
Automotive      Air cargo 
Commodities & industrial    Contract logistics 
Defense & government    Freight Forwarding 
Food & beverage     Intermodal 
Healthcare      IT Solutions 
Energy, oil, & gas     Road Freight 
Pharmaceuticals & chemicals   Ocean Freight 
Retail       Warehousing 
Technology 
Humanitarian aid 

 
Inhoud cursus APICS CLTD 
Deelnemers aan CLTD leren logistieke, opslag-, transport- en distributieactiviteiten te 
evalueren en te verbeteren. Deelnemers worden uitgerust met kennis en best practices voor 
de hedendaagse internationale logistieke, warehousing-, transport- en distributie-
uitdagingen. Andere aspecten die in deze opleiding aan de orde komen; hoe de vereiste 
documentatiestromen te beheren, internationale regel en wetgeving met betrekking tot de 
fysieke- en documentatiestromen. ( invoerrechten en accijnzen) 
Er wordt ook ingegaan op de bepaling van de optimale inzet van transportmiddelen om de 
organisatie en logistieke doelen te realiseren. 
 
Het APICS CLTD Programma bestaat uit 9 modules 
 
Module 1: Logistics Overview and Strategy 
Module 2: Logistics Network Design 
Module 3: Sustainability and Reverse Logistics 
Module 4: Capacity Planning and Demand Management 
Module 5: Order Management 
Module 6: Inventory Management 
Module 7: Warehouse Management 
Module 8: Transportation 
Module 9: Global Logistics 
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Wat levert mij een CLTD certificaat op? 
 
Door gecertificeerd te zijn, toont u aan dat u over een hoger kennisniveau beschikt, vereist 
voor uw werksucces. APICS CLTD is een certificeringsprogramma met zgn. industry 
acceptance 
 

• Je nieuw geleerde kennis en  vaardigheden laten zien dat je je vak serieus 
neemt. 
• De vraag naar managers met een APICS-achtergrond is groot. 

 
 
Succesfactoren 

Succesvolle kandidaten moeten een praktische kennis van het Engels hebben om het Engelse 
studiemateriaal en examen te begrijpen. Bereid zijn om deel te nemen en bij te dragen aan 
groepsdiscussies. 

Je moet rekenen op 60 tot 120 uur studie. Lessen volgen, alle stof lezen, oefenvragen maken 
en examens maken, het kost allemaal tijd. 

 

 CLTD-examen 

Om uw CLTD-certificaat en titel te behalen, moet u slagen voor één examen dat negen 
modules omvat. 

Het CLTD-examen is een computer examen. Het CLTD-examen bestaat uit 150 
meerkeuzevragen die binnen 3,5 uur worden beantwoord. 

U ontvangt uw uitslag direct na het voltooien van de test. Met 300 punten en hoger ben je 
geslaagd. Een score van 299 punten of lager is onvoldoende. 

APICS CLTD examens worden het hele jaar door wereldwijd op aanvraag aangeboden via 
Pearson VUE. De beschikbaarheid van testen is op basis van wie het eerst komt, het eerst 
maalt en verandert in realtime wanneer examens worden gepland en opnieuw ingepland. 
Om de beschikbaarheid van het testcentrum te zien, moet er daarom een examenautorisatie 
op uw account staan. 
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Verplichte cursusmateriaal ter voorbereiding op het CLTD-examen. Uw voorbereiding op de 
APICS-certificering begint met de APICS-leersystemen. 

Het APICS CLTD-leersysteem is een uitgebreide tool voor professionele 
examenvoorbereiding. Het is de basis voor alle bereidingsmogelijkheden. 900 pagina's 
drukwerk | online toegang met interactieve tests en meer dan 800 oefenvragen. Te 
bestellen via de boekenservice van ProQua. 

 
APICS CLTD Maintenance  
 
CLTD-afgestudeerden moeten 75 professionele ontwikkelingspunten verdienen. Het CLTD 
maintenanceprogramma loopt met tussenpozen van vijf jaar, beginnend op de datum van de 
eerste certificering en eindigend op de laatste dag van de maand waarin de eerste 
certificering is ontvangen. 
 
 
Het Doel 
 
Voor contacten | Kennis | Ondersteuning | APICS-onderwijscredits 
 
Het Doel is een netwerkorganisatie voor leden en niet-leden en een open platform voor 
supply chain en logistieke professionals. We willen supply chain-netwerken bevorderen door 
middel van kwaliteitsevenementen. 
 
Hoort u van toonaangevende managers? Lange termijn relaties aangaan? Een lidmaatschap 
van Doel maakt het mogelijk om andere professionals te ontmoeten en te verbinden om een 
robuust netwerk op te bouwen. 
 
Tijdens de bijeenkomsten van Doel komen onderwerpen aan bod op het gebied van 
productie en supply chain management. 
 
Word Doel lid een - lidmaatschap voor 1 persoon en ontvang een 
korting op activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, lezingen en de jaarlijkse Doelconferentie 
 
Doe mee met de activiteiten van Doel om de vereiste credits voor permanente educatie te 
behalen ( APICS CSCP & CPIM-onderhoudspunten). 
ProQua is de enige APICS Trainer in Nederland met een logistiek netwerk dat u de 
mogelijkheid biedt om APICS onderhoudspunten te verdienen door het organiseren van 
veelzijdige en interessante activiteiten en bijeenkomsten.  
 
 



 

5	

 

 
 


