
 

1	

 
 

 
 

APICS CSCP 

APICS CSCP voor brede inzetbaarheid in supply chain management 

CSCP richt zich voor 80% op externe relaties (klanten en relaties met leveranciers)  en 20% 
op de coördinatie van interne processen. Het is de training voor iedereen die veel met 
suppliers en/of customers samenwerkt. Het gaat hier om supply chain collaboration. 

De studie APICS CSCP verschaft professionals de benodigde kennis en het inzicht om de 
activiteiten van de productie- en distributieketens beter te kunnen integreren en besturen.   
Met een positief effect op doorlooptijden, voorraden, productiviteit en winstgevendheid. 

Het programma is modulair opgebouwd. De studie kunt u in een doorlooptijd van 3 of 6 
maanden klassikaal afronden. In zelfstudie CSCP bepaalt u in principe zelf hoe lang u over de 
studie doet. 

 
Niveau  van APICS CSCP 
 
Bachelor +  
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Vooropleiding: 
 
Gewenst is een HBO denkniveau, bij voorkeur met werkervaring. Een goede beheersing van de 
Engelse taal m.n. de leesvaardigheid is gewenst om de CSCP opleiding met succes te kunnen 
volgen en af te ronden.  
NB Voor deelname aan het CSCP examen dient u aan de volgende criteria te voldoen: 

• Een afgeronde opleiding op hbo-niveau óf  
• Een afgeronde APICS-opleiding CPIM, CFPIM, CIRM, CPM, SCOR-P, CSM of CPSM óf  
• Minimaal 3 jaar ervaring met logistiek of supply chain management. 

Voor toelating tot het CSCP examen dient u over een zgn. eligibilityverklaring te beschikken. 
Deze vraagt u online aan bij ASCM/APICS. De aanvraag is kostenloos en eenmaal ontvangen 
onbeperkt geldig. U hoeft geen documenten te overleggen tijdens de aanvraag. APICS houdt 
wel steeksproefgewijze controle. Dan kan aan u gevraagd worden kopiën te overleggen. 
!! Zonder deze eligibilityverklaring kunt u geen examen CSCP afleggen. 
 
U kunt altijd deelnemen aan de lessen en het studiemateriaal CSCP bestellen en bestuderen. 
Geen examen, u ontvangt dan na deelname aan de groepstraining  een deelnamecertificaat. 
( voorwaarde: mits u alle lessen aanwezig bent geweest). 
 

Tijdsinvestering 
 
APICS CSCP is een programma dat u goed kunt volgen in combinatie met een baan en of een 
gezin. Naast de klassikale begeleiding moet u nog zo’n 50- 75 uur reserveren voor 
voorbereiding en bestudering van de theorie. (i.v.m. met werkervaring of vooropleiding kan 
dit per persoon verschillen) 

APICS CSCP Modules 

Het compacte programma is opgebouwd uit 8 modules met een logische flow.  

Module 1: Supply Chains, Demand Management, and Forecasting 
Module 2: Global Supply Chain Networks 
Module 3: Sourcing Products and Services 
Module 4: Internal Operations and Inventory 
Module 5: Forward and Reverse Logistics 
Module 6: Supply Chain Relationships 
Module 7: Supply Chain Risk 
Module 8: Optimization, Sustainability, and Technology 
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CSCP studieopties 

Bij ProQua kent de opleiding APICS CSCP verschillende studieopties. Want ook voor deze 
studie geldt, zoals trouwens voor alle andere trainingen bij ons, we vinden het logisch dat je 
keuze moet hebben. 

• Klassikaal 
Dag en avondtraining 
• Virtual Instructor Led Training VILT 
online synchrone sessies 
• Zelfstudie 
Met en zonder coaching 
• Examentraining 

Zelfstudiekandidaten kunnen nog als extra voorbereiding deelnemen aan een dag 
Examentraining CSCP om de laatste puntjes op de i te zetten. Om met een zeker gevoel op 
examen te gaan. 

 

Certificaat en titel CSCP 

Wordt verkregen nadat men geslaagd is voor het 3,5 uur durende examen CSCP  

Het betreft hier computer based testing cbt. Het wereldwijde Pearson Vue network of test 
centers wordt hiervoor door APICS gebruikt. De 8 modules worden in 1 examen 
geëxamineerd. 
 
 
APICS Id. nr.  
 
Alvorens men kan deelnemen aan een APICS examen moet men een persoonlijk en uniek 
APICS Id. nr. aanvragen. Dit APICS id. wordt gebruikt t.b.v. administratie doeleinden. 
 

Het APICS CSCP Learning System  
Is het verplichte studiemateriaal en de juiste voorbereiding op het examen CSCP. Een 
combinatie van   Participant Guides voor 8 modules en een persoonlijke online study tool 
waarmee men 24/7 toegang heeft tot online studie. 
Het APICS CSCP Learning System: kan besteld worden via  ProQua 
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 APICS Maintenance 
 
APICS vindt het actueel houden van supply chain kennis heel belangrijk. Ze hebben daarvoor 
aan APICS gecertificeerden een maintenance plicht opgelegd. In intervalcycli van 5 jaar moet 
men 75 punten hebben verdiend om de APICS Certified status te verlengen. 
Er zijn talloze manieren om die punten te verzamelen. (zie het APICS maintenance bulletin) 
ProQua, heeft het al jaren geleden als enige APICS opleider in Nederland, vanzelfsprekend 
gevonden om m.n. haar oud- cursisten een platform te bieden om op eenvoudige wijze 
maintenance punten te kunnen behalen en hen daarbij tevens op de hoogte te houden van 
nieuwe trends en ontwikkelingen in de logistiek/ supply chain. Daartoe heeft ProQua in 2005 
Het Doel opgericht 
 
Het Doel 
Het Doel is de APICS Alumni vereniging in Nederland en is een open platform voor relevante 
- en waardevolle supply chain kennis. ProQua heeft Het Doel opgericht en is nog steeds de 
drijvende kracht achter dit Logistici Platform. 
Via symposia, lezingen, bedrijfsbezoeken en denktankmeetings bieden we logistieke 
professionals de mogelijkheid om een degelijk netwerk op te bouwen, kennis te maken met 
de nieuwste supply chain trends, en te leren van collega’s. 
Bij iedere activiteit ontvang je een deelname certificaat; te gebruiken voor APICS 
Maintenance of je persoonlijke ontwikkelingsportfolio. Maintenance verantwoordelijkheid 
ligt natuurlijk in eerste instantie bij jezelf. Wij van het Doel en ProQua helpen je daarbij 
echter graag op weg met onze activiteiten. 
 
 
APICS CSCP 
• Voor up to date supply chain kennis 
• Wereldwijde erkenning en industry acceptance  
• De internationale logistieke standaard voor supply chain personeel bij grote en kleine 
bedrijven.  
• Gevraagd in vacatures. Gezocht door recruiters en werkgevers. 
 
In een steeds verder globaliserende industrie kun je met dit APICS CSCP Certificaat zonder 
problemen aan de slag. Er gaan wereldwijd deuren voor je open die met andere diploma’s 
gesloten blijven. 
 
Vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail office@proqua.nl of per telefoon 0031-73 
6218548. Of vul het bel me terug formulier in 
  
 
 


