
 

 
 
 

 

Earn More Credibility - Earn a Higher Salary - Earn The APICS CPIM 

 
APICS CPIM voor een carrière in de productielogistiek / operations management 
 
De CPIM opleiding, in het Nederlands vrij te vertalen als ‘Productielogistiek’, leidt op voor 
het internationaal erkende APICS CPIM certificaat. Voor zowel organisaties als bedrijven, zijn 
de APICS opleidingen dé standaardopleiding voor mensen die in de logistiek werkzaam zijn.  
 
 
CPIM focust voor 80% op de interne processen: purchasing, forecasting, S&OP, Master 
Production Scheduling, MRP, Execution of Operations, inventory management. Aandacht 
voor externe relaties beslaat 20% van het studiemateriaal. 
 
 
Doelgroep  
De CPIM opleiding van APICS is zeer geschikt voor:  
• Professionals die in een (internationale) productielogistieke omgeving (gaan) werken  
• Werknemers die betrokken zijn of worden bij de implementatie van ERP-pakketten  
• Consultants 
 
Niveau APICS CPIM 
HBO + 
 
 
 
 
 



 

Vooropleiding  
Een HBO denkniveau, of MBO aangevuld met de nodige werkervaring en een goede beheersing 
van de Engelse taal is gewenst om de CPIM opleiding met succes te kunnen volgen en af te 
ronden.  
 
Tijdsinvestering 
APICS CPIM is een programma dat u goed kunt volgen in combinatie met een baan en of een 
gezin. 
 
 
Inhoud van de studie  
CPIM is opgebouwd uit 2 delen 
Part 1 

Basics of Supply Chain Management 

Overzicht van de leidende concepten voor het besturen van de waardestromen in de 
organisatie. Verder krijg je een overzicht van de materiaalstroom vanuit interne- en externe 
leveranciers en door de organisatie. 

Part 2 
Sales and Operations planning, Master Production Scheduling, Materials Requirements 
Planning, Executions and Control of Operations, Operations Strategy 

Realistische planningen worden gemaakt op productgroep en item niveau, afgestemd op de 
ondernemingsdoelen en de capaciteitsbeperkingen. 

Detailplanningen worden besproken met in acht neming van productie hoeveelheden en de 
beschikbaarheid van voorraden en te fabriceren- en in te kopen halffabrikaten. Methoden 
voor voorraad- en inkoopplanning worden besproken. 

Prioriteitsstelling, toewijzing van productieorders en het realiseren van de geplande 
activiteiten worden behandeld. Er wordt inzicht gegeven in verschillende 
toewijzingsmethoden, methoden van kwaliteitsbeheer, beheersing van de voorraden  en 
continuous improvement programma's. 

De relatie tussen het strategisch ondernemingsbeleid en het strategisch productiebeleid 
wordt uitgediept, met aandacht voor de keuze van de productiemethode, de passende wijze 
van planning en scheduling en de lange termijn capaciteitsplanning en de implementatie van 
veranderingen (change management). 

 

 



 

Examens en certificaat  
Ieder part wordt afgesloten met een 3,5 uur durend on demand, multiple choice examen. 
 
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden tot het CPIM examen. Wel gelden de volgende 
succescriteria; een goede Engelse taalbeheersing, (de studieboeken en het APICS examen 
zijn altijd in het Engels) en bij voorkeur enige werkervaring in een productie omgeving. 
Niet onbelangrijk is verder ook de studietijd die je moet incalculeren voor deze cursus. 
Hoewel de tijd per persoon kan variëren moet je naast het volgen van de lessen toch wel  
gemiddeld op een tijdsinvestering van zo’n 40- 50 uur per module rekenen aan 
voorbereidingstijd en huiswerk. 
 
Examens worden afgenomen in de vorm van computer based testing. Na afloop ontvang je 
meteen het examenresultaat. In Nederland is het examen beschikbaar op meerdere 
plaatsen. De examens worden voor APICS georganiseerd door Pearson Vue. 
ProQua is APICS Premier Elite Partner.  
 
Bij ons kun je rechtstreeks alle APICS examens kopen. Jij hoeft alleen nog maar zelf de dag, 
tijdstip en locatie van je APICS CPIM examen online te regelen. 
 
 
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. 
 

Studie opties CPIM 

Klassikale bijeenkomsten 

① Avondopleiding  

②Dagopleiding CPIM op zaterdagen 

Zelfstudie  

① Zelfstudie  
 
②Zelfstudie met coaching 
 

 
 
 



 

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 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. 

 

Je kunt ons bellen (073-6218548) of mailen office@proqua.nl. Of maak gebruik van het bel-
me-terug-formulier zodat wij jou kunnen bellen. 

 

 

 

 

 

 



 

APICS CPIM  

- Actuele 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 Certificaat zonder problemen  aan 
de slag in andere landen. Er gaan wereldwijd deuren voor je open die met andere diploma’s wellicht 
gesloten blijven. 

Vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail office@proqua.nl of per telefoon 0031-73 6218548 

 

 

 

 

 

 


