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TERUG NAAR OVERZICHT

•••
VOORWOORD

Het Supply Chain en Operations Management programma betekent een echte meerwaarde voor 
het functioneren van professionals in de bedrijfswereld. Het programma geeft u in een 40-tal 
lessen op een gestructureerde wijze inzicht in de supply chain management strategie, behandelt 
alle sleutelelementen van een goed functionerend supply chain management concept en maakt 
de unieke verbintenis met de operational management technieken. Zowel strategische, tactische, 
personeelsgebonden als operationele items worden behandeld.

De docenten – allen mensen die praktijkervaring hebben – zorgen ervoor dat u zowel de 
basiselementen als de praktische kant leert begrijpen. De lessen worden telkens aangevuld met 
praktijkvoorbeelden en bedrijfsbezoeken. Daarnaast behandelt elke deelnemer een door hem of haar 
gekozen onderwerp uit de praktijk. Deze paper vormt een grote toegevoegde waarde, zowel voor het 
bedrijf als voor de deelnemer zelf.

Het Supply Chain en Operations Management programma wapent u dus om de dagelijkse uitdagingen 
in deze vakgebieden met nieuwe inzichten aan te pakken. 

Een must voor wie meer wil weten en vooruit wil. 

Geert Roelens
Consultant en President Viu More 
Programmadirecteur
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•••
PRAKTISCHE
INFORMATIE

LESDATA
• Het programma omvat 41 sessies, die doorgaan op 
 vrijdag van 18 u. tot 21.15 u. en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.
• Startdatum:  vrijdag 13/10/2017

DOELGROEP EN TOELATINGSVOORWAARDEN
Deze opleiding is bedoeld voor: 

• verantwoordelijken in supply chain of operations die een diepere kennis en een  
 up-to-date inzicht willen verkrijgen in hun vakgebied;

• professionals die werkzaam zijn in een bedrijf en frequent met supply chain en  
 operations in contact komen (plant managers, IT-managers, sales managers…);

• medewerkers van inkoop, productie, planning, expeditie, magazijnbeheer, distributie,  
 transport, verkoop, consultancy bedrijven enz. die een totaalbeeld willen verkrijgen.

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet u een bachelor- of masterdiploma behaald 
hebben of een eerste werkervaring hebben. 

KOSTPRIJS
De volledige opleiding kost 2950 euro vrij van BTW, cursusmateriaal en catering inbegrepen.
Het programma bestaat uit 4 modules:

bekijk 
uurrooster 

online 

1 Supply chain management strategie
2 Operational management

3 Key elements of supply chain management
4 Eindwerk Supply Chain & Operations management

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het 
Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille 
(www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO105080.

http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212111/postgraduaat/supply-chain-en-operations-management#program
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212111/postgraduaat/supply-chain-en-operations-management#program
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212111/postgraduaat/supply-chain-en-operations-management#program
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GETUIGSCHRIFT POSTGRADUAAT
Het getuigschrift Postgraduaat Supply Chain & Operations management wordt 
uitgereikt door de Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU Leuven. 

U ontvangt het getuigschrift als u slaagt voor alle evaluatieproeven van de 
verschillende onderdelen en uw eindwerk. 

Wie slechts enkele sessies meevolgt of geen diploma hoger onderwijs heeft,  
ontvangt een attest van deelname.

LOCATIE
De sessies vinden plaats in de campus van VIVES, 
Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge.

Hoe kan u ons bereiken?

• Met de auto:  
De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit ‘VIVES-Hogeschool’ 
van de expresweg E403. Er is gratis parking op de campus. 

• Met het openbaar vervoer:  
De Brugge Business School is gemakkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer. Wanneer u met de trein komt, kiest u best voor de uitgang aan de 
achterkant van het station. Vanaf daar is het 1,5 km te voet.  
Klik hier voor een gedetailleerde wegbeschrijving. 

https://www.google.be/maps/dir/Xaverianenstraat+10,+Brugge/51.1966626,3.2162339/@51.1920818,3.206229,16z/am=t/data=!3m2!4b1!5s0x47c350e73f2430bb:0x64dca8537c966f37!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47c3510345cf6a4d:0xa3b0f260608f54e5!2m2!1d3.2031056!2d51.1867931!1m0!3e2?hl=nl
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••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Eindwerk Supply Chain & 
Operations management
3 credits

Supply chain management 
strategie
3 credits - 5 sessies

Key elements of supply 
chain management
14 credits - 29 sessies

Operational  
management
3 credits - 7 sessies 
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supply chain 
management 
strategie Supply chain management  

binnen en buiten de muren 
1 sessie | Docent | Geert Roelens

In deze inleidende sessie worden alle aspecten 
van Supply Chain toegelicht.  
Er wordt zowel binnen de organisatie als in de 
ons omringende omgeving gekeken naar de 
samenhang van Supply Chain in de totaliteit 
van de bedrijfseconomische context. Tevens 
worden enkele nieuwe evoluties aan de hand 
van voorbeelden besproken.

Impact van bedrijfsstrategie op supply chain 
management 
1 CR | 1 sessie 
Docent | Johan Vanhaverbeke

Supply Chain Management is een cruciale 
succesfactor in het implementeren van de 
bedrijfsstrategie die je kan beschouwen als een 
bepalende competentie in de waardeketen van de 
organisatie, zowel langs de leveranciers- als de 
afnemerskant. In dit opleidingsonderdeel zoomen 
we in op strategische modellen en de impact 
ervan op het uitwerken van een passende supply 
chain. We bestuderen strategie vanuit een supply 
chain management perspectief.

People management 
1 sessie | Docent | Geert Roelens

Is de Supply Chain manager een witte raaf?  
In deze module worden zijn competenties toege-
licht. Ook de interacties met andere medewerkers 
binnen en buiten de organisatie komen aan bod. 
Aangezien mensen het verschil maken, biedt 
deze module een beter inzicht in uw persoonlijke 
vaardigheden.

INHOUD

Supply chain management  
inleidende begrippen & trends   
2 CR | 2 sessies 
Docent | Robbert Debroyer

In deze module ontdekken we waarom 
bedrijven volop inzetten in het beheren van 
hun logistieke keten. We krijgen een zicht op de 
verschillende uitdagingen van het Supply Chain 
management. Aan de hand van enkele concrete 
cases, leren we hoe bedrijven vandaag inspelen 
op de diverse trends binnen een continu 
veranderende wereld.
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operational  
management

Inleiding tot lean en 6 sigma 
0.5 CR | 1 sessie | Docent | Dirk Roelens

Komt aan bod:
• basisinzicht in lean
• concept verspillingen (specifiek ook 

toegepast voor supply chain)
• basisinzicht in 6 sigma

Value stream mapping 
1 CR | 2 sessies | Docent | Dirk Roelens

VSM is een krachtige techniek die als basis 
dient om de juiste prioriteiten te stellen 
voor verbeteringen in een organisatie. Na 
toelichting van de theorie wordt de techniek 
ingeoefend via een case study.

Basistechnieken van operational excellence 
voor de supply chain 
0.5 CR | 1 sessie | Docent | Dirk Roelens

Komt aan bod:
• visualisatietechnieken
• kanbanprincipe
• omsteltijd reductie
• TOC

Business Game 
0.5 CR | 2 sessies | Docent | Dirk Roelens

Als afsluiter wordt tijdens deze dag beroep 
gedaan op alle aangeleerde kennis! 
Aan de deelnemers de uitdaging om een 
succesvol bedrijf te creëren, dat tevreden 
klanten en medewerkers heeft, en 
winstgevend is.

Quick response manufacturing 
0.5 CR | 1 sessie | Docent | Dirk Roelens

Inzicht in mogelijkheden en toepassing van 
deze relatief nieuwe managementtechniek 
om doorlooptijden te reduceren

INHOUD
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key elements 
of supply chain 
management

Dashboard reporting in Excel  
1 CR | 2 sessies | Docent | Kelly Decroock

Bedrijfsinformatie speelt een belangrijke rol in de 
bedrijfswereld en dashboards zijn de meest gebruikte 
methode om deze informatie aan te bieden.

Wat is een dashboard precies?  Stephen Few definieert 
het als volgt: “een dashboard is een visuele weergave van 
de belangrijkste informatie die nodig is om een of meer 
doelstellingen te bereiken en die volledig op één compu-
terscherm past, zodat deze in één oogopslag te zien is.”

Deze training is zeer praktijkgericht. Daarom werken we 
vanuit bedrijfsgerelateerde cases en uw concrete vragen 
voor uw bedrijf.

Demand & sales management 
1 CR | 1 sessie 
Docent | Johan Vanhaverbeke

De supply chain komt heel veel 
aan bod. Te weinig zijn bedrijven 
er zich bewust van dat supply het 
spiegelbeeld is van demand. Vraag en 
aanbod moeten op elkaar afgestemd 
worden. Deze sessie bespreekt de 
noodzaak en kritische succesfactoren 
voor het optimaal afstemmen van 
de supply chain op de demand chain 
en de vele valkuilen in dit cruciaal 
proces.

• DSCM-framework
• forecasting modellen en methoden
• demand management
• de interface sales en supply chain 

en operations management

Inkoopmanagement  
2 CR | 3 sessies | Docent | Johan Vanhaverbeke

In deze sessie worden essentiële begrippen m.b.t. inkoop 
besproken. Inkoopmanagement maakt integraal deel uit 
van supply chain & operations management. Sterk pres-
terende bedrijven begrijpen de noodzaak om te evolueren 
naar procurement management. Recente inzichten en 
evoluties komen uitgebreid aan bod in dit onderdeel.

• de opeenvolgende fasen van het inkoopproces
• leveranciersselectie
• leveranciersmanagement
• leveranciersbeoordeling

INHOUD DEEL 1

Operations planning 
1 CR | 2 sessies 
Docent | Dirk Van Lindt

Komt aan bod:
• sales & operations planning
• VMI, CPFR en ECR
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INHOUD DEEL 2
Magazijnbeheer | 2 CR | 3 sessies 
Docent | Robbert Debroyer 

Komt aan bod:
• Inrichting van het magazijn
• Processen en systeemondersteuning van 

magazijnprocessen

Distributielogistiek | 2 CR | 5 sessies 
Docenten | Bart Vannieuwenhuyse,  
Robbert Debroyer, Veerle Lahousse 

Komt aan bod:
• Inleiding tot distributielogistiek en 

distriebutienetwerken
• Transportmodi en analyse van 

transportkosten
• Retourlogistiek en green logistics
• Douane expediteur
• E-commerce

Supply chain finance | 2 CR | 5 sessies 
Docent | Dirk Van Lindt

Komt aan bod:
• activity based costing  

+ total cost of ownership
• investeringsanalyse

Outsourcing 3PL en 4PL | 1 CR | 1 sessie 
Docent | Robbert Debroyer

Komt aan bod:
• Kost bij outsourcing
• Wanneer kiezen voor outsourcing?
• Keuze van de juiste partners

Bedrijfsbezoeken | 4 sessies

Gedurende de opleiding worden er vier 
bedrijfsbezoeken ingepland.

key elements 
of supply chain 
management

Voorraadbeheer 
2 CR  |  3 sessies  |  Docent  |  Dirk Van Lindt

Komt aan bod:
• EOQ Voorraadmodellen
• Materiaal behoefte planning (MRI + MRII + 

oefeningen)
• Master Production Scheduling (MPS/ATP)
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eindwerk supply 
chain & operations 
management

Briefing eindwerk  | 1 sessie 
Docenten | Kelly Decroock , Geert Roelens 

Tijdens deze sessie wordt er meer uitleg gegeven bij 
het schrijven van het eindwerk.

Eindwerk  

Tijdens en na de opleiding werken de deelnemers 
aan een project dat hen de mogelijkheid biedt om 
de opgedane kennis toe te passen op een eigen 
bedrijfsprobleem.

Het probleem wordt geschetst, geanalyseerd en 
mogelijke oplossingen worden voorgesteld. 

Dit wordt in de vorm van een rapport overhandigd 
aan een jury en aan de hand van een presentatie en 
mondelinge verdediging toegelicht.

INHOUD
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“ Dit postgraduaat georganiseerd door Vives/Brugge Business School  beslaat het 
Supply Chain Management-gebeuren van A tot Z. 

 De afwisseling tussen theorie, oefeningen, bedrijfsbezoeken en praktijk-
ervaringen van docenten en mede-studenten maakten het een zeer boeiend en 
interessant jaar.

 Voor mij persoonlijk als purchase manager was het een echte meerwaarde 
omdat ik een beter zicht kreeg op hetgeen vóór en na purchase gebeurt in de 
supply chain. 

 Een aanrader!  ”

Chantal Mandervelt  
Purchase Manager Grafityp

“ Het postgraduaat geeft een brede kijk op de 
verschillende domeinen binnen de logistieke 
keten. 

 Verschillende aspecten komen aan bod en 
worden voorgesteld door specialisten in het 
domein. 

 Deze opleiding gaf mij de nodige bagage 
om mijn professionele carrière verder te 
ontwikkelen.  ” 

Michiel Van Der Steichel  
Barco

•••
GETUIGENISSEN
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•••
INSCHRIJVEN

SCHRIJF U IN  
VIA DEZE LINK 

De inschrijvingen gebeuren via de website:

Uw inschrijving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier ingevuld en 
doorgestuurd hebt. U ontvangt via mail een bevestiging van uw inschrijving.  
De factuur sturen we op naar het opgegeven facturatieadres. 

Bij annulatie minder dan een week voor de start van de opleiding wordt een 
administratiekost van 250 euro in rekening gebracht. Na de start van het 
academiejaar betaalt u bovenop de administratiekost ook de kosten van de reeds 
gevolgde sessies. In dit geval bedraagt de kostprijs per sessie van drie lesuren  
75 euro. Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer terugbetaald.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds bij ons terecht.

• Informatie over • Praktische informatie 
 het programma:  en inschrijvingen:

 Kelly Decroock  Ann Maeckelberghe

 kelly.decroock@vives.be  ann.maeckelberghe@vives.be

 Tel. 0473 54 46 84  Tel. 050 30 51 92

 Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge - lokaal D312

  

http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212111/postgraduaat/supply-chain-en-operations-management#register
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212111/postgraduaat/supply-chain-en-operations-management#register
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ONZE ANDERE POSTGRADUATEN

management in 
de non-profit

biedt het conceptueel 
kader en de diverse 
tools aan waarmee u 
binnen uw organisatie 
aan de slag kan.

vennootschaps- 
recht

Verwerf een 
accurate en actuele 
kennis van het 
vennootschapsrecht.

vermogens- en 
successie- 
planning

Verschaf u een 
grondige kennis van 
de verschillende 
deelgebieden.

human 
resources 
management

Klassieke basis-
inzichten, actuele 
trends en topics  
van HR.

fiscale 
wetenschappen

biedt u de kans een 
accurate en actuele 
fiscale knowhow te 
verwerven.

financieel 
management

Maak kennis 
met de nieuwste  
concepten en tools 
op vlak van financieel 
management.

bedrijfs-
management

De uitgelezen vervol-
making van uw kennis 
van het complexe 
bedrijfsleven.

accounting & 
controlling

behandelt een totaal 
spectrum van taken 
van een interne of 
externe accountant/
revisor.

douane & 
accijnzen

Kom meer te weten 
over UCC, en verwerf 
inzicht in deze 
regelgeving.

http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212110/postgraduaat/management-in-de-non-profit
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212110/postgraduaat/management-in-de-non-profit
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21113/postgraduaat/vennootschapsrecht
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21113/postgraduaat/vennootschapsrecht
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212112/postgraduaat/vermogens-en-successieplanning
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212112/postgraduaat/vermogens-en-successieplanning
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/212112/postgraduaat/vermogens-en-successieplanning
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21119/postgraduaat/human-resources-management
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21119/postgraduaat/human-resources-management
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21119/postgraduaat/human-resources-management
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21118/postgraduaat/fiscale-wetenschappen
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21118/postgraduaat/fiscale-wetenschappen
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21114/postgraduaat/financieel-management
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21114/postgraduaat/financieel-management
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21116/postgraduaat/bedrijfsmanagement
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21116/postgraduaat/bedrijfsmanagement
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21115/postgraduaat/accounting-en-controlling
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21115/postgraduaat/accounting-en-controlling
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21117/postgraduaat/douane-en-accijnzen
http://www.bruggebusinessschool.be/nl/opleiding/21117/postgraduaat/douane-en-accijnzen
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••• 
OVER ONS
Voor een carrièreboost bent u bij 
VIVES/Brugge Business School aan 
het juiste adres. We doen het goed in 
eigen streek en steeds meer managers 
uit andere provincies vinden de weg 
naar onze opleidingen.

Wij maken de combinatie werken en 
studeren voor u mogelijk. VIVES/Brugge Business School organiseert al  

31 jaar managementopleidingen. De coördinatoren 
stellen het programma op met een team van 
experts uit het bedrijfsleven. Zij selecteren de 
docenten en houden het opleidingsaanbod up 
to date. Met maar liefst 120 docenten uit het 
werkveld verzamelen we een brede waaier aan 
best practices, ervaring en kennis.

Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past? 
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies.

Van links naar rechts: Sofie Laleman, Kelly 
Decroock, Ann Maeckelberghe en Bernadette Van 
Nieuwenhuyse.

http://www.bruggebusinessschool.be
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