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Detail Masterclass Vendormanagement

Lesblok 1 Strategisch Vendormanagement I (2 uur)
-

Waarom is vendorrating zo belangrijk? (effect op veiligheidsvoorraad)
Kraljic
KOOP (van leverancier)
Productietypologie (leverancier)
Durlinger (inkoop matrix)

Lesblok 2 Strategisch Vendormanagement II (2 uur)
-

Het bullwhip effect
Het lead-time syndroom

Lesblok 3 Logistieke KPI’s voor vendorrating (2 uur)
-

OTIF (On Time in Full)
CLIP (Confirmed Line Item Performance)
CVP (Confirmed Volume Performance)
Te vroeg leveren is goed?!
ECLIP (Early CLIP)
ECVP (Early CVP)
Levertijd afwijkingsverdeling
Wanneer noemen we een leverancier betrouwbaar?
Casus

Lesblok 4
-

Effecten op Veiligheidsvoorraad ( 1 uur)

Effect van gemiddelde levertijd op veiligheidsvoorraad
Effect van variatie in levertijd op veiligheidsvoorraad
Effect van CVP
Casus

Lesblok 5 Software oplossingen (1 uur) (Jan-Paul Plieger)
-

Vendorrating in Excel?
Vendorrating met gespecialiseerde software

Lesblok 6 Presentatie (Ronald. Schouten)
-

Hoe vertel ik het mijn baas?

Lesblok 7 Casus Vendormanagement met eigen data
2 Organisatie
De cursus is verdeeld in 6 video meetings, waarbij de 7 lesblokken gepresenteerd worden via GOTO
meeting of Teams meeting ( zie tabel 1). Het aantal deelnemers per videoblok is maximaal 4
deelnemers, zodat het in feite privé onderricht is. Elke video-meeting duurt 1-2 uur. Het precieze
programma wordt met de afzonderlijke student afgestemd. De cursus wordt gegeven door ir. Paul
Durlinger en twee gastcolleges door Jean -Paul Plieger en Ronald Schouten.

3 Lestijden
De mogelijke lestijden zijn dagelijks (MA-VR) van 9.00-11.00, 11.00-13.00, 13.30-15.30, 15.30-17.30.
4 Studiebelasting
De studenten kunnen zelf het studietempo bepalen. Uit ervaring weten we dat 2 onlinebijeenkomsten van 2 uur elk en bijbehorend huiswerk van 4 uur een redelijke studiebelasting is van
8 uur per week. De doorlooptijd van de cursus is dan 2-3 weken Maar andere schema’s zijn mogelijk.
De student kan in principe binnen 2 dagen na ontvangst van het cursusgeld beginnen. Na elke videomeeting krijgt de student huiswerk,. De student heeft één week de tijd om het huiswerk te maken.
Na ontvangst van het huiswerk wordt een tijdstip ingepland om het huiswerk te bespreken (duur 30
minuten). De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke eindtoets, die naar de student
opgestuurd wordt. De student heeft twee weken om deze eindtoets te maken
5 Certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat als hij minsten 80% van de lessen gevolgd heeft en de
eindtoets voldoende heeft gescoord.
6 Kosten
De totale investering bedraagt 795 euro excl BTW. Dit is inclusief persoonlijke een-op-een
terugkoppeling van de huiswerk opdrachten.

Bijlage 1
Lesblok
1
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Totaal

Onderwerp
Strategie – I
Strategie -II
Logistieke KPI
Effect op VV
Software
Presentatie
Casus

Lesduur
2 uur
2 uur
2 uur
1 uur
1 uur
1 uur
9 uur

Huiswerk

Feedback

2 uur
2 uur

30 min
30 min

10 uur
14 uur

30 min
1,5 uur

