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ONLINE  OPLEIDING 

MasterClass Productiemanagement    

I.S.M.      

Deze masterclass geeft een volledig inzicht in de planning en de aansturing van de productie.  
Draag je verantwoordelijkheden in productie of wil je graag weten hoe je de verschillende factoren van het 
productieproces kan sturen en welke planningstechnieken je kan toepassen? 
wanneer, wat en hoeveel produceren? Hoe kunnen we komen tot een ideale productieplanning? 
We bespreken de verschillende facetten van productieplanning, de verschillende planningstechnieken en hoe 
je deze kan optimaliseren. Je krijgt vooral ook concrete en toepasbare antwoorden op al uw vragen rond het 
aansturen van productie. 
PROGRAMMA 

• Grondregels voor een goede planning 

• Structuur en basisprincipes van diverse productieprocessen 

• Netwerkplanning als basis voor planningsconcept 

• Doelstelling van productiemanagement 

• Productiemanagement volgens Vollman 

• Planning van materialen, capaciteiten en prioriteiten 

• Typologie van de producten en materialen 

• Planning voor de procesindustrie 

• Dynamische prioriteiten en Planning voor de Job shop 

• Productiewiel, Dynamische Prioriteiten, Bottleneck 

• Toelevering, Kanban, Just in Time, Line Supply 

• Kostenfactoren binnen productiemanagement 

• Lean, Iot en Productie 4.0 

 

5 digitale workshops 

• Support: Voorbereidende digitale ondersteuning van de deelnemer 

• Workshop 1: Kick off + inleiding concepten en doelstellingen voor planning 

• E-learning: Leersite netwerkplanning als basis voor planningsconcept 

• Workshop 2: Praktijk netwerkplanning + opstart productieplanning 

• E-learning: Planning materialen en capaciteiten 

mailto:info@bccl.be
http://www.bccl.be/


 
 

BCCL bvba – Derbystraat 271, Maaltecenter Gebouw G,  B-9051 Gent/Sint Denijs Westrem 
Tel: +32(0)9 282 98 44  -  Fax: +32(0)9 282 98 65  -  info@bccl.be  -  www.bccl.be 

RPR Gent  -  BTW  BE 0462 324 170  -  Bank van Breda 645-1976602-68  
 
 

• Workshop 3: Praktische toepassing MRP CRP + doorsijpelcase 

• E-learning: Prioriteiten operationele aansturing + artikeltypologie 

• Workshop 4: Planning van productie in procesomgeving & job shop 

• E-learning: Voorraden, toelevering naar productie, efficiëntie en lean 

• Workshop 5: Praktijk van OEE & lean, productie 4.0 

Doelgroep 

Deze opleiding is ideaal voor personen die verantwoordelijk zijn of worden van 

de logistieke organisatie van de productie. Dat kunnen productiemanagers, 

operationeel managers, supply chain medewerkers en logistieke medewerkers 

zijn of iedereen die het productieproces wil optimaliseren! 

Ook consultants, softwarespecialisten, trainers, accountants en iedereen die 

nood hebben aan een praktisch inzicht in het voorraadbeheer komen hier voluit 

aan hun trekken. 

Aanpak Tijdens de e-learning krijg je als cursist de tijd om al kennis te maken met de 
concepten die in de workshop aan bod zullen komen en om deze vooraf door te 
nemen en in te oefenen. Daarnaast wordt er ook een forum ter beschikking 
gesteld. Dit wordt dé 'plaats' voor vragen en discussies met de medecursisten en 
de docent. Op deze manier wordt de groepsdynamiek zowel online als offline 
versterkt. 

Duur van de opleiding ONLINE: 5 workshops telkens van 9u tot 12u45 

Een hoogstaande opleiding en toegang tot het e-learning platform met theorie, 
oefeningen en een digitale discussiegroep waar je met docenten en 
medecursisten kan communiceren! 
 

Data ONLINE 

Dinsdag 12,19,26 januari 2021 en 11,18,25 maart 2021 

Telkens van 9u tot 11u45 

Deelname Digitale workshops: 1 950 € / deelnemer 

Prijzen exclusief 21 % BTW 

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”! 
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille. 

Erkenningsnummer DV.O105688 
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