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Basisopleiding kwaliteit ISO 9001:2015

PRIJS ONBEKEND

Voorbereiding op de opleiding tot interne auditor ISO 9001

Opleiding Kwaliteit

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Doorheen deze basisopleiding krijg je naast een diepgaandere kennis van de norm zelf ook een praktische leidraad hoe deze op een pragmatische manier
te implementeren, te onderhouden en te combineren met andere (ISO) normen. Deze basisopleiding is de ideale voorbereiding om vervolgens deel te
nemen aan de opleiding tot interne auditor ISO 9001.
Omschrijving
De ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement (niet enkel van een product of dienst, maar ook van de organisatie op zich) leent zich op vandaag zeer goed
om op een solide manier de structuur van uw organisatie te (onder)bouwen.
Het principe van een planmatige aanpak alvorens uitvoering, evaluatie en bijsturing ("PDCA") is hier alom in tegenwoordig.
Meteen is de 2015 versie ook zeer compatibel geworden met aanverwanten zoals de ISO 14001 (milieu) en de ISO 45001 (veiligheid), wat ook een
meerwaarde voor de bedrijfsvoering kan betekenen.
De ISO 9001 is namelijk geschreven volgens de High Level Structuur. Deze structuur zorgt voor goed op elkaar afgestemde en eenvoudig te integreren
normen. Alle ISO managementsystemen krijgen deze structuur.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is voor u die diepgaander kennis wenst te maken met ISO 9001:2015 en hoe dit volgens de beste praktijk kan aangepakt worden. Er is geen
voorkennis vereist. Een interessante opleiding voor personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de
kwaliteitsdienst.

PROGRAMMA
U leert hoe managementsystemen uw organisatie kunnen structureren.
U ontdekt het concept van de ISO 9001:2015 norm, waarbij mogelijke abstracte begrippen zoals context-, stakeholderanalyse en risicobeheer
beduidend worden gemaakt.
U leert met praktische modellen en templates hoe deze systemen kunnen geïmplementeerd worden.
U leert de combinatiemogelijkheden van ISO 9001:2015 met aanverwante managementsystemen.
U krijgt de kans ervaringen uit te wisselen en te benchmarken met collega's.

PRAKTISCH

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Gent vanaf donderdag 17/11/2022
Datum

Startuur

Locatie
Einduur

Campus Gent NETWORKS TWO
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Datum

Startuur

Einduur

Raymonde de Larochelaan 13

donderdag 17/11/2022

18:30

21:30

9051 Gent

donderdag 24/11/2022

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online

T: 078 35 36 38

volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class.

Kevin@sbm.be

Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar'
(op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.
Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 17/11/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

T: 078 35 36 38

donderdag 17/11/2022

18:30

21:30

Kevin@sbm.be

donderdag 24/11/2022

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online
volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De
nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor
de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert
u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

DOCENT
Dhr. Stijn Mahieu

GETUIGENISSEN
Ondanks het redelijk theoretische stof was, werd alles boeiend uitgelegd met veel voorbeelden uit de praktijk. Alles werd ook duidelijk toegelicht en
uitgelegd.
Glenn Samyn, Lensen BV
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