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Interne auditor volgens ISO 9001:2015

PRIJS ONBEKEND

Het auditproces: voorbereiding, uitvoering en rapportering

Opleiding Kwaliteit

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Nadat men voldoende basiskennis heeft verworven (bv na het volgen van de basisopleiding kwaliteit ISO 9001:2015) wordt verder ingezoomd op het
auditproces, met onder meer de fases van voorbereiding, uitvoering en rapportering. U bent in staat om een audit uit te voeren volgens de ISO 9001 norm.
Omschrijving
Van managementsystemen wordt verwacht dat deze periodiek doorgelicht worden om te zien of aan de eisen van de overeenstemmende ISO normen is
voldaan. Audits worden bij voorkeur volgens de beste praktijk voorbereid, planmatig uitgevoerd en op een begrijpelijke manier gerapporteerd. Om dit op
een gegronde manier te kunnen, wordt dit toegewezen aan medewerkers die daarvoor zijn gekwali ceerd. Daardoor kunnen niet enkel eisen opgelegd
door de normen geverifieerd worden, maar ook of managementsystemen meerwaarde bieden in uw organisatie.
Tijdens deze opleiding krijgt u een persoonlijke versie van de officiële ISO 9001: 2015 norm.
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is voor U die zich wil bijscholen tot intern auditor volgens ISO 9001:2015.

Voorkennis
Van de deelenemers verwachten we een basiskennis kwaliteit volgens ISO 9001: 2015.
Personen die deze basiskennis niet hebben adviseren wij om eerst de basisopleiding Kwaliteit ISO 9001:2015 te volgen.

PROGRAMMA
Uw kwalificatie tot interne auditor is modulair opgebouwd:
De eerste sessie (les) is collectief en gaat klassikaal door.
De tweede sessie is individueel in uw bedrijf, hiervoor spreekt u af met de docent.
Eerste sessie: Audits plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen (collectieve sessie)
U wordt gevormd in een diepgaande kennis van de ISO 9001:2015 norm en aanverwanten.
U leert een auditprogramma op te zetten en af te ronden.
U leert audittechnieken en auditvaardigheden.
Tweede sessie: Begeleiding in het praktisch uitvoeren van en audit (individuele sessie, bij u ter plaatse)
U voert een audit of een interpretatie van eigen managementsyste(e)m(en) uit onder individuele begeleiding van de docent.
U vervult de nodige verificaties en rapportering.
U krijgt externe bijstand en een klankbord voor de beste praktijk.

PRAKTISCH
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Gent vanaf donderdag 08/12/2022

Locatie

Datum

Startuur

Einduur

Campus Gent NETWORKS TWO

donderdag 08/12/2022

18:30

21:30

Raymonde de Larochelaan 13
9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Aantal nog te bevestigen sessies: 1.

Contact

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online
volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class.
Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar'

T: 078 35 36 38
Kevin@sbm.be

(op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.
Lesdata voor Webinar vanaf donderdag 08/12/2022

Contact

Datum

Startuur

Einduur

T: 078 35 36 38

donderdag 08/12/2022

18:30

21:30

Kevin@sbm.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Aantal nog te bevestigen sessies: 1.
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
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