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AUDITVAARDIGHEDEN
Een audit levert belangrijke informatie voor uw bedrijf op. Door het verzamelen en het gebruik van
objectief bewijs kunt u de adequaatheid en de doelmatigheid van de regelingen op het gebied van
o.a. kwaliteit, veiligheid en milieu vaststellen. Zo kunt u gevallen van afwijkingen van het
managementsysteem identificeren, vastleggen en waar mogelijk de oorzaak van de problemen
opsporen. Het beoordelen van risico’s loopt als een rode draad door deze cursus. Tijdens deze
opleiding leert u als coachend auditor de auditee te prikkelen, zodat deze zelf het verbetertraject
leert in te zetten. Tijdens de opleiding komen ook communicatieve vaardigheden en
interviewtechnieken aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen.
De docenten die de cursus verzorgen zijn tevens auditors, daardoor beschikken ze over veel
praktijkkennis en kunnen ze zich goed inleven in uw bedrijfssituatie.
Deelnemers die de opleiding hebben gevolgd zijn in staat om:
•
principes en uitvoering van audits te begrijpen
•
audits te plannen, voor te bereiden en te rapporteren
•
Risk Based Audits uit te voeren
•
als coach te auditen
•
beoordelen van corrigerende maatregelen

TOELATINGSEIS
Voor deze cursus gelden geen specifieke opleidingseis. Deze opleiding is juist bedoeld als basis
voor het auditen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De cursus duurt twee aaneengesloten werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.
De kosten voor deze opleiding bedragen € 820,-. Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch, maar
exclusief eventuele overnachtingskosten.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN
•
•

Verdiepen van Auditvaardigheden
Lead Auditor (Kwaliteit / Milieu / Veiligheid) (IRCA erkend)

CURSUSDATA
22 en 23 juni in Leuven
13 en 14 september in Brugge

11 en 12 oktober in Genk
13 en 14 december in St. Niklaas
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