
 

 
 
Maat in kwaliteit      

 

 
 

 

                          

 

Kennis, vaardigheden en vakmanschap als unique selling point van uw organisatie. 

Opleiden werkt ! CPC helpt in samenwerking met N&S Academy ondernemers en 

managers met een breed opleidingspakket op het gebied van kwaliteitszorg, 

voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. 

 
DOEL 

Na afloop van de cursus bent u in staat om interne audits te plannen, voor te bereiden, uit te 

voeren en op te volgen. Ook het uitvoeren van leveranciersaudits behoort tot de mogelijkheden. 

 

DOELGROEP 

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die zich bezighouden met het onderhouden van het 

opgezette kwaliteitssysteem en het uitvoeren van interne audits en leveranciersaudits 

 

INHOUD 

Een audit is een periodieke evaluatie van het kwaliteitssysteem: werken we in de praktijk nog zoals 

we in ons systeem hebben afgesproken en vastgelegd én zijn er aspecten in het systeem die 

verbeterd kunnen worden? In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het zelfstandig uitvoeren 

van interne audits. Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:  

 Introductie relevante begrippen en toelichting op de ISO 19011 norm 

 Opstellen van een auditplanning 

 Voorbereiden van een audit 

 Auditregels en interviewtips  

 Uitvoeren van een interne audit 

 Opstellen van een auditverslag  

 Praktische oefeningen door middel van rollenspellen 

 Leveranciersaudits 

 

DOCENTEN 

Deze cursus wordt gegeven door docenten met ruime praktijkervaring met het uitvoeren van 

interne audits en leveranciersaudits. Tevens hebben ze ervaring met het verzorgen van cursussen.  

 

LOCATIE 

De cursus wordt gegeven op het kantoor van N&S Academy te Sint Katelijne Waver. Daarnaast 

organiseren we de cursus in-company (bij minimaal 6 deelnemers).  
 
SUBSIDIE 

Vlaamse KMO’s kunnen gebruik maken van de KMO-portefeuille waardoor zij tot 40% subsidie 

krijgen. Ons erkenningsnummer : DV.O104659 

 

 

 

Nederlandse bedrijven die zijn aangesloten bij de cao Groothandel Groenten en Fruit en die premie 

afdragen via Bpf AVH kunnen op deze cursus in totaal 50% subsidie verkrijgen via het GF 

Groothandelsfonds.  

 

INTERNE AUDITOR 
 

 
08/10/2019 



DUUR EN KOSTEN 

De cursus duurt 1 dag en de kosten bedragen € 395,- per persoon (excl. BTW).  

Voor een in-company cursus bieden wij u een offerte op maat aan. De cursusprijs is inclusief lunch, 

lesmateriaal en certificaat. 

 

INSCHRIJVEN 

Gebruik het inschrijvingsformulier en mail dit naar info@CPC.be  

mailto:info@CPC.be

