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Training ISO Introductie |
Training ISO Implementatie | Training ISO Interne Audit

Omschrijving
Deze leergang bestaat uit de combinatie van drie trainingen:
(1) Training ‘ISO 21001 Introductie’, (2) Training ‘ISO 21001
Implementatie’ en (3) Training ‘ISO 21001 Interne Audit’.

Investering
Totaalprijs € 6950,- BTW vrij
Incompanytraining
Maximaal 8 deelnemers

Opbrengst
Door deel te nemen aan deze leergang krijgt u kennis over het
gehele implementatieproces van het
kwaliteitsmanagementsysteem ISO 21001. Een korte
samenvatting van hetgeen het u opbrengt:
- Inzicht krijgen in het gedachtengoed van de ISO 21001standaard;
- Kunt u de implementatie praktisch vormgeven, zonder
het gevoel van bureaucratie;
- Beeld creëren van de overeenkomsten en verschillen
tussen ISO 21001-standaard en het kwaliteitskader van
de Onderwijsinspectie;
- Hoe u het kwaliteitsmanagementsysteem moet
interpreteren en implementeren;
- U weet wat de rol van intern auditor betekent voor de
onderwijsorganisatie;
- Kunt u goede directiebeoordeling geven;
- Voor je interne audits uit die helpen processen direct
efficiënter te maken;
- Hoe u de rol van intern auditor vervult in de
onderwijsorganisatie.

Kwaliteistmanagementsysteem
OnSpect | Module G ISO 21001 | Eerste jaar gratis
Studiemateriaal
Gratis handboek “ISO 21001
i.c.m. kwaliteitskader
Onderwijsinspectie”.
Optioneel | externe locatie
Driedaagse
€ 295,- per persoon incl. BTW
Geheel verzorgd | zaalhuur,
ontbijt (2), lunch (2), diner (2),
en overnachting (excl. drank).
Tweedaagse
€ 195,- per persoon incl. BTW
Geheel verzorgd | zaalhuur,
ontbijt (1), lunch (2), diner (1),
en overnachting (excl. drank).
Verdiepingsdag
€ 75,- per persoon incl. BTW
Geheel verzorgd | zaalhuur,
lunch of diner (excl. drank).

Leergang
ISO 21001 Compleet
Training ISO Introductie |
Training ISO Implementatie | Training ISO Interne Audit

Doelgroep
Voor leidinggevenden, kwaliteitsmedewerkers, interne
auditoren en overige betrokkenen die plaatsnemen in een
kernteam implementatie ISO 21001 of intern auditteam.
Voorkennis
Voor deze leergang is voorkennis geen vereiste.
Opzet van de training
De leergang bestaat uit een driedaagse, tweedaagse en
verdiepingsdag. De leergang wordt gestart met een
driedaagse. Tijdens deze dagen ligt de focus op de training
‘ISO 21001 Introductie’ en de training ‘ISO 21001
Implementatie’. De daaropvolgende maanden gaat u in uw
onderwijsorganisatie aan de slag met wat u geleerd heeft en
het implementatieplan dat is opgesteld. Tijdens de
tweedaagse wordt aandacht besteed aan de afgelopen
periode. Wat ging er goed? Waar is sturing nodig? Vervolgens
ligt de focus op de training ‘ISO 21001 Interne Audit’. Enkele
weken later wordt tijdens de verdiepingsdag teruggeblikt op
de afgelopen periode. Waar liep u als kernteam en auditteam
tegenaan? Welke stappen zijn gezet of moeten er nog gezet
worden. De teams maken deze dag ook nog een
verdiepingsslag. Door handige tips en trucs wordt het
kernteam en auditteam geholpen hun implementatietraject
en interne audits zelfstandig voort te zetten.

Duur van de training
Driedaagse
Dag 1 | 13.30 uur – 17.30 uur
Dag 2 | 09.30 uur – 17.30 uur
Dag 3 | 09.30 uur – 16.00 uur
Tweedaagse
Dag 1 | 09.30 uur – 17.30 uur
Dag 2 | 09.30 uur – 16.00 uur
Verdiepingsdag
09.30 uur – 16.00 uur
Beschikbare data
In overleg.

TRAININGEN
& LEERGANGEN
In elke training de drie basiselementen:
Bewustwording | Theoretische achtergrond | Praktijkgericht

Visie
Een verandering verdient de juiste voorbereiding. Of het
nu de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, het creëren van een lerende organisatie of het
implementeren van een cultuurverandering is. Het
vertrekpunt om succesvol te zijn, begint met de juiste
voorbereiding. Een goede training is dé bouwsteen voor
een gedegen fundament om de verandering op plaats te
laten vinden. Start je veranderprocessen daarom met de
juiste training of leergang van Adema organisatieadvies &
-ontwikkeling.
Trainingsaanbod | ISO 21001
- ISO 21001 Introductie
- ISO 21001 Implementatie
- ISO 21001 Interne Audit
Leergangaanbod | ISO 21001
- ISO 21001 Compleet
Trainingsaanbod | Verdieping kwaliteitscultuur
- Effectief Teamoverleg
- Effectief Teamoverleg in de Praktijk
- Continue Verbeteren in een Onderwijsorganisatie
Leergangaanbod | Verdieping kwaliteitsculuur
- Implementatie van een Cultuurverandering in
de (onderwijs)Organisatie
Maatwerk
Heeft u een trainingsvraag die niet tussen onze trainingen
of leergangen staat? Neem gerust contact met ons op.
Iedere organisatie is uniek en heeft haar eigen
uitdagingen. Samen met u kijken we graag naar passende
thema’s voor een maatwerktraining.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar
www.organisatieadvies-ontwikkeling.nl/trainingen

Incompanytraining
We bieden al onze trainingen en
leergangen aan als een
incompanytraining. Extra
voordeel hiervan is dat de training
of leergang op maat gemaakt kan
worden op uw specifieke situatie.
De incompanytraining kan plaatsvinden op uw eigen locatie, maar
het kan ook interessant zijn om de
training op een externe locatie te
laten verzorgen door ons.
Stichtingniveau |
samenwerkingsverband
Met meerdere scholen
tegelijkertijd deelnemen? Dat
kan! Vraag naar de
mogelijkheden.

