Werksessie ISO 9001:2015 in de praktijk

De norm ISO 9001 wordt gezien als dé internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Kunt u ook hulp gebruiken
bij de juiste interpretatie van de ISO 9001 en de vertaling daarvan naar een werkend kwaliteitssysteem? Dan is de
blended werksessie ISO 9001:2015 daarvoor een perfect vertrekpunt. Cursisten volgen eerst ter voorbereiding de elearning en gaan vervolgens tijdens een interactieve werksessie actief aan de slag met het vertalen van deze norm naar
hun eigen organisatie. Leren met én van elkaar staat daarbij centraal! Ook ideaal als incompanytraining.

Trainingsinformatie
De norm ISO 9001:2015 voorziet organisaties die belang hechten aan klantgerichtheid, kwaliteit en continue ontwikkeling aan een
kader waarbinnen ze processen en prestaties kunnen verbeteren. Het ISO 9001-certificaat zorgt niet alleen voor nieuwe kansen en
een betere concurrentiepositie, maar kan ook de doorslag geven in aanbestedings- en offertetrajecten.
De werksessie ISO 9001:2015 in de praktijk is bedoeld voor is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen, kwaliteitsmedewerkers,
managers en andere professionals op minimaal mbo-niveau die zich binnen hun organisatie bezighouden met het
opzetten, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem (bij voorkeur met enige kennis van
kwaliteitsmanagement en kwaliteitsmanagementsystemen).

Klassikaal én online leren
Kiwa Training biedt deze opleiding aan als blended training. Dit betekent dat de cursus een combinatie is van een klassikale
bijeenkomst en online leren. Ter voorbereiding op de trainingsdag volgt u de e-learning ISO 9001:2015.
Hierdoor heeft u al kennis over de inhoud en de eisen van de ISO 9001 norm en kunnen we tijdens de klassikale bijeenkomst direct
aan de slag met het vertalen van deze kennis naar de praktijk.
LET OP: De e-learning ISO 9001:2015 duurt 5 tot 7 uur. Houd hier rekening mee in uw voorbereiding!

Kiwa Training
Nederland
training@kiwa.nl
+31 (0)88 998 35 39

www.kiwa.com/nl/nl/service/werksessie-iso-9001-2015-in-de-praktijk/pdf/

30.06.2022

Praktische informatie
Deze werksessie is een zogenaamde blended training. Voorafgaand aan de groepsbijeenkomst volgen de cursisten zelfstandig de
e-learning ISO 9001:2015. De kennis van de ISO 9001:2015 die deelnemers bij deze e-learning opdoen, wordt gebruikt om tijdens
de werksessie de normeisen te koppelen aan hun eigen organisatie. Tijdens de werksessie gaan we hiermee actief aan de slag,
onder meer met opdrachten. Ook is er volop ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen met deelnemers van andere
organisaties.
Na deze werksessie en de e-learning ISO 9001:2015 kunnen deelnemers:
De belangrijkste begrippen en definities rondom kwaliteit en kwaliteitsmanagement beschrijven;
Het doel en de uitgangspunten van de ISO 9001-norm toelichten;
Toelichten wat wordt verstaan onder processen, de PDCA-cyclus, het 4M/6M-model en het visgraatdiagram;
De zeven managementprincipes van de ISO 9001:2015 norm beschrijven;
De inhoud van de ISO 9001:2015 norm toelichten;
De eisen in de ISO 9001:2015 norm vertalen naar de eigen organisatie.

Incompanytraining
Staat uw organisatie op het punt om te gaan werken volgens de ISO 9001:2015 of wilt u hierin een nieuwe stap zetten? Dan is de
werksessie ISO 9001:2015 perfect om iedereen die daarbij betrokken is in één keer bekend te maken met de norm en hoe die in
de praktijk van toegevoegde waarde kan zijn. Kiwa Training organiseert de werksessie graag bij u op locatie, als een
incompanytraining. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!
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Datum en locaties
Werksessie ISO 9001:2015 in de praktijk (Nieuwegein) 31 okt 2022
Datum: 31 okt 2022 - 31 okt 2022
Locatie: 3435 SB, Nieuwegein
Prijs: €540,00
Werksessie ISO 9001:2015 in de praktijk (Apeldoorn) 16 jun 2023
Datum: 16 jun 2023 - 16 jun 2023
Locatie: 7327 AC, Apeldoorn
Prijs: €540,00
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