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Opleiding: QESH manager food industry 
 
 
15 lesdagen  
 
Voor wie is dit bedoeld? 

 De huidige QA/QESH/KAM manager die bijgewerkt wil worden en zich wil 
bekwamen in QESH (Quality, Environment, Safety and Health) 

 Operators of QC medewerkers die in de food werken en door willen groeien naar een QESH functie 

 Afgestudeerde voedingsmiddelentechnologen, HBO en WO zonder QA/QESH ervaring 

 Carrière wisselaars en of leidinggevenden die in de food verder willen en in QA/QESH een uitdaging vinden 
 
Waarom deze opleiding?  
De voedingsmiddelenindustrie heeft te maken met een groot 
tekort aan vakbekwame QESH managers, die een professioneel 
gesprekspartner vormen voor inkoop en directie en 
tegelijkertijd goed kunnen communiceren met de werkvloer. 
Het internationale spanningsveld rondom de wetgeving, 
standaarden, internationaliseren van de handel en 
productaansprakelijkheid vraagt om competente managers. De 
eisen voor wat betreft voedselveiligheid hebben hun piek nog 
lang niet bereikt. De deelnemer die deze intensieve opleiding 
met succes voltooit zal direct inzetbaar zijn in de functie van 
QA- of QESH manager.  
   
De leerdoelen van de cursist zijn: 

 Een kwaliteitshandboek opzetten en efficiënt beheren 

 Toepassen van kwaliteits analysemodellen inclusief 
statistiek 

 Procedures werkinstructies met bijbehorende 
registratiesystemen opzetten 

 Relevante wetgeving beoordelen en toepassen 

 De eisen van de voedselveiligheidsschema’s zoals BRC, 
IFS, FSSC 22.000 en andere afnemer specifieke voedselveiligheids standaarden interpreteren 

 Bekend met de milieu- en ARBO eisen en kan deze in het beleid van de werkgever passen 

 Een volwaardige gesprekspartner vormen voor directie en andere leden van het management team 

 Bekwaam in de gangbare management vaardigheden zoals, communicatie, leiderschap, motiveren van 
medewerkers, plannen en doelen stellen, conflicthantering, problemen oplossen 

 De leveranciers, de kwetsbaarheid van ingrediënten en de afnemers beoordelen en de bevindingen 
verbaal en schriftelijk op heldere wijze binnen de organisatie rapporteren.  

 Een RI&E (Risico inventarisatie en Evaluatie) uitvoeren 

 Omgaan met de handhavende instanties zoals NVWA, de Inspectie voor Leefomgeving en Milieu en de 
Arbeidsinspectie 

 De externe factoren beoordelen die kunnen ingrijpen in de bedrijfsprocessen 

 In staat om effectief een audit uit te voeren, intern en extern. 

 Zelf een ketenanalyse uitvoeren of via het platform; www.ketenborging.nl 
 
Vooropleiding vereist: 
HBO of WO voedingsmiddelentechnologie of 
Grondige kennis van product- en/of procestechnologieën of  
Relevante werkervaring in de voedingsmiddelenindustrie. Er kan een 5 daagse kop-VMT opleiding aangeboden 
worden om de instroom te vergemakkelijken.  
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Hoe wordt deze opleiding verzorgd 
Met twee vaste, ervaren docenten: IJsbrand Velzeboer en Stephanie van den Beld worden op locatie Raalte of 
Barneveld klassikaal de lessen verzorgd. De maximale groepsgrootte per leergang bedraagt 7 personen. 
Hierdoor blijft de persoonlijke begeleiding gewaarborgd en is de studie begeleiding intensief. Alle lesstof is 
uitgeschreven tot één compact dictaat en alles wordt ook in digitale vorm geleverd.  

Aan de hand van de iMIS Food tool van Qassurance zal geoefend worden in veel praktijksituaties, Zo wordt 
zichtbaar welke invloed het wijzigen van een receptuur met bij voorbeeld een nieuwe grondstof heeft, dit zijn 
o.a. audits, specificaties checken, traceerbaarheid, leveranciersbeoordeling, flowchart, gevarenanalyse.  
De inhoud van de lesstof wordt jaarlijks getoetst door een college van deskundigen op actualiteit, regelgeving 
en uitvoering. 
 
Casussen 
De lesstof is voorzien van casussen die ook met eigen praktijkvoorbeelden van de cursisten aangevuld kunnen 
worden waar de groep mee aan de slag kan. 
 
Kwalificatie van de opleiding 
HBO denk- en werkniveau. 
 
College van deskundigen 
Het CvD  bestaat uit ervaren professionals die bewezen competenties hebben op QESH gebied. 
Zij zijn afkomstig uit de volgende werkvelden: 

 Voedingsmiddelenindustrie 

 Voedselveiligheids certificering 

 NVWA 

 Adviesbureau 

 Advocatuur 
Zij toetsen de lesstof, de docenten en de didactische opzet van de opleiding. 
 
Kosten van de opleiding: €  5.500,00 ex BTW.  
Inclusief: Lesmappen, boeken, lunch, excursie bij één van de deelnemende bedrijven, examengeld en diploma 
uitreiking. Voor particulieren geldt een BTW tarief van 0% vanwege onze CRKBO erkenning. (Centraal Register 
Kort Beroepsonderwijs). De kosten zijn fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting in box 1. Hiervoor geldt 
een forfaitaire drempel van €250. Reiskosten à € 0,19/km dienen ook opgevoerd te worden. 
 
Niet inbegrepen: Reis- en verblijfkosten. 
 
Locatie: Raalte of Barneveld 
 
Maximaal aantal deelnemers: 7 personen 
 
Opleidingsdata in 2017:  
Deze vindt plaats op 15 opeenvolgende donderdagen van 9.00 tot 16.00uur 

 6 april t/m   

 7 september t/m 14 december  
 
Informatie en inschrijving: 
Kantoor Scienta nova:  0572 373488 
IJsbrand Velzeboer:  06 54 656010 
Stephanie van den Beld:  06 1965 5204 
Mail naar info@scientanova.com 
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