
 

 

Inleiding 
Tijdens de 15 daagse opleiding ‘QESH-manager Food Industry’ leert u waar u 

allemaal mee te maken heeft als QESH/KAM-manager. Wanneer deze opleiding 

voldoende wordt afgerond ontvangt u een certificaat. 

 

Het tekort aan ervaren kwaliteitsmanagers wordt steeds 

meer zichtbaar. De prestaties moeten omhoog en de 

werkdruk wordt neemt toe. Als de kwaliteitsmanager 

uitvalt, wie moet dan de taken waarnemen?  

Daarnaast worden aan de QA/QC-managers 

aantrekkelijke voorstellen gedaan om te switchen van 

werkgever. Wat doet het bedrijf dan? Proberen ze op 

dezelfde manier een ervaren manager binnen te halen 

of is er binnen het bedrijf iemand die met een opleiding 

en ondersteuning de functie kan vervullen? 

 

In deze opleiding gaan we dieper in op de kwaliteit, 

voedselveiligheid en wetgeving waar u als voedingsmiddelenbedrijf mee te 

maken hebt. U heeft immers al ervaring in één of meerdere branches van de 

voedingsmiddelenindustrie en daarom bekend met de diverse 

productieprocessen. 

 

Inhoud 
Tijdens de opleiding wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de 

voedselveiligheidssystemen BRC, IFS en FSSC 22.000. Wat kunt u tijdens een 

audit van de NVWA of een certificerende instantie verwachten? Waar moet u 

op letten en hoe kunt u de audit sturen? De documenten nodig voor een 

certificering vormen het voedselveiligheidshandboek. Hoe richt u die in en  hoe 

zorgt u dat deze bijgewerkt blijft? De risicobeoordelingen zoals HACCP, TACCP 

en VACCP zijn hier natuurlijk een onderdeel van.  

 

Van alle relevante (inter)nationale wetgeving is een samenvatting gemaakt. 

Hierin staat kort en bondig uitgelegd wat het doel van de nationale en Europese 

wetgeving is.  

Elk bedrijf heeft te maken met de arbeidsomstandigheden. 

Bijvoorbeeld, is gehoorbescherming verplicht? Waar moet 

u op letten? Welke rechten en plichten heeft de werkgever 

en de werknemer? Wat is een RI&E en wanneer moet u 

deze uitvoeren? 

 

Het milieu begint een steeds belangrijkere rol te spelen. 

Welke invloed heeft de productie op het milieu? Daarbij 

moet u denken aan hoeveel water is er nodig voor de 

productie en welke uitlaatgassen komen er vrij? Kiest u voor 

biologisch of ecologisch? Hoe moet u met het afval omgaan?  

 

Om een goede manager te zijn moet u beschikken over de nodige 

managementvaardigheden. Leidinggeven en communicatie zijn daarbij heel 

belangrijk in allerlei vormen? Gedurende de hele opleiding wordt hier aandacht 

aan besteed. 

 

Studiemethode 
De lessen worden klassikaal gegeven door één van de ervaren docenten: 

IJsbrand Velzeboer of Stephanie van den Beld. Bij het behandelen de lesstof 

worden casussen gezamenlijk uitgewerkt. Er is daarnaast voldoende 

mogelijkheid tot het inbrengen van vragen en/of eigen praktijkvoorbeelden. 

De maximale groepsgrootte per leergang bedraagt 7 personen. Hierdoor blijft 

de persoonlijke begeleiding gewaarborgd en is de studiebegeleiding intensief. 

Alle lesstof is uitgeschreven tot één compact dictaat. Daarbij wordt diverse 

aanvullende literatuur meegeleverd. Alles wordt ook in digitale vorm geleverd, 

wat terugzoeken eenvoudig maakt. 

 

Vooropleiding 
Grondige kennis van product- en/of proces-

technologieën of relevante werkervaring in de 

voedingsmiddelenindustrie. Er kan een verkorte 

(vijfdaagse) VMT opleiding aangeboden worden 

 om de instroom te vergemakkelijken. 



 

 

Kwaliteitsgarantie 
Wij werken met een college van deskundigen.  

De  ze bestaat uit ervaren professionals die bewezen  

competenties hebben met QESH. Zij zijn afkomstig uit  

diverse werkvelden: industrie, certificering, toezicht, advies  

en advocatuur.  

 

Inschrijven 
Mail of bel naar onderstaand adres. 

 

Lesgeld 
 €  5.500,00 excl. 21% BTW. Voor particulieren is BTW vrijstelling mogelijk. 

Dit is inclusief lesmappen, boeken, lunch, excursie, examengeld en diploma-

uitreiking. Niet inbegrepen zijn reis- en verblijfkosten. 

 

Studieduur 
De opleiding duurt 15 dagen. De opleiding start twee keer per jaar en wordt 

gegeven op donderdag. De groep bestaat uit maximaal 7 personen. Bij meer 

aanmeldingen start een 2e groep. 

 

Locatie 
Raalte 

 

Startdata: 

7 februari 2019 

5 september 2019 

 

Scienta nova 
Laurier 44  

8101 HM Raalte  

+31 (0)572 - 373 488 

www.scientanova.com  IJsbrand Velzeboer    +31 (0)6 546 560 10 

info@scientanova.com  Stephanie van den Beld +31 (0)6 196 552 04 
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