
 

Opleiding QESH/KAM/QA manager food industry 
Vernieuwingen in de lesstof voor het voorjaar 2020 

 

Dit voorjaar start weer de 7
e
 leergang op onze nieuwe locatie in Wijhe*. 

Voor een kleine groep van max. 8 deelnemers geven wij 15 dagen theorie- en praktijkles inclusief een 

bedrijfsexcursie. 

 

Wat is aangevuld en nieuw voor het najaar 2020? 

 De valkuilen die bij de talrijke audits kunnen ontstaan inclusief misleiding 

 FSSC 22.000 nieuwste versie 

 Hoe een meetbare voedselveiligheidscultuur binnen het bedrijf op te zetten 

 Nutriscore, hoe te berekenen en hoe de consument ermee misleid kan worden 

 Bijgewerkt overzicht van de EU regelgeving 

 Food defense, leveranciersbeoordeling en contacten met de autoriteiten 

 Opsporen en voorkomen van fraude en misleiding 

 Auditing, het verschil tussen kijken en ZIEN 

 Tips en voorbeelden over de Milieu- en Arboregelgeving 

 Managementvaardigheden over het schrijven van beleidsplannen en reviews  

 

Hoe is wordt de opleiding opgebouwd? 

De theorielessen worden afgewisseld met casussen en huiswerkopdrachten en video filmpjes  

Veel actuele onderwerpen vormen de wekelijkse start van de les.  

Bij de opleiding hoort een bedrijfsexcursie waarbij de audit techniek geoefend wordt. 

Aan het eind van de opleiding wordt een eindtoets afgenomen en ontvangt de cursist een instituuts certificaat. 

 

Wat kun je met deze opleiding? 

 Je bent VOLLEDIG ingewerkt als QESH manager en je kunt overal aan de slag 

 Je kunt de directie een onderbouwd weerwoord geven indien noodzakelijk 

 Je bent beschermd tegen een mogelijke ‘burn–out’ 

 

Nuttige informatie 

 Vooropleiding: Je hebt minimaal één jaar ervaring op het gebied van QA of QC in de 

voedingsmiddelen- of soortgelijke industrie of je hebt de PT VMT (Praktijk Toepassingen 

Voedingsmiddelentechnologie) opleiding gevolgd. 

 Studiebelasting: 1 tot 4 uur per week 

 Start: vrijdag 7 februari tot en met vrijdag 29 mei 2020  

 Lestijden: 9.00 – 16.00uur inclusief lunch 

 Docenten: Stephanie van den Beld,  Bort Willem van der Veen en IJsbrand Velzeboer 

 Lesgeld: € 5.500  inclusief: lunch,  examengeld, excursie, lesmappen, een certificaat en USB stick staat 

aanvullende literatuur, hand-outs, opdrachten, practica en films 

 Adres: * Wijhe (omgeving Deventer – Zwolle) 

 Bereikbaarheid: NS station Raalte of via Deventer met de NS en aansluitend bus 165 naar Raalte 

 

Voor meer informatie en inschrijfformulier 

https://www.scientanova.com/opleidingen/qesh-manager-food-industry/ 

info@scientanova.com 

Kantoor:   0572 373488 

Bort Willem van der Veen: 0621554069 

IJsbrand Velzeboer:  06 54 656010 

Stephanie van den Beld:  06 19655204 
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