Opleiding
Quality assurance professional
2 dagen
Inhoud van de opleiding
De voedselveiligheids schema’s en systemen worden uitgebreid behandeld. BRC en IFS zijn schema’s waarbij
FSSC 22.000 opgezet is vanuit de eigen systematiek dat een bedrijf opzet om de voedselveiligheid te
waarborgen. Veel aandacht wordt besteed aan de secundaire gevaren zoals die vastgelegd worden in de
VACCP en TACCP systematiek. Zo worden de bekende audit valkuilen uitgelegd en er worden tips gegeven.
Keten breed en risico gericht te denken wordt aan de hand van twee casussen geïllustreerd. Veel aandacht
wordt besteed aan de IMIS systematiek dat zeer veel tijd bespaart voor de QA manager. In IMIS wordt ook de
jaarplanning vorm gegeven voor de interne audits, reviews en opleidingen. Hierdoor wordt haastwerk en
daarmee paniekvoetbal vermeden in de weken voorafgaand aan de audit. Wij leren de QA manager om
andere nuttige en strategisch belangrijke zaken op te pakken in de tijd dat vrijkomt door de verhoogde
efficiency.
Voor wie is deze opleiding geschikt?
Iedere beginnend of ervaren QA manager die chronisch tijdgebrek heeft en ontspannen de eerstvolgende
audit wil ondergaan. Geen vooropleiding vereist, wel enige ervaring in QC of QA of QESH in de
voedingsmiddelenindustrie.
Inhoud van de opleiding
• Kwaliteits analyse systematieken
• Voedselveiligheids schema’s en systemen. BRC, IFS en FSSC
• Auditvaardigheid en herkennen van misleiding
• Allergenenbeheersing met VITAL
• Werken met QA software iMIS
• Milieu en Arbo regelgeving
Niveau
Vergelijkbaar met HBO praktijkopleiding
Opleiders
De opleiding wordt gegeven door IJsbrand Velzeboer, in
samenwerking met het opleidingsteam van QAssurance

Wij leren de cursist te ZIEN in plaats van kijken!

Duur en locatie van de opleiding
Twee aaneengesloten dagen in de congresruimte van QAssurance in het Van Nelle gebouw te Rotterdam.
Maximum aantal deelnemers: 12
Cursusgeld inclusief lesmateriaal, examengeld, lunch, 1 maand toegang tot de iMIS Food Compliance portal
en afsluitende borrel:
€ 1.050 all-in
Cursusdata 2021
• Do en vrij 6 en 7 mei
• Do en vrij 28 en 29 oktober
• Do en vrij 9 en 10 december
Inschrijven en meer informatie
https://www.scientanova.com/opleidingen/
https://www.qassurance.com/food-safety-compliance-opleiding-voor-qa-managers/
IJsbrand Velzeboer: 06 54656010
1.QA professional

