
Opleiding 
 

8 Auditvaardigheden food 

Auditvaardigheden food 
2 dagdelen  

Inhoud van de opleiding 
Een goede audit brengt op een eerlijke manier onvolkomenheden aan het licht waar het bedrijf iets 
mee  kan doen. Een knullige audit levert vaak een hoop ergernis op en schiet het doel voorbij. In deze 
zeer praktijkgerichte opleiding wordt de cursist ingewijd in de trucjes die een auditor kan uithalen 
zodat die makkelijk te pareren zijn. Vooral de interne audit krijgt veel aandacht omdat dit steeds 
belangrijker wordt en het belang ervan benadrukt wordt door de voedselveiligheidsschema’s zoals 
BRC en IFS. Door de interne audits slim te plannen kan erg veel werk bespaard worden en zal de 
productie in staat stellen om tijdig de puntjes op de i te kunnen zetten. 
 
Voor wie is deze opleiding geschikt? 
Iedere QA of QC manager of medewerker die tot taak heeft om interne audits uit te gaan voeren. 
Geen vooropleiding vereist, wel enige ervaring in de voedingsmiddelenindustrie. 
 
Inhoud van de opleiding 

• Indeling van de interne audit systematieken 

• Het opstellen van een schema met behulp van IMIS 

• Het herkennen van misleiding door de auditor 

• Opstellen van een auditrapportage 

• Het voeren van een slecht nieuwsgesprek 

• De audit eisen zoals die door BRC en IFS zijn opgesteld 

• Het competentieprofiel van een succesvolle auditor 
 

Niveau 
Vergelijkbaar met HBO praktijkopleiding 
 
Opleiders 
De opleiding wordt gegeven door IJsbrand Velzeboer, in 
samenwerking met het opleidingsteam van QAssurance 
 
Duur en locatie van de opleiding 
Twee dagdelen in de congresruimte van QAssurance in het Van 
Nelle gebouw te Rotterdam.  
Maximum aantal deelnemers: 12 
 
Cursusgeld: inclusief lesmateriaal, examengeld, 1 jaar proefabonnement EVMI, lunch, parkeer 
uitrijkaart, 1 maand toegang tot de iMIS Food Compliance portal en afsluitende borrel 
€ 800 all-in 
 
Cursusdata 2023:  
21 april 2023 
10 november 2023 
 
Inschrijven en meer informatie: 
www.scientanova.com/opleidingen 
https://www.qassurance.com/food-safety-compliance-opleiding-voor-qa-managers/ 
IJsbrand Velzeboer: 06 54656010 
 

  

Een deskundige auditor ziet meer dan je denkt 

http://www.scientanova.com/opleidingen
https://www.qassurance.com/food-safety-compliance-opleiding-voor-qa-managers/

