
 

Training Normkennis Speciaal Onderwijs  

 

Om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) binnen een organisatie te ontwikkelen, te 

implementeren en te continueren, is het kunnen interpreteren van de normen waartegen dit systeem 

getoetst wordt, cruciaal. Alleen dan is het immers mogelijk om de normen op een pragmatische 

manier te vertalen naar de eigen organisatie en het kwaliteitsmanagementsysteem op een werkbare 

en beheersbare manier in te richten.  

De training Normkennis biedt uitleg over de eisen van de norm. Op een interactieve manier wordt  

vanuit de normeisen een vertaalslag gemaakt naar uw eigen dagelijkse praktijk. Wij vinden het met 

name belangrijk dat een organisatie de norm niet ‘letterlijk nastreeft’, maar werkt ‘in de geest van de 

norm’ en deze als hulpmiddel gebruikt om het systeem in te richten. 

Doelgroep Kwaliteitsfunctionarissen, managers en/of overige medewerkers die zich 

bezig gaan houden met het ontwikkelen en beheren van een 

kwaliteitsmanagementsysteem 

Doelen Na afloop van de training beschikt de deelnemer over: 

• Kennis van en inzicht in de kwaliteitsnorm voor speciaal onderwijs 

(zowel herkennen als interpreteren) 

• Kennis over het toepassingsgebied van het normenkader 

• Kennis over de opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem 

• Vaardigheden om normeisen te vertalen naar de eigen organisatie 

Inhoud Tijdens de training wordt op een interactieve manier theorie afgewisseld 

met voorbeelden uit de praktijk en worden opdrachten uitgevoerd 

De volgende vragen worden tijdens de training behandeld:  

• Hoe kan een kwaliteitsmanagementsysteem worden ingericht? 

• Waartoe dient het normenkader? 

• Wat is de samenhang tussen de verschillende normen? 

• Hoe zijn de normen toepasbaar in de praktijk? 

Uiteraard kunt u ook uw eigen vragen inbrengen. 

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat van 

deelname 

Duur De training bestaat uit 2 dagdelen en wordt in company aangeboden 

Kosten (excl. BTW) € 1.750,- bij maximaal 15 deelnemers (1 trainer)  

Trainers De training wordt gegeven door deskundige trainers die allen betrokken zijn 

geweest bij het ontwikkelen van de kwaliteitsnorm binnen het speciaal 

onderwijs. Zij hebben veel kennis van en ervaring in het interpreteren van 

normen en het verzorgen van trainingen  

Contact Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst, verwijzen wij u naar 

onze website www.ckmz.nl of kunt u contact opnemen met één van onze 

medewerkers  

 


