
Leer inspirerend auditen in onderwijs, zorg of welzijn

Audits zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument in uw organisatie. Behalve als 

toetsinstrument, spelen audits ook een belangrijke rol bij het vergroten van het 

kwaliteitsbewustzijn van de organisatie. Al tijdens de interviews begint het leren en 

verbeteren, bij zowel auditor als auditee. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, 

leren wij aan de deelnemers van onze audittrainingen. 

Een audit heeft een norm of toetsingskader nodig als referentie. Voor onze 

trainingen maken we hiervoor gebruik van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs 

en/of de CIIO Maatstaf, beiden op basis van de ISO9001. De koppeling met 

inspectie-eisen wordt duidelijk uitgelegd. Eventuele andere kaders of normen zijn 

in een maatwerk training eveneens mogelijk. 

CKMZ ziet interne audits als verbetertool en niet als controlemiddel. Om die reden 

leren wij uw medewerkers om audits uit te voeren op een waarderende en 

inspirerende wijze. Cursisten wordt geleerd om op basis van de ambities en 

waarden van de organisatie, kritische aspecten te filteren uit de voorbereidende 

informatie. Ook leren wij hen diverse gesprekstechnieken om niet alleen de 

verbeterpunten, maar ook de best practices in kaart te brengen. Daarnaast is er 

aandacht aan het feitelijk rapporteren van de bevindingen. 

Training Interne Auditor 

Deze tweedaagse training is geschikt voor alle medewerkers die zich bezig (gaan) 

houden met kwaliteit en audits. Maar ook voor leidinggevenden die willen weten 

hoe zij de audits strategisch kunnen gebruiken, is de training zeer geschikt. Na 

afloop van de training beschikken deelnemers over een stevige basis om audits in 

de eigen organisatie te gaan uitvoeren. Optioneel is praktijkbegeleiding mogelijk. 

Training Lead Auditor

Medewerkers die de organisatie van audits op zich gaan nemen, kunnen 

aansluitend de training “Lead Auditor” volgen. Tijdens deze eendaagse training 

leren deelnemers hoe zij het management kunnen adviseren over auditthema’s en 

-planning, en hoe zij het auditteam kunnen aansturen. Zo worden audits een 

strategisch kwaliteitsinterventie en leveren ze echt iets op! 

Training interne auditor 

2 dagen 9.30–16.00u, incl. lunch 

Opleidingsdata 2020/2021

11 en 25 november 2020
3 en 17 maart 2021
26 mei en 9 juni 2021

Kosten
€ 800 p.p. excl. 21% BTW

Training Lead auditor 

1 dag 9.30–16.00u, incl. lunch 

Opleidingsdata 2020/ 2021

9 december 2020
31 maart 2021

Kosten
€ 450 p.p. excl. 21% BTW

Locatie:
Hendrik Ido Ambacht

Inschrijven of meer informatie?
Neem contact met Colette Dams
of Petra van der Jagt 

CKMZ AUDIT TRAININGEN

CKMZ b.v.
Reeweg 146

3343 AP Hendrik Ido Ambacht

Tel. 078 681 26 80
algemeen@ckmz.nl

www.ckmz.nl

Alle trainingen kunnen wij 
ook op maat als in-company 
scholing aanbieden. Vraag 

naar de mogelijkheden! 

Deze training 
is opgenomen 

in het

mailto:cdams@ckmz.nl
mailto:petra.vdjagt@ckmz.nl

