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Training interne audit 6 en 7 oktober 2020  
                                   & 
Opfristraining interne audit 8 oktober 2020 
 
Verbeter uw kwaliteitssysteem met de training interne audit van  
Q-Point! De ervaring en kennis die u bij de trainingen van Q-Point 
opdoet, geeft u vertrouwen en zekerheid om slagvaardig binnen uw 
bedrijf met de interne audit aan de slag te gaan.  
 

 
Maximaal 6 deelnemers in verband met anderhalvemeterregel RIVM 

 
Opzet van de training interne audit 
 
De training gaat uit van het principe ‘learning by doing’, ofwel een inleiding gevolgd door 
praktijkopdrachten, waaronder veel oefenen in praktijksituaties, met behulp van 
rollenspellen voor de videocamera. De rollenspellen kijken we vervolgens terug en ze 
worden besproken. De training wordt afgesloten met een examen. Bij goed gevolg 
ontvangt u een certificaat.  
 
Datum       dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020 
Tijd           van 08.30 tot 17.30 uur 
Locatie       Bleiswijk 
Kosten         € 810,00 excl. btw 
Aanmelden   KLIK HIER VOOR AANMELDING TRAINING INTERNE AUDIT 

U ontvangt daarna een bevestiging. 
 

https://www.q-point-bv.nl/trainingen/interne-audit/
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Wat kunt u van de training verwachten? 
 
Na afloop bent u bekend met: 

• het hoe en waarom van audits 

• het proces van het uitvoeren van een interne audit 

• de rol van de interne auditor 

• de gesprekstechnieken die nodig zijn om een goede interne audit uit te voeren 

• het toetsen van een kwaliteitszorgsysteem in de praktijk (al dan niet in 
teamverband) 

• het opstellen van een interne-auditrapport op basis van geconstateerde feiten 
 
Opfristraining interne audit 
 
De opfristraining interne audit is bedoeld voor intern auditoren die diepgang willen 
brengen en kennis en ervaring met andere intern auditoren willen uitwisselen. Tijdens 
deze eendaagse training wordt de theorie van audits opgefrist op basis van ISO 19011. 
Daarnaast kunnen de deelnemers vooraf eigen punten inbrengen die tijdens de training 
aan de orde komen. 
 
Datum        donderdag 8 oktober 2020 
Tijd         van 09.00 tot 16.00 uur 
Locatie        Bleiswijk 
Kosten         € 695,00 excl. btw 
Aanmelden   KLIK HIER VOOR AANMELDING OPFRISTRAINING INTERNE AUDIT 

U ontvangt daarna een bevestiging. 
 
COVID-19 maatregelen 
 
Om een afstand van anderhalve meter te kunnen garanderen, maken we gebruik van 
een grote zaal waar maximaal 6 cursisten de training kunnen volgen. 
Op onze trainingslocatie is verder meer dan genoeg ruimte om met inachtneming van 
alle regels de trainingsopdrachten uit te kunnen voeren en te lunchen. 
 
Meer informatie 
 
Alma Ruting, senior adviseur kwaliteitssystemen Q-Point 
06 20 13 12 05, a.ruting@q-point-bv.nl 
Cok Duijvestijn, senior adviseur kwaliteitssystemen Q-Point 
06 53 40 10 36, c.duijvestijn@q-point-bv.nl 
 
Q-Point B.V. 
0317 49 15 81  
https://www.q-point-bv.nl 
info@q-point-bv.nl 
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