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Welkom bij de BSI Training Academy

De basis voor zakelijke successen begint bij competente en getrainde mensen. BSI biedt een grote diversiteit aan trainingen gericht op een drietal 

portfolio’s: prestatie, risico en duurzaamheid. Door deze focus zorgen wij dat u uitmuntende bedrijfsprestaties kunt realiseren. Verhoog uw prestaties en 

zorg ervoor dat u organisatiebreed kunt excelleren. Een betere inschatting en beheersbaarheid van risico’s helpen u bij het minimaliseren van gevolgen.    

BSI onderscheidt zich in haar trainingen door het geven van informatie uit eerste hand (uit de normcommissie) en de focus op praktijkgericht en effectief 

leren.  Doordat wij actief betrokken zijn geweest bij de revisie van ISO 9001 en ISO 14001 zijn wij in staat om de wijzigingen van deze herziene normen 

tot in detail toe te lichten. Tijdens de training worden er meerdere leerstijlen toegepast en is er sprake van veel interactie met de deelnemers. Om uw 

vermogen om kennis vast te houden te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in uw organisatie staat het concept “Hoofd, Hart, 

Handen” centraal:            

   

• Hoofd (kennis)    : verkrijg achtergrondkennis en weet wat er in de norm staat 

• Hart (houding)    : ken het nut van het gebruik van de norm en raak gemotiveerd om deze toe te willen passen 

• Handen (gedrag)    : maak uw kennis concreet door te doen en te oefenen en pas deze toe in uw eigen praktijk  

Het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering is hierbij essentieel. 

Het unieke karakter van BSI wordt gekenmerkt door de verdieping binnen de trainingen. Door de jarenlange 

praktijkervaring van onze trainers zijn wij in staat om deze verdieping te bieden en u te begeleiden van 

beginner tot expert. Door onze betrouwbaarheid, een zeer positieve reputatie en bewezen kwaliteit 

is BSI voor het elfde jaar op rij benoemd als UK Superbrand. Deze uitmuntende prestatie geeft u 

reden om te kiezen voor een training van BSI, ‘...making excellence a habit.’

Graag tot ziens op een van onze trainingen! 

Mark Leenaers 

Training Business Manager Benelux en Scandinavië 

mark.leenaers@bsigroup.com 

+31 (0)20 346 07 80 

+31 (0)6 15 88 30 62

Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 7802

Mark Leenaers

“Tevreden deelnemers die de 
opgedane kennis en vaardigheden 

in hun organisatie succesvol 
kunnen toepassen, dat geeft mij 
voldoening! Ook in 2016 blijven 
wij ons continu verbeteren om 

deze klanttevredenheid te 
maximaliseren.”
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Waarom een training van BSI?

Waarom 

is training 

belangrijk?

Vertaal onze 

ervaring naar 

uw expertise

83% van de mensen 
vindt dat het personeel 
verantwoordelijk is 
voor behoud van het 
concurrentievoordeel.*

45% van de medewerkers 
geeft aan zich meer 
gemotiveerd te voelen 
wanneer de organisatie 
investeert in training.*

De kans op falen binnen 
organisaties is 2,5 keer 
groter wanneer de 
medewerkers niet zijn 
getraind.*   
  

Een BSI auditor brengt 
165 dagen per jaar bij 
klanten door. Hierdoor 
zijn wij goed op de 
hoogte van alles wat er 
speelt en waar de markt 
behoefte aan heeft.

De trainers en de inhoud 
van de trainingen zijn 
ook in 2015 wederom 
als ‘goed’ beoordeeld.

Wij zijn de grondlegger 
van de meest toegepaste 
normen waaronder 
ISO 9001, ISO 14001, 
BS OHSAS 18001 en 
ISO/IEC 27001.   

In 2015 hebben wij
meer dan 100.000 
mensen getraind, van 
MKB’s tot multinationals.

*Bron: City of Bristol Benefits of Training artikel

Wij combineren de praktijkervaring van onze trainers zorgvuldig met uw specifieke opleidingsbehoeften, 
zodat ze u precies de juiste kennis bieden. Dankzij ons programma van training en kwalificatie blijven 
onze trainers zich voortdurend ontwikkelen en kunnen ze vooroplopen in hun werkterrein.

Het onderscheidend vermogen van de trainingen wordt gekenmerkt door:
• Focus op praktijkgericht en effectief leren (verschillende leertechnieken en opdrachten)
• Leerconcept Hoofd (kennis), Hart (houding), Handen (gedrag)
• Verdieping binnen trainingen door de leergang (Introductie - Implementatie - Intern Auditor - Lead Auditor)
• Informatie uit eerste hand (uit de normcommissie)

Na elke training vragen wij uw mening over alle relevante aspecten van onze dienstverlening. Indien u aangeeft 
ontevreden te zijn, nemen wij contact met u op, en bepalen we samen met u wat wij kunnen doen om dit te verbeteren. 
Onze slogan “making excellence a habit.” passen wij immers ook toe op onze eigen prestaties.

Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 7804



Een BSI auditor brengt 
165 dagen per jaar bij 
klanten door. Hierdoor 
zijn wij goed op de 
hoogte van alles wat er 
speelt en waar de markt 
behoefte aan heeft.

Uw trainingsroute om te excelleren
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De trainingen van BSI zijn modulair opgebouwd volgens een bepaalde leergang. U kunt de trainingen volgen in allerlei combinaties. Wanneer u ervoor kiest om meerdere trainingen te volgen, 

adviseren wij u om onderstaande volgorde aan te houden. U profiteert van gereduceerde combinatietarieven wanneer u meerdere trainingen volgt binnen dezelfde leergang. 

Deze eendaagse trainingen helpen 
u de basis en de vereisten van de 
desbetreffende norm te begrijpen. 
U leert ook hoe u de norm kunt 
toepassen in de praktijk voor een 
effectieve bedrijfsvoering. 
  

Met deze trainingen doet u kennis op 
en ontwikkelt u vaardigheden voor de 
implementatie en het onderhoud van 
een managementsysteem  De training 
omvat methoden en basisdisciplines 
die toegepast kunnen worden voor de 
implementatie van de norm. 
   

Ontwikkel de expertise om de 
effectiviteit van uw management-
systeem te auditen. Leer verbeter-
mogelijkheden te identificerenen 
risico’s te beheersen. Weet hoe u ‘in 
compliance’ kunt blijven.  
    
    
   

Ontwikkel het vermogen en het 
vertrouwen om effectieve in- en 
externe adits uit te voeren en te 
leiden. Leer hoe u audit-teams 
kunt aansturen en processen kunt 
beheersen.   

Introductie Implementatie

1 2

Intern Auditor Lead Auditor

3 4
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data zijn ovb. van wijzigingen

ISO 9001:2015 wijzigingen 
Implementeren
Na afloop:

• kunt u de nieuwe eisen in Annex SL met betrekking 
tot organisatorische context, leiderschap, planning en 
ondersteuning implementeren

• weet u hoe u de belangrijkste wijzigingen van ISO 
9001:2015 ten opzichte van ISO 9001:2008 kunt 
toepassen

• kunt u een plan van aanpak ontwikkelen en deze direct 
toepassen

1 dag                    € 650 (exclusief BTW) 
* Voertaal Engels

ISO 9001:2015 wijzigingen en 

de  High Level Structure
Na afloop:

• kunt u de belangrijkste verschillen tussen ISO 9001:2008 
en ISO 9001:2015 uitleggen

• kunt u de nieuwe eisen in Annex SL beschrijven met 
betrekking tot organisatorische context, leiderschap, 
planning en ondersteuning

• weet u wat het belang is van het gebruik van een meer 
risicogerichte benadering

1 dag  € 650 (exclusief BTW)

1 2

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

“Ruim 270 mensen in 2015 en al 175 mensen in 2016, 
hebben deelgenomen aan een ISO 9001:2015 (en/of ISO 
14001:2015) transitie training. Een aanzienlijk deel van deze 
deelnemers volgde naast de training ‘Wijzigingen en de HLS’ 
ook de andere twee trainingen ‘Wijzigingen Implementeren’ 
en ‘Wijzigingen Intern Auditor’ van de transitie leergang. 
Hierdoor hebben zij alvast eerste concrete stappen voor de 
implementatie van de wijzigingen in hun eigen organisatie 
kunnen zetten.”

Mark Leenaers, Training Business Manager Benelux & 
Scandinavië, BSI

Kwaliteitsmanagement.
ISO 9001 - transitie

Combinatietarieven
 Combinatie:  Prijs:  Korting: 
 Combi 1 + 2    € 1.150   € 150 
 Combi 1 + 3   € 1.150   € 150 
 Combi 1 + 2 + 3   € 1.600   € 350 
 

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-90012015-wijzigingen-en-de-ISO-High-Level-Structure/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-9001-2015-wijzigingen-Implementeren/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08001NLNL&CT=nl&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08801NLNL&CT=nl&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-90012015-wijzigingen-en-de-ISO-High-Level-Structure/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-9001-2015-wijzigingen-Implementeren/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08001NLNL&CT=nl&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08801NLNL&CT=nl&l=NL
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 data zijn ovb. van wijzigingen

ISO 9001:2015 wijzigingen 
Intern Auditor
Na afloop:

• weet u wat het belang is van het gebruik van een meer 
risicogerichte benadering

• kunt u een ISO 9001:2015 interne audit voorbereiden en 
uitvoeren

• heeft u de benodigde ISO 9001:2015 auditkennis en 
-vaardigheden verder ontwikkeld

1 dag  € 650 (exclusief BTW)

3 Bronnen transitie ISO 9001ISO 9001:2015 wijzigingen Lead 
Auditor - IRCA certified course
Na afloop:

• weet u hoe u de belangrijkste verschillen tussen ISO 
9001:2008 en ISO 9001:2015 kunt uitleggen, en de impact 
hiervan vanuit een audit perspectief

• kunt u de benodigde vaardigheden voor een ISO 9001:2015 
audit ontwikkelen en een dergelijke audit voorbereiden en 
uitvoeren 

• kunt u de nieuwe eisen in Annex SL met betrekking 
tot organisatorische context, leiderschap, planning en 
ondersteuning beschrijven, en weet u hoe u hiertegen kunt 
auditen

2 dagen € 1.150 (exclusief BTW) 
* Voertaal Engels

4

Senior Management Briefing ISO 9001:2015
De commitment en ondersteuning van uw directie en senior 
management zijn cruciaal voor het succes van het kwaliteits-
managementsysteem (KMS). Tijdens deze 2-uur durende sessie 
wordt de betrokkenheid van uw directie en de versterkte rol van 
leiderschap benadrukt en geven wij een korte introductie op de 
ISO 9001:2015.

Voor meer informatie over de Senior Management Briefing kunt 
u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460780 of 
stuur een mail naar mark.leenaers@bsigroup.com.

Meer informatie >>

Transitiegids ISO 9001

Vergelijkingstabel ISO 9001

Veelgestelde vragen ISO 9001

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-9001-2015-wijzigingen-voor-Intern-Auditor/
mailto:mark.leenaers%40bsigroup.com.?subject=Senior%20Management%20Briefing
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Senior-Management-Briefing-in-company/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08101NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/9K%20Transition%20Guide%20FS%200915_NL_oct2015.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/ISO%209001%20mapping%20guide%20FS%200915_NL_web.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/ISO%209001%20FAQs-Final%20Standard-Oct2015-FINAL_NL_contact.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-9001-2015-wijzigingen-voor-Intern-Auditor/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/ISO-9001-2015-Transitie-trainingen/Transitie-Lead-Auditor-ISO-9001-2015-IRCA-gecertificeerd/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08101NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS08301NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/9K%20Transition%20Guide%20FS%200915_NL_oct2015.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/ISO%209001%20mapping%20guide%20FS%200915_NL_web.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/ISO%209001%20FAQs-Final%20Standard-Oct2015-FINAL_NL_contact.pdf
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Intern Auditor ISO 9001:2015
Na afloop:

• weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen voor 
het auditen tegen ISO 9001:2015

• kunt u beoordelen of (delen van) het kwaliteits-
managementsysteem voldoet aan ISO 9001:2015

• Heeft u de benodigde ISO 9001:2015 auditkennis  
en -vaardigheden verder ontwikkeld

2 dagen € 975 (exclusief BTW) 
* Voertaal Engels

Implementatie ISO 9001:2015
Na afloop:

• kunt u aangeven wat de kernbegrippen en 
-eisen uit ISO 9001:2015 zijn en deze vanuit een 
implementatieperspectief interpreteren

• weet u welke voordelen een effectief 
managementsysteem voor uw organisatie kan hebben

• kunt u beoordelen waar uw organisatie staat ten 
opzichte van de nieuwe norm

2 dagen € 975 (exclusief BTW) 
* Voertaal Engels

3

2Introductie ISO 9001:2015
Na afloop:

• kent u de definities, kernbegrippen, principes en 
structuur van ISO 9001:2015

• kent u de geschiedenis en ontwikkelingen van ISO 
9001:2015

• heeft u een overzicht van de ISO documentatie en  
het audit- en certificatieproces

1 dag  € 575 (exclusief BTW)

1Kwaliteitsmanagement.
ISO 9001

Combinatietarieven
 Combinatie: Prijs: Korting: 
 Combi 1 + 2    € 1.400   € 150 
 Combi 1 + 3   € 1.400   € 150 
 Combi 1 + 2 + 3   € 2.225   € 300 
 Combi 1 + 2 + 3 + 4   € 4.325   € 500

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/Training-introductie-ISO-9001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/training-implementatie-ISO-9001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-9001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS02001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/Training-introductie-ISO-9001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/training-implementatie-ISO-9001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-9001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS03001NLNL&CT=NL&l=NL
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Quality Management Systems 
Auditor/Lead Auditor - 
IRCA Certified Course (A17070)
Na afloop:

• weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen voor 
het auditen tegen ISO 9001:2015

• weet u hoe u objectief auditmateriaal kunt vergaren 
conform ISO 19011 en een auditorteam kunt leiden

• heeft u de benodigde ISO 9001:2015 auditkennis en 
-vaardigheden verder ontwikkeld

5 dagen € 2.300 (exclusief BTW) 
* Voertaal Engels

Bronnen ISO 90014

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

“Door het aanreiken van de zeer concrete technieken voor 
het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van interne au-
dits, heeft onze organisatie een duidelijker beeld gekregen 
van ISO 9001 Kwaliteitsmanagement. Wij zien nog sterker 
het belang in van de rol van Intern Auditor en het heeft 
ons meer zelfvertrouwen gegeven in het uitvoeren van de 
interne audits.“ 

Annabelle de Jager , QHSE Officer, Turner Engine Control 
Solutions BV

Producthandleiding ISO 9001

Implementatiegids ISO 9001

Kenmerken en voordelen 

ISO 9001

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-9001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS04001ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/Bronnen/ISO%209001%20Implementation%20guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/Bronnen/ISO%209001%20Features%20and%20Benefits%202016.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/Bronnen/ISO%209001%20Product%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/Bronnen/ISO%209001%20Features%20and%20Benefits%202016.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/Bronnen/ISO%209001%20Product%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-9001/Bronnen/ISO%209001%20Implementation%20guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-9001-Kwaliteitsmanagement/ISO-9001-trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-9001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=QMS04001ENNL&CT=NL&l=NL
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Intern Auditor ISO 13485:2016
Na afloop:

• weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen 
voor het auditen tegen ISO 13485:2016

• kunt u beoordelen of (delen van) het kwaliteits-
managementsysteem voldoet aan ISO 13485:2016

• heeft u de benodigde ISO 13485:2016 auditkennis en 
-vaardigheden verder ontwikkeld

2 dagen € 1.325 (exclusief BTW)

Lead Auditor ISO 13485
Na afloop:

• kunt u de ISO 19011 richtlijnen voor het auditen van een 
managementsysteem verklaren

• kunt u beoordelen of (delen van) het kwaliteitsmanagement-
systeem voldoet aan de vereisten van ISO 13485:2016, van 
andere relevante normen en wet- en regelgeving.

• weet u hoe u objectief audit-bewijsmateriaal kunt vergaren 
conform ISO 19011 en hoe u een auditorteam kunt leiden

5 dagen € 3.150 (exclusief BTW)

3 4

Introductie ISO 13485:2016
Na afloop:

• kunt u de ISO 13485:2016 normeisen interpreteren met 
behulp van ISO 14969

• kent u de rollen en verantwoordelijkheden van het 
management volgens ISO 13485:2016

• kunt u de relatie tussen ISO 13485 en ISO 14971 
herkennen

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

1 Implementatie ISO 13485:2016
Na afloop:

• kunt u aangeven wat de kernbegrippen en -eisen uit 
• ISO 13485:2016 zijn en deze vanuit een implementatie-

perspectief interpreteren
• weet u hoe u de kernbegrippen en -eisen uit ISO 

13485:2016 in uw organisatie kunt implementeren
• kunt u beoordelen waar uw organisatie staat ten 

opzichte van de nieuwe norm

2 dagen € 1.325 (exclusief BTW)

2Medical Devices

Combinatietarieven
 Combinatie:  Prijs:  Korting: 
 Combi 1 + 2    € 1.850   € 150 
 Combi 1 + 3   € 1.850   € 150 
 Combi 1 + 2 + 3   € 3.025   € 300 
 Combi 1 + 2 + 3 + 4   € 5.975   € 500

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Introductie-ISO-13485/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Lead-Auditor-ISO-13485/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Intern-Auditor-ISO-13485/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED03001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED04001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Implementatie-ISO-13485/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Introductie-ISO-13485/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Intern-Auditor-ISO-13485/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED03001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Implementatie-ISO-13485/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Lead-Auditor-ISO-13485/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED04001NLNL&CT=NL&l=NL
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Introductie CE Markering
Na afloop:

• kunt u de Europese CE-markering benadering uitleggen 
• kent u de betekenis van de EU risicoclassificatie criteria voor 

medische hulpmiddelen 
• kunt u de eisen voor technische documentatie identificeren

1 dag  € 800 (exclusief BTW)

1Medical Devices Risk Management   
ISO 14971

Na afloop:

• kunt u de hoofdzaken van het risicomanagementproces 
definiëren

• kunt u uitleggen hoe risicomanagement in verhouding staat 
tot de productlevenscyclus

• kunt u de risicomanagement-stappen uitlijnen

1 dag  € 800 (exclusief BTW)

1

Clinical Evaluation for Medical  
Devices

Na afloop:

• kunt u een klinische evaluatie voorbereiden in 
overeenstemming met MED DEV en GHTF richtlijnen

• kunt u de methode om aan te tonen of er dermate klinische 
data aanwezig is om te voldoen aan de veiligheids- en 
prestatie-eisen van een apparaat, beschrijven

• weet u hoe u het overgebleven risico kunt identificeren en 
kunt u vastsellen of er post-markt klinische follow up is 
vereist

1 dag  € 950 (exclusief BTW)

1Wijzigingen Introductie & Intern 
Auditor ISO 13485
Na afloop:

• kent u de belangrijkste verschillen tussen ISO 
13485:2003/EN 13485:2012 en ISO 13485:2016

• weet u welke impact de wijzigingen vanuit een auditing 
perspectief hebben

• kent u de relatie tussen ISO 9001:2015 High Level 
Structure en ISO 13485:2016

1 dag  € 650 (exclusief BTW)

1
Producthandleiding ISO 13485

Whiteaper ISO 13485: 

‘The proposed changes and 

what they mean to you’

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Medical-Devices-Risk-Management-ISO-14971/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Introductie-CE-Markering/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Clinical-Evaluation-for-Medical-Device/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/ISO-13485-2016-transitie-wijzigingen-voor-interne-auditor/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED18001ENNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MDR01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MDD01301NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MDD01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-13485/resources/White%20paper%20-%20ISO%2013485.pdf
http://www.bsigroup.com/meddev/LocalFiles/en-GB/Services/BSI-md-iso-13485-qms-brochure-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Medical-Devices-Risk-Management-ISO-14971/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Introductie-CE-Markering/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/Training-Clinical-Evaluation-for-Medical-Device/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MDR01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MDD01301NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MDD01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-13485/resources/White%20paper%20-%20ISO%2013485.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-13485-Medical-Devices/Trainingen-Medical-Devices/ISO-13485-2016-transitie-wijzigingen-voor-interne-auditor/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=MED18001ENNL&CT=NL&l=NL


Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 78012

Prestatie |  Risico  |  Duurzaamheid

data zijn ovb. van wijzigingen

Beginselen Asset Management 
ISO 55001
Na afloop:

• weet u verwachtingen van stakeholders met betrekking 
tot asset management te bepalen en te beheersen

• weet u internationaal erkende asset management 
methodologiëen en procedures toe te passen

• kunt u gestructureerde benaderingen voor de 
verbetering van waarde realisaties gebruiken

2 dagen € 1.175 (exclusief BTW)

Introductie Asset Management  
ISO 55001
Na afloop:

• weet u wat asset management is en waarom het voor 
een organisatie belangrijk is

• kent u de belangrijkste termen, begrippen en principes 
van ISO 55001:2014

• weet u wat de belangrijkste vereisten voor ISO 
55001:2014 zijn

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

1
11

 
Combinatietarieven
Combinatie:  Prijs:  Korting: 
Combi 1 + 2    € 1.700   € 150 
Combi 2 + 3  € 1.200   € 150
Combi 1 + 2 + 3   € 2.225   € 300 

“Het mooiste van de trainingen op het gebied van Asset 
Management vind ik de ontdekkingen die de deelnemers 
doen over elkaars werk. Ze leren elkaar beter kennen en 
begrijpen, naast de ontwikkeling die ze tijdens de training 
doormaken.”  

Hanco de Labije, trainer

1 = Beginselen Asset Management
2 = Introductie Asset Management
3 = Intern Auditor Asset Management

Assetmanagement.
ISO 55001

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-55001-Asset-Management/ISO-55001-Trainingen/Training-Vereisten-van-Asset-Management-ISO-55001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-55001-Asset-Management/ISO-55001-Trainingen/Training-Beginselen-Asset-Management/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ASM00101NLNL&CT=nl&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ASM01001NLNL&CT=nl&l=nl
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-55001-Asset-Management/ISO-55001-Trainingen/Training-Vereisten-van-Asset-Management-ISO-55001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ASM01001NLNL&CT=nl&l=nl
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-55001-Asset-Management/ISO-55001-Trainingen/Training-Beginselen-Asset-Management/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ASM00101NLNL&CT=nl&l=NL
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Intern Auditor ISO 55001 
Na afloop:

• kunt u de grondslagen van auditing volgens ISO 
55001:2014 toelichten

• kunt u een asset management audit voorbereiden en 
uitvoeren

• weet u de rol van maturiteitsmodellen te herkennen voor 
permanente verbetering in asset management

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

3

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-55001-Asset-Management/ISO-55001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-55001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ASM12501NLNL&CT=nl&l=nl
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-55001-Asset-Management/ISO-55001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-55001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ASM12501NLNL&CT=nl&l=nl
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Implementatie EN 9100:2016
Na afloop:

• Weet u wie de International Aerospace Quality Group 
(IAQG) is en hoe haar missie en visie terugkomen in de 
normen

• heeft u kennis en begrip van de procesbenadering en 
risicomanagement en hoe dit wordt ingezet middels de 
PDCA-cyclus

• kent u de belangrijkste verschillen tussen de eisen van 
ISO 9001:2015 en EN 9100:2016

2 dagen € 1.450 (exclusief BTW)

Intern Auditor EN 9100:2016
Na afloop:

• heeft u kennis en begrip van de procesbenadering en 
risicomanagement en hoe dit wordt ingezet middels de 
PDCA-cyclus

• heeft u een duidelijk overzicht van de EN 9100:2016 
eisen

• heeft u uitgebreid geoefend met het uitvoeren van een 
interne audit 

2 dagen € 1.450 (exclusief BTW)

1

3

2

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

Aerospace
AS/EN 9100

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/AS9100-9110-9120-Aerospace/Training-courses-EN-9100-2016/EN9100-2016-Internal-Auditing/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/AS9100-9110-9120-Aerospace/Training-courses-EN-9100-2016/EN-9100-2016-Implementing/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=AER02001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=AER03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/AS9100-9110-9120-Aerospace/Training-courses-EN-9100-2016/EN-9100-2016-Implementing/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=AER02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/AS9100-9110-9120-Aerospace/Training-courses-EN-9100-2016/EN9100-2016-Internal-Auditing/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=AER03001NLNL&CT=NL&l=NL
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Lead Auditor EN 9100:2016 
Na afloop:

• kunt u per clausule de eisen van EN 9100:2016 
toelichten

• kent u de definities, kernbegrippen, principes en 
structuur van ISO 19011:2011 als toepassing op het audit 
proces

• kunt u een audit voorbereiden, uitvoeren, rapporteren 
en opvolgen

5 dagen € 3.090 (exclusief BTW)

4 Bronnen AS/EN 9100

Producthandleiding AS/EN 

9100

Transitiegids AS/EN 9100

http://www.bsigroup.com/nl-NL/AS9100-9110-9120-Aerospace/Training-courses-EN-9100-2016/BSI-Approved-EN9100-2016-Lead-Auditor-Course/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=AER04001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/as-9100/resources/BSI-AS9100-product-guide-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/as-9100/resources/ASEN9100-transtition-guide-june-2016.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/as-9100/resources/BSI-AS9100-product-guide-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/as-9100/resources/ASEN9100-transtition-guide-june-2016.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/AS9100-9110-9120-Aerospace/Training-courses-EN-9100-2016/BSI-Approved-EN9100-2016-Lead-Auditor-Course/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=AER04001NLNL&CT=NL&l=NL


Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 78016

BSI Trainers
Onze trainers zijn expert in hun vakgebied door hun jarenlange ervaring in verschillende sectoren en specialismen. Doordat zij zelf normen hebben 

geïmplementeerd, kennen en begrijpen zij de uitdagingen. De trainers zijn zelf betrokken bij het ontwikkelen en voortdurend verbeteren van de 

trainingen waardoor zij volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de trainingen. Zij delen niet alleen de kennis met u maar laten u ook zien op 

welke manier u die kennis kunt benutten.

 Hanco de Labije
“Mensen zelf de volgende stappen laten 

zetten in hun eigen ontwikkeling, 
 interactie tussen deelnemers

 stimuleren en actief leren, maakt het
 geven van training interessant. Met 
praktische oefeningen neem ik de 

deelnemers mee van theorie naar het
 in praktijk kunnen toepassen van het

 geleerde.”

André van Hecke
“Tijdens de activiteiten zie je dat 

deelnemers  de theorie leren toepassen 
en dat je naast het overdragen van 
kennis daadwerkelijk hebt kunnen 

ondersteunen bij het ontwikkelen van 
competenties. Het geven van training 
is daarmee intensief, maar geeft ook 

enorm veel voldoening!”  Gert Bos
“Ik vind het geweldig om training te 
geven vanwege de directe interactie 
met de deelnemers en de vragen die 

vaak verder gaan dan de stof van 
de training. Om specifieke vragen te 
beantwoorden op zo’n manier dat 

alle deelnemers er iets van oppikken 
is een leuke uitdaging.”

De veelzijdigheid van trainer Hanco de Labije komt voort 

uit zijn rol als manager in verschillende sectoren, zoals 

de bouw, installatie, utiliteiten en de IT-sector. Hanco 

beschikt over specialistische kennis van ISO 9001, 

14001, 55001 en de CO2 prestatieladder. De jarenlange 

ervaring als trainer stelt hem in staat om op een 

interactieve en vooral praktijkgerichte wijze de kennis 

over te brengen naar de deelnemers.

De kennis over ISO 9001, 14001 en 55001 in combinatie 

met 10 jaar ervaring maken André een zeer kundige en 

breed georiënteerde trainer. Hij heeft zijn kennis onder 

andere opgedaan in de chemische en de grafische 

industrie, en diende zowel de overheid als MKB-bedrijven. 

Zijn participatie in SCCM zorgt ervoor dat hij volledig op 

de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op gebied van 

certificatie en deze kennis kan delen tijdens de trainingen. 
In het brede spectrum van medische normen profileert 

Gert Bos zich als kennisexpert en participeert hij in een 

groot aantal belangengroepen. In combinatie met zijn 

directiefunctie in de Healthcare divisie van BSI (t/m eind 

2015) zorgt deze ervaring ervoor dat hij optimaal in staat is 

zijn kennis over te dragen op een interactieve en vakkundige 

wijze aan de deelnemers van de trainingen.
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Nico Basten
“Ik vind het leuk als ik vaktechnisch 

word uitgedaagd en er kritische 
vragen aan me worden gesteld 
die me aan het denken zetten. 
Inspirerende discussies met 

enthousiaste cursisten, ze kleuren 
mijn dag!’

Birgit van Oijen
“Het enthousiasme van de deelnemers 

en het begrip dat zij krijgen van de 
aangereikte informatie, geeft mij als 
docent veel voldoening. Ik vind het 
fijn wanneer deelnemers een beeld 
krijgen van de manier waarop zij de 

materie in hun eigen organisatie kunnen 
toepassen.”

De diepgaande kennis van vaktechnische, en bedrijfstak-

specifieke normen maken Nico tot een ervaren, specialistische 

trainer op gebied van ISO/IEC 27001, ISO 31000 en NEN 7510. 

Zijn praktijkervaring van ruim 30 jaar heeft hij opgedaan bij een 

diversiteit aan organisaties en in verschillende bedrijfstakken op 

gebied van IT-beheer en management, systeemontwikkeling, 

informatiebeveiliging en risicomanagement.

De ruime auditervaring van Birgit van Oijen geeft haar 

het vermogen om te begrijpen wat de behoeften zijn van 

organisaties, zo ook van de deelnemers tijdens een training. De 

sectoren die ten grondslag liggen aan de deskundigheid van 

Birgit van Oijen variëren van transport & logistiek, chemische 

industrie tot aan de metaalproductie en de overheid. Door haar 

specifieke normkennis op gebied van ISO 9001, 14001, OHSAS 

18001 en MVO is Birgit breed georiënteerd en zeer bedreven 

om haar kennis te delen. 
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Introductie OHSAS 18001
Na afloop:

• kent u de voordelen van een arbomanagementsysteem 
• bent u zich bewust van de vereisten uit OHSAS 18001
• kent u de vervolgstappen om een praktische 

implementatie van OHSAS 18001 mogelijk te maken

1 dag  € 575 (exclusief BTW)

Implementatie OHSAS 18001
Na afloop:

• kent u de hulpmiddelen en technieken voor het 
implementatieproces

• kent u het belang van documenteren en begrijpt u de 
bijbehorende eisen

• kunt u een veilig arbomanagementsysteem opzetten

2 dagen €  975 (exclusief BTW)

Intern Auditor OHSAS 18001 
Na afloop:

• kunt u audits uitvoeren volgens de vereisten van OHSAS 
18001

• weet u bewustzijn te creëren van de norm Arbo en 
Veiligheid binnen uw organisatie

• heeft u vertrouwen in uw vermogen om audits voor te 

bereiden, te plannen en te rapporteren

2 dagen €  975 (exclusief BTW)

1

3

2

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

Arbo en Veiligheid
OHSAS 18001

Combinatietarieven 
Combinatie:  Prijs:  Korting: 
Combi 1 + 2    € 1.400  € 150 
Combi 1 + 3   € 1.400   € 150 
Combi 1 + 2 + 3   € 2.225   € 300 
Combi 1 + 2 + 3 + 4  € 4.325  € 500

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Introductie-OHSAS-18001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Implementatie-OHSAS-18001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-OHSAS-18001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS03701ENNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Introductie-OHSAS-18001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Implementatie-OHSAS-18001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-OHSAS-18001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS03701ENNL&CT=NL&l=NL
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Lead Auditor OHSAS 18001- 
IRCA Certified course
Na afloop:

• kunt u in- en externe audits doeltreffend voorbereiden 
en uitvoeren

• weet u hoe u objectief auditbewijsmateriaal kunt 
vergaren conform ISO 19011 en een auditorteam kunt 
leiden

• heeft u uw benodigde auditkennis en -vaardigheden 
verder ontwikkeld 

5 dagen €  2.300 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

4 Bronnen OHSAS 18001

Producthandleiding OHSAS 

18001

Transitiegids OHSAS 18001 

naar ISO 45001

Kenmerken en voordelen 

ISO 9001

http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BS-OHSAS-18001-Product-Guide-EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-OHSAS-18001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS04701ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BS-OHSAS-18001-Features-and-Benefits-EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-45001/ISO%2045001%20DIS%20Mapping%20Guide%20Final.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BS-OHSAS-18001-Features-and-Benefits-EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-45001/ISO%2045001%20DIS%20Mapping%20Guide%20Final.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/OHSAS-18001-Arbo-en-Veiligheidsmanagement/OHSAS-18001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-OHSAS-18001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=OHS04701ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/bs-ohsas-18001/resources/BSI-BS-OHSAS-18001-Product-Guide-EN-NL.pdf
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Introductie ISO 22301
Na afloop:

• kunt u de belangrijkste begrippen van Business 
Continuity identificeren

• kunt u de Plan-Do-Check-Act managementsysteem-
benadering beschrijven

• weet u de eisen van ISO 22301 te identificeren en de 
meest kritische elementen voor een succesvolle BCMS 
te benadrukken

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

Implementatie ISO 22301
Na afloop:

• kunt u BCMS beleid, doelstellingen en processen 
opstellen

• weet u een plan te ontwikkelen om een BCMS te 
implementeren

• kunt u de organisatie voorbereiden voor een ISO 22301 
certificatie (wanneer dit van toepassing is)

2 dagen € 1.175 (exclusief BTW)

Intern Auditor ISO 22301
Na afloop:

• kunt u de eisen van ISO 22301 - Business Continuity 
Management uitleggen 

• weet u een audit te plannen en uit te voeren
• kunt u de resultaten van de interne audits rapporteren

2 dagen € 1.175 (exclusief BTW)

1 2

3
“De trainer was erg flexibel en paste de training Intern 
Auditor ISO 22301 aan de wensen van de deelnemers aan.” 

Combinatietarieven
 Combinatie:  Prijs:  Korting: 
 Combi 1 + 2    € 1.650   € 150 
 Combi 1 + 3   € 1.650   € 150 
 Combi 1 + 2 + 3   € 2.700   € 250 
 Combi 1 + 2 + 3 + 4   € 5.400   € 400

Bedrijfscontinuiteit
ISO 22301

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Introductie-ISO-22301/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Implementatie-ISO-22301/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-22301/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM01201NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM02001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Introductie-ISO-22301/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM01201NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Implementatie-ISO-22301/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM02001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-22301/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM03001NLNL&CT=NL&l=NL
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Business Continuity Management 
Systems (BCMS)  Lead Auditor             
- IRCA Certified Course
Na afloop:

• kent u de eisen van ISO 22301
• kunt u een audit plannen en leiden
• weet u bevindingen van de audit te verzamelen en te 

rapporteren

5 dagen € 2.850 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

4 Bronnen ISO 22301

 

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

Producthandleiding ISO 22301

Implementatiegids ISO 22301

Kenmerken en voordelen 

ISO 22301

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-22301/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM04001ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-22301/Bronnen/22301%20Intro-4-pager-MAY2016-FINAL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-22301/Bronnen/22301%20Implementation%20Guide-May2016-FINAL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-22301/Bronnen/22301%20Features%20%20Benefits-May2016-FINAL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-22301/Bronnen/22301%20Intro-4-pager-MAY2016-FINAL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-22301/Bronnen/22301%20Implementation%20Guide-May2016-FINAL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-22301/Bronnen/22301%20Features%20%20Benefits-May2016-FINAL.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-22301-Business-Continuity-Management/ISO-22301-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-22301/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=BCM04001ENNL&CT=NL&l=NL
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Introductie ISO/IEC 27001
Na afloop:

• kent u de geschiedenis en ontwikkelingen van ISO/IEC 
27001:2013

• weet u wat een managementsysteem voor informatie-
beveiliging is, waarom dit systeem belangrijk is en wat 
de voordelen ervan zijn

• kent u de definities, kernbegrippen, principes en 
structuur van ISO/IEC 27001:2013

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

Intern auditor ISO/IEC 27001
Na afloop:

• kunt u een audit initiëren voorbereiden, uitvoeren, 
afronden en opvolgen

• kunt u beoordelen of (delen van) het 
managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet 
aan ISO/IEC 27001:2013

• heeft u de benodigde ISO/IEC 27001:2013 auditkennis en 
-vaardigheden verder ontwikkeld

2 dagen € 1.175 (exclusief BTW)

Implementatie ISO/IEC  27001
Na afloop:

• kunt u aangeven wat de kernbegrippen en -eisen 
uit ISO/IEC 27001:2013 zijn en deze vanuit een 
implementatieperspectief interpreteren

• weet u hoe u de kernbegrippen en -eisen uit ISO/IEC 
27001:2013 in uw organisatie kunt implementeren

• weet u welke voordelen een effectief 
managementsysteem voor uw organisatie kan hebben

2 dagen € 1.175 (exclusief BTW) 

3

1 2

Combinatietarieven
 Combinatie:  Prijs:  Korting: 
 Combi 1 + 2    € 1.700   € 150 
 Combi 1 + 3   € 1.700   € 150 
 Combi 1 + 2 + 3   € 2.725   € 300 
 Combi 1 + 2 + 3 + 4   € 5.375   € 500

Informatiebeveiliging
ISO/IEC 27001

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Introductie-ISOIEC-27001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Implementatie-ISOIEC-27001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISOIEC-27001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM03001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Introductie-ISOIEC-27001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Implementatie-ISOIEC-27001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISOIEC-27001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM03001NLNL&CT=NL&l=NL
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Information Security Management 
Systems Auditor/Lead Auditor - IRCA 
Certified Course (A17287)

Na afloop:

• kunt u een audit initiëren, voorbereiden, uitvoeren, afronden 
en opvolgen

• weet u hoe u objectief auditbewijsmateriaal kunt vergaren 
conform ISO 19011 en een auditorteam kunt leiden

• weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen voor 
het auditen tegen ISO/IEC 27001:2013

5 dagen € 2.850 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

4

Lead Implementer ISO/IEC 27001
Na afloop:

• heeft u processen, beleid en procedures ontwikkeld die 
direct in uw praktijk kunnen worden toegepast

• heeft u een kader voor uw eigen Information Security 
Management System (ISMS) gemaakt

• bent u ervan overtuigd dat u de mogelijkheid heeft om uw 
bedrijf te beschermen

5 dagen € 2.850 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

“De excellente trainer en het niveau van de andere 
deelnemers zorgde voor discussie en interactie waardoor 
ik zowel van de trainer, als de mededeelnemers leerde. Ik 
ondervind nog elke dag voordelen van de training.” 

- Andrés Fellenberg v.d. Molen (Directeur en Lead Auditor, 

Green Partner)

Bronnen ISO/IEC 27001

Producthandleiding ISO/IEC 

27001

Implementatiegids ISO/IEC 

27001

Kenmerken en voordelen 

ISO/IEC 27001

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISOIEC-27001-IRCA-gecertificeerd/
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-iec-27001/resources/ISOIEC%2027001%20Product%20Guide%202016%20EN%20NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-iec-27001/resources/ISOIEC%2027001%20Implementation%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-iec-27001/resources/ISOIEC%2027001%20Features%20and%20Benefits%202016%20EN-NL.pdf
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM04101ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-iec-27001/resources/ISOIEC%2027001%20Product%20Guide%202016%20EN%20NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-iec-27001/resources/ISOIEC%2027001%20Implementation%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-iec-27001/resources/ISOIEC%2027001%20Features%20and%20Benefits%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISOIEC-27001-IRCA-gecertificeerd/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Training-Lead-Implementer-ISOIEC-27001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM02201ENNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ISM04101ENNL&CT=NL&l=NL
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Introductie ISO 31000
Na afloop:

• kunt u de fundamenten van risicomanagement 
beschrijven en het risicomanagementsysteem uitleggen

• kunt u de belangrijkste aspecten en de relatie 
tussen het risicomanagement framework en het 
managementsysteem van uw organisatie identificeren

• kunt u het proces van implementatie van een 
risicomanagementsysteem schetsen

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

1

Implementatie ISO 31000 
Na afloop:

• kunt u de principes van het risicomanagement 
toepassen binnen uw organisatie

• kunt u de onderdelen specificeren die benodigd zijn 
voor het bouwen van een kader voor risicobeheer

• kunt u de structuur weergeven van het 
risicomanagement-proces

1 dag  € 675 (exclusief BTW)

2

Combinatietarieven
Profiteer van een prijsvoordeel bij combinatie 
van diverse trainingen.
Combinatie:   Prijs:  Korting:
Combi 1 + 2    € 1.200   €  150

Risicomanagement.
ISO 31000

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-31000-Risicomanagement/ISO-31000-trainingen-Risicomanagement/Introductie-ISO-31000-Risicomanagement/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-31000-Risicomanagement/ISO-31000-trainingen-Risicomanagement/Implementatie-Risicomanagement-ISO-31000/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=RMG01001ENNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=RMG02001ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-31000-Risicomanagement/ISO-31000-trainingen-Risicomanagement/Introductie-ISO-31000-Risicomanagement/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=RMG01001ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-31000-Risicomanagement/ISO-31000-trainingen-Risicomanagement/Implementatie-Risicomanagement-ISO-31000/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=RMG02001ENNL&CT=NL&l=NL
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Auditing Cloud Security for STAR 
certification
Na afloop:

• kent u de criteria voor STAR certificering
• kent u de Cloud Controls Matrix (CCM) en de verhouding 

hiervan tot ISO/IEC 27001
• weet u de specifieke controlegebieden binnen de CCM 

te definiëren en onderscheid te maken tussen deze 
controlegebieden

1 dag  € 675 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

Advanced Cloud Security Auditing  
for CSA STAR Certification
Na afloop:

• kunt u het CCM beschrijven en de relatie tot ISO/IEC 
27001

• kunt u de specifieke controlegebieden van het CCM 
definiëren en de verschillen hiertussen

• weet u hoe u het volwassenheidsmodel kunt toepassen 
tijdens een audit van beveiligingsmaatregelen

1 dag  € 675 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels
  

Prestatie |  Risico  |  Duurzaamheid

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

3

  4

Cloud Security

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Auditing-Cloud-Security-for-STAR-Certification/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Cloud-Security/Advanced-Cloud-Security-Auditing-for-CSA-STAR-Certification/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=CLS03001ENNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=CLS13201ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Auditing-Cloud-Security-for-STAR-Certification/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=CLS03001ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/Cloud-Security/Advanced-Cloud-Security-Auditing-for-CSA-STAR-Certification/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=CLS13201ENNL&CT=NL&l=NL
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ISO 14001:2015 wijzigingen en  
de High Level Structure
Na afloop:

• kunt u de belangrijkste verschillen tussen ISO 
14001:2004 en ISO 14001:2015 uitleggen

• kunt u de nieuwe eisen in Annex SL beschrijven met 
betrekking tot organisatorische context, leiderschap, 
planning en ondersteuning

• weet u wat het belang is van een meer risicogerichte 
benadering

1 dag  € 650 (exclusief BTW)

ISO 14001:2015 wijzigingen 
Implementeren
Na afloop:

• kunt u de nieuwe eisen in Annex SL met betrekking 
tot organisatorische context, leiderschap, planning en 
ondersteuning implementeren

• weet u hoe u de belangrijkste wijzigingen van ISO 
14001:2015 ten opzichte van ISO 14001:2004 kunt 
toepassen

• kunt u een plan van aanpak ontwikkelen dat u direct kunt 
toepassen

1 dag  € 650 (exclusief BTW)

1 2

“De ISO 14001 implementatie training heeft mij zeer 
geholpen om een duidelijk beeld te krijgen van wat en vooral 
hoe we de nieuwigheden en wijzigingen in onze organisatie 
kunnen implementeren. Door de pragmatische en luchtige 
aanpak is dit geen eentonige training maar wordt de materie 
zeer helder overgebracht. Het enthousiasme van de trainer 
werd overgedragen op alle cursisten.”

Willy Lenaerts, Projectmanager Colt Technology Services

Milieumanagement
ISO 14001 - transitie

Combinatietarieven
 Combinatie:  Prijs:  Korting: 
 Combi 1 + 2    € 1.150   € 150 
 Combi 1 + 3   € 1.150   € 150 
 Combi 1 + 2 + 3   € 1.600   € 350

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-14001-2015-wijzigingen-en-de-ISO-high-level-structure-HLS/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-14001-2015-wijzigingen-Implementeren/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08001NLNL&CT=nl&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08801NLNL&CT=nl&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-14001-2015-wijzigingen-en-de-ISO-high-level-structure-HLS/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08001NLNL&CT=nl&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-14001-2015-wijzigingen-Implementeren/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08801NLNL&CT=nl&l=NL
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ISO 14001:2015 wijzigingen voor 
Intern Auditor
Na afloop:

• kunt u een ISO 14001:2015 interne audit voorbereiden, 
uitvoeren, afronden en opvolgen

• heeft u uw benodigde ISO 14001:2015 auditkennis en 
-vaardigheden verder ontwikkeld

• weet u wat het belang is van het gebruik van een meer 
risicogerichte benadering

1 dag  € 650 (exclusief BTW)

 3 Bronnen transitie ISO 14001 ISO 14001:2015 wijzigingen Lead 
Auditor - IRCA Certified Course
Na afloop:

• weet u hoe u de belangrijkste verschillen tussen ISO 
14001:2004 en ISO 9001:2015 kunt uitleggen, en welke 
impact deze hebben vanuit een audit perspectief

• kunt u de benodigde vaardigheden voor een ISO 
14001:2015 audit ontwikkelen en een dergelijke audit 
voorbereiden en uitvoeren 

• kunt u de nieuwe eisen in Annex SL met betrekking 
tot organisatorische context, leiderschap, planning en 
ondersteuning beschrijven, en weet u hoe u hiertegen 
kunt auditen

2 dagen € 1150 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

 4

 
Senior Management Briefing ISO 14001:2015
De commitment en ondersteuning van uw directie en senior 
management zijn cruciaal voor het succes van het Milieu-
managementsysteem (MMS). Tijdens deze 2-uur durende sessie 
wordt de betrokkenheid van uw directie en de versterkte rol van 
leiderschap benadrukt en geven wij een korte introductie op de 
ISO 14001:2015.

Voor meer informatie over de Senior Management Briefing kunt 
u contact opnemen met Mark Leenaers via 020-3460780 of mail 
naar mark.leenaers@bsigroup.com.

Meer informatie >>

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

Transitiegids ISO 14001:2015

Vergelijkingstabel ISO 

14001:2015

Veelgestelde vragen ISO 

14001:2015

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-14001-2015-wijzigingen-voor-Intern-Auditor/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Transitie-Lead-Auditor-ISO-14001-2015-IRCA-gecertificeerd/
mailto:mark.leenaers%40bsigroup.com.?subject=Senior%20Management%20Briefing
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Senior-Management-Briefing-in-company/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08101NLNL&CT=nl&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08301NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20Transition%20Guide%200915_NL_web.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO_14001_Mapping_Guide_Final_0915_NL_web.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/whitepapers/ISO%2014001%20FAQ%20Final%20Standard%20Sept%202015%20FINAL_NL_contact.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20Transition%20Guide%200915_NL_web.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO_14001_Mapping_Guide_Final_0915_NL_web.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/whitepapers/ISO%2014001%20FAQ%20Final%20Standard%20Sept%202015%20FINAL_NL_contact.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/ISO-14001-2015-Transitie-trainingen/Training-ISO-14001-2015-wijzigingen-voor-Intern-Auditor/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08101NLNL&CT=nl&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Transitie-Lead-Auditor-ISO-14001-2015-IRCA-gecertificeerd/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS08301NLNL&CT=NL&l=NL


Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 78028

Prestatie |  Risico  |  Duurzaamheid

data zijn ovb. van wijzigingen

Introductie ISO 14001:2015
Na afloop:

• kent u de geschiedenis en ontwikkelingen van ISO 
14001:2015

• weet u wat een milieumanagementsysteem (MMS) is, 
waarom een MMS belangrijk is en wat de voordelen 
ervan zijn

• heeft u een overzicht van de ISO documentatie en het 
audit- en certificatieproces

1 dag  € 575 (exclusief BTW)

Implementatie ISO 14001:2015
Na afloop:

• kunt u aangeven wat de kernbegrippen en -eisen uit 
ISO 14001:2015 zijn en deze vanuit een implementatie-
perspectief interpreteren

• weet u hoe u de kernbegrippen en -eisen uit ISO 
14001:2015 in uw organisatie kunt implementeren

• weet u welke voordelen een effectief 
managementsysteem voor uw organisatie kan hebben

2 dagen € 975 (exclusief BTW)

Intern Auditor ISO 14001:2015
Na afloop:

• kunt u een audit initiëren, voorbereiden, uitvoeren, 
afronden en opvolgen

• kunt u beoordelen of (delen van) het milieumanagement-
systeem voldoet aan ISO 14001:2015

• Heeft u de benodigde ISO 14001:2015 auditkennis en 
-vaardigheden verder ontwikkeld

2 dagen € 975 (exclusief BTW)

3

1 2Milieumanagement
ISO 14001

Combinatietarieven
Combinatie:  Prijs:  Korting: 
Combi 1 + 2    € 1.400   € 150 
Combi 1 + 3   € 1.400   € 150 
Combi 1 + 2 + 3   € 2.225   € 300 
Combi 1 + 2 + 3 + 4   € 4.325   € 500 

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-introductie-ISO-14001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-Implementatie-ISO-14001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-14001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS02001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-introductie-ISO-14001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-14001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-Implementatie-ISO-14001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS02001NLNL&CT=NL&l=NL


Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 780 29

Prestatie |  Risico  |  Duurzaamheid

data zijn ovb. van wijzigingen

Environmental Management  
Systems Auditor/Lead Auditor -  
IRCA Certified Course (A17714)
Na afloop:

• weet u hoe u de ISO 19011 richtlijnen kunt toepassen 
voor het auditen tegen ISO 14001:2015

• weet u hoe u objectief auditmateriaal kunt vergaren 
conform ISO 19011 en een auditorteam kunt leiden

• heeft u de benodigde ISO 14001:2015 auditkennis en - 
vaardigheden verder ontwikkeld

5 dagen € 2.300 (exclusief BTW)

4 Bronnen ISO 14001

 Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

Producthandleiding ISO 

14001:2015

Implementatiegids ISO 

14001:2015

Kenmerken en voordelen 

ISO 14001:2015

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-14001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS04101ENNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20product%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20Implementation%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20Features%20_Benefits%202016.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20product%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20Implementation%20Guide%202016%20EN-NL.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-14001/resources/ISO%2014001%20Features%20_Benefits%202016.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-14001-Milieumanagement/ISO-14001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-14001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=EMS04101ENNL&CT=NL&l=NL
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Intern auditor ISO 50001
Na afloop:

• kunt u het ISO 50001 model volledig begrijpen
• weet u een audit uit te voeren op basis van 

procesidentificatie, steekproeven en vragen
• kunt u de audit rapporteren en de richting van 

verbetering aangeven

2 dagen* € 1.175 (exclusief BTW)

Implementatie ISO 50001

Na afloop:

• kunt u de ISO 50001 eisen volledig begrijpen
• weet u een ISO 50001 Energiemanagement systeem te 

definïeren,  te plannen en te implementeren
• kunt u een energiebeleid, processen, doelen en 

meettechnieken ontwikkelen

2 dagen* € 1.175 (exclusief BTW)

Energiemanagement.
ISO 50001

Introductie ISO 50001

Na afloop:

• kent u de basisprincipes van energiemanagement en de 
norm ISO 50001

• weet u de vereisten van ISO 50001 en de relatie hiervan 
met het energiemanagement systeem

• kent u de PDCA cyclus procesbenadering

1 dag *  € 675 (exclusief BTW)

1 2

3

*voertaal Engels

Combinatietarieven
Combinatie:  Prijs:  Korting: 
Combi 1 + 2    € 1.700   € 150 
Combi 1 + 3   € 1.700   € 150 
Combi 1 + 2 + 3   € 2.725   € 300 
Combi 1 + 2 + 3 + 4   € 5.375   € 500

http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Introductie-ISO-50001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Implementatie-ISO-50001/
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-50001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM01001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM02001NLNL&CT=NL&l=NL
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Introductie-ISO-50001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM01001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Intern-Auditor-ISO-50001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM03001NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Implementatie-ISO-50001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM02001NLNL&CT=NL&l=NL
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Energy Management Systems  
(ENMS) Auditor/Lead Auditor -  
IRCA Certified Course (A17583)
Na afloop:

• kunt u de vereisten van ISO 50001 in de context van de 
audit interpreteren

• weet u de reikwijdte te bepalen, plannen, managen en 
een auditteam te leiden tijdens het auditproces

• kunt u leiding nemen tijdens de terugkoppeling, de 
correctieve acties en het continu verbeteren van het 
EnMS

5 dagen* € 2.850 (exclusief BTW)

4

Alle BSI 
trainingen zijn  

in-company 
beschikbaar

Bronnen ISO 50001

 

Producthandleiding ISO 50001

Implementatiegids ISO 50001

Kenmerken en voordelen 

ISO 50001

http://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/Trainingen/Trainingsmogelijkheden/in-company-trainingen/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM04101NLNL&CT=NL&l=NL
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-50001/resources/ISO%2050001%20Client%20Guide-web%20NL%20Contactgegevens.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-50001/resources/ISO%2050001%20Implementation%20Guide-web%20NL%20contactgegevens.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-50001/resources/ISO%2050001%20Client%20Guide-web%20NL%20Contactgegevens.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-50001/resources/ISO%2050001%20Implementation%20Guide-web%20NL%20contactgegevens.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/nl-nl/iso-50001/resources/ISO%2050001%20Features%20and%20Benefits-web%20NL%20contactgegevens.pdf
http://www.bsigroup.com/nl-NL/ISO-50001-Energiemanagement/ISO-50001-Trainingen/Training-Lead-Auditor-ISO-50001/
https://bsigroup.secure.force.com/training?c=ENM04101NLNL&CT=NL&l=NL
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In-company Training

Alle BSI trainingen kunnen ook als in-company training worden georganiseerd. 
Veelal wordt een in-company training aangepast aan uw opleidingsbehoeften 
en toegespitst op uw organisatie. De focus op uw organisatie, processen en 
systemen, in combinatie met praktijkgericht en effectief leren (verschillende 
leertechnieken en opdrachten) levert de deelnemers het maximale leerrendement 
op. 

Voordelen van een in-company training

• Medewerkers ontvangen allemaal dezelfde boodschap en oefenen met 
dezelfde opdrachten

• Mogelijkheid om de training op basis van de opleidingswensen toe te spitsen 
op uw organisatie

• Besparing op reis- en accommodatiekosten en op de reistijd van uw 
medewerkers

Voor meer informatie over in-company trainingen kunt u contact opnemen met 
Mark Leenaers via (0)20-3460783 of mark.leenaers@bsigroup.com. U kunt ook 
een e-mail sturen naar training.nl@bsigroup.com.

Voor u op maat gemaakt

mailto:mark.leenaers%40bsigroup.com?subject=In-company%20trainingen
mailto:training.nl%40bsigroup.com.?subject=In-company%20training
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76 kantoren wereldwijd,
80.000 klanten in 182 
landen en op 121.000 
locaties

BSI ontwikkelt normen en normgerelateerde 

informatieproducten. Als het eerste normalisatie-

instituut ter wereld worden wij erkend vanwege 

onze onafhankelijkheid, integriteit en innovatie 

bij de ontwikkeling van normen. Vele normen (o.a. 

ISO 9001, 14001, 22301, 27001 en OHSAS 18001) 

vinden hun oorsprong bij de Britse Standaarden. 

Als grondlegger van deze normen verzorgt 

BSI onafhankelijke audits en certificering van 

managementsystemen en keurmerken (o.a. KEP, 

SKU, Ticketkeur en VPB) voor klanten in meer dan 

182 landen ter wereld. BSI behoort tot één van 

de grootste certificatie-instellingen en bedient 

ruim 121.000 klantlocaties. BSI is in Nederland 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (nr. 

C122) en wereldwijd door ANAB  en UKAS.

Over BSI



BSI The Netherlands B.V.
Postbus 74103 
1070 BC Amsterdam 
The Netherlands 

T: +31 20 346 0780 
F: +31 20 346 0781 
training.nl@bsigroup.com 
www.bsigroup.nl

The trademarks in this material (for example the BSI logo or the 
word “KITEMARK”) are registered and un-registered trademarks 
owned by The British Standards Institution in the UK and certain 
other countries throughout the world.

Twitter: @bsinl

2016


	Knop 65: 
	Knop 66: 
	Knop 69: 
	Knop 70: 
	Knop 67: 
	Knop 68: 
	Knop 71: 
	Knop 72: 
	Knop 73: 
	Knop 74: 
	Knop 75: 
	Knop 41: 
	Knop 43: 
	Knop 45: 
	Knop 42: 
	Knop 44: 
	Knop 46: 
	Knop 47: 
	Knop 48: 
	Knop 9: 
	Knop 1: 
	Knop 8: 
	Knop 76: 
	Knop 77: 
	Knop 81: 
	Knop 84: 
	Knop 85: 
	Knop 86: 
	Knop 90: 
	Knop 91: 
	Knop 78: 
	Knop 79: 
	Knop 80: 
	Knop 82: 
	Knop 83: 
	Knop 87: 
	Knop 88: 
	Knop 89: 
	Knop 185: 
	Knop 187: 
	Knop 92: 
	Knop 97: 
	Knop 98: 
	Knop 94: 
	Knop 99: 
	Knop 100: 
	Knop 105: 
	Knop 103: 
	Knop 104: 
	Knop 106: 
	Knop 107: 
	Knop 108: 
	Knop 101: 
	Knop 102: 
	Knop 121: 
	Knop 123: 
	Knop 127: 
	Knop 122: 
	Knop 128: 
	Knop 124: 
	Knop 111: 
	Knop 125: 
	Knop 126: 
	Knop 109: 
	Knop 110: 
	Knop 129: 
	Knop 131: 
	Knop 133: 
	Knop 130: 
	Knop 132: 
	Knop 134: 
	Knop 135: 
	Knop 136: 
	Knop 115: 
	Knop 116: 
	Knop 117: 
	Knop 137: 
	Knop 139: 
	Knop 141: 
	Knop 138: 
	Knop 140: 
	Knop 142: 
	Knop 143: 
	Knop 145: 
	Knop 146: 
	Knop 112: 
	Knop 113: 
	Knop 114: 
	Knop 188: 
	Knop 147: 
	Knop 149: 
	Knop 148: 
	Knop 150: 
	Knop 151: 
	Knop 153: 
	Knop 152: 
	Knop 154: 
	Knop 155: 
	Knop 157: 
	Knop 156: 
	Knop 158: 
	Knop 159: 
	Knop 161: 
	Knop 160: 
	Knop 162: 
	Knop 118: 
	Knop 119: 
	Knop 120: 
	Knop 163: 
	Knop 169: 
	Knop 165: 
	Knop 164: 
	Knop 170: 
	Knop 166: 
	Knop 167: 
	Knop 168: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 171: 
	Knop 175: 
	Knop 173: 
	Knop 172: 
	Knop 176: 
	Knop 174: 
	Knop 177: 
	Knop 178: 
	Knop 27: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 


