De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen
Kwaliteitsmanagement
U bent ervan overtuigd dat een ingevoerd kwaliteitsmanagementsysteem uw organisatie effectiever en efficiënter
maakt, maar u weet nog niet hoe dit aan te pakken? Op zich niet vreemd aangezien kwaliteitsmanagement vele
aspecten kent waardoor het moeilijk wordt om het voor u belangrijkste onderdeel te selecteren. Met onze
driedaagse foundation training Kwaliteitsmanagement in ICT omgevingen krijgt u voldoende handvatten
aangereikt om voor uzelf het overzicht te behouden.
De training
In drie dagen krijgt u uitleg over de belangrijkste aspecten van kwaliteitsmanagement. U leert het belang van
deze aspecten en de onderlinge samenhang. Naast uitleg zal ook regelmatig met cases een verdieping worden
aangebracht zodat u zelf in staat bent de behandelde stof toe te passen. Binnen de drie dagen zal een traject
worden doorlopen waarbij de opzet, de invoering en het beheer van een kwaliteitsmanagementsysteem zullen
worden behandeld. Na afloop krijgt u een kwaliteitsplan mee.
Doelgroep
De training is opgezet voor diegenen die inzicht willen
hebben
in
de
relevante
aspecten
van
kwaliteitsmanagement en de betekenis hiervan voor de
opzet, de invoering en het onderhoud van een
kwaliteitsmanagementsysteem.

Certificering
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat en
een kwaliteitsplan, evenals een hand-out van de
training.

Opleidingsprofiel
Na het doorlopen van deze professionele en
praktijkgerichte training heeft u de volgende leerdoelen
bereikt:
– U hebt inzicht gekregen in de aspecten van
kwaliteitsmanagement.
– U kent de samenhang van deze aspecten.
– U herkent de onderdelen van opzet, invoering en
onderhoud van een kwaliteitsmanagementsysteem.
– De relevante principes van kwaliteitsmanagement
zijn u na afloop bekend.
– U bent in staat om concrete invulling te geven aan
kwaliteitsmanagement.

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 1250,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief BTW.

Vrijstelling
N.v.t.

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties. Incompany trainingen kunnen op elke gewenste locatie
worden verzorgd.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands.
Duur en tijden
De training duurt 3 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

