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Introductie. 
 

Dit rapport is samengesteld door Jan Karelse en betreft de auditactiviteiten zoals hieronder aangegeven: 

 

Audit nr. / Type / Datum / Duur Certificaat / Norm Adres 

7964674 

Controle-audit (CAV) 

14/04/2014 

1 dag 

Aantal werknemers: 40 

QSC 250 

ISO 9001:2008 

IBKI 
Structuurbaan 2 
3439 MB Nieuwegein 
Nederland 
 

 

Het doel van de audit is om op verschillende onderdelen van de scope van uw managementsysteem objectief bewijs te verzamelen 
dat uw organisatie blijvend voldoet aan eisen van de norm en de geschiktheid van uw managementsysteem te beoordelen om te 
voldoen aan relevante wet- en regelgeving, contractuele eisen en de specifieke doelstellingen van uw managementsysteem. De audit 
is er tevens op gericht de mogelijkheden tot verbetering van uw managementsysteem te identificeren en de voortgang en toepassing 
van het plan van hercertificering te beoordelen en waar nodig aan te passen. De scope van de audit is het gedocumenteerde 
managementsysteem in relatie tot de eisen van de norm ISO 9001:2008 en het opgestelde auditprogramma waarin de locaties, 
onderwerpen en processen zijn opgenomen die tijdens de audit zullen worden getoetst. 

 

Samenvatting en conclusie. 
Conclusie 

Op basis van het objectief bewijs zoals beschreven in dit rapport is vastgesteld dat de beoordeelde onderwerpen en processen in het 
algemeen effectief zijn geïmplementeerd en voldoende worden beheerst door uw organisatie. 
 
De corrigerende maatregelen van afwijkingen uit de vorige audit zijn beoordeeld en door uw organisatie voldoende geïmplementeerd. 

 

2 niet-kritieke afwijkingen zijn tijdens deze audit geconstateerd. Tezamen met de andere auditbevindingen is dit weergegeven in de 
relevante onderdelen van dit rapport. 

 

Een niet-kritieke afwijking heeft betrekking op een afzonderlijke tekortkoming, die op zichzelf geen bedreiging vormt voor het 
vermogen van het managementsysteem om de processen waarvoor het is bedoeld effectief te beheersen. Het is noodzakelijk om de 
oorzaken van de afwijking te onderzoeken en corrigerende maatregelen vast te stellen. De implementatie van de voorgestelde 
maatregelen zal worden beoordeeld tijdens de eerstvolgende audit. 

 

Beoordeelde onderwerpen en processen. 
Ontwikkelingen in de organisatie en veranderingen in het managementsysteem 9K:4.2 

De belangrijkste ontwikkeling sinds de vorige audit is dat de Kwaliteitsmanager is vervangen. 
In het beschreven systeem zijn geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd. 
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Directiebeoordeling 9K:5.6 

De directiebeoordeling over 2013 is doorgenomen met de directeur. Deze is opgesteld in maart 2014. Vastgesteld is dat alle 
verplichte elementen zoals vermeld in de norm zijn opgenomen. 

 

Effectiviteit van het managementsysteem / realisatie doelstellingen 9K:5.4 

De organisatie heeft kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld met betrekking tot klanttevredenheid, klachten en telefonische 
bereikbaarheid. Deze doelstellingen zijn meetbaar. Tijdens het gesprek met de directeur bleek dat hij de snelheid van afhandeling van 
acties als een verbeterpunt ziet. Wellicht een idee om dat als doelstelling/KPI op te nemen (opmerking). 

 

Klantgerichtheid / klanttevredenheid 9K:5.2/8.2.1 

Inhoudelijk is dit onderdeel niet beoordeeld. Wel is gezien dat de doelstelling voor "leerlingen" is gehaald. Volgens de directeur 
kwamen bij de analyse van de gegevens geen trends aan het licht. 

 

Klachtafhandeling 9K:7.2.3c 

De doelstelling voor de uitvoering van gerelateerde klachten is ruimschoots niet gehaald. Een belangrijke oorzaak wordt daarbij 
aangegeven de problemen met de beeldschermen en het slechte weer. De problemen met de beeldschermen zijn opgelost. 

 

Primaire proces / product meting 9K:7/8.2.4 

Examenorganisatie. 
Dit proces is doorgenomen met de Teamleider Klantencontactteam en de Coördinator van dat team. Specifiek is het proces 
doorgenomen voor APK. Gezien en besproken is onder andere: aanmelding via internet, verkrijgen van inlogcodes daarvoor, checken 
kwalificatie deelnemers, presentielijst. 
 
Een belangrijke KPI is de snelheid van verwerking van de examengegevens. Deze staat op 1 dag. Hoewel dit niet getoond kan 
worden is het vermoeden dat deze KPI is gehaald. Gezien is in ieder geval dat de gegevens van het APK examen van 07.04.14 binnen 
één dag waren verwerkt. Een andere belangrijke KPI is die voor gegronde klachten. Hiervan is wel aantoonbaar dat deze gemeten is. 
De doelstelling daarvoor in 2013 is gehaald. 
 
Technische dienst: 
Met de twee aanwezige medewerkers is in algemene zin het werkproces doorgenomen. Met name is gesproken over het 
gereedschapbeheer, preparaties voertuigen en hun rol bij disputen met examenkandidaten. Hierbij zijn geen opmerkingen te maken. 
 
Opleidingen: 
Dit proces is doorgenomen aan de hand van een rondgang door de examenruimte waar op dat moment examens werden afgenomen 
voor vrachtwagens en personenwagens. Hierbij zijn geen opmerkingen te maken. 

 

Interne audits 9K:8.2.2 

Voor 2013 waren 31 audits gepland. Hiervan zijn er 3 vervallen. De overige audits zijn uitgevoerd. Tijdens de audit zijn een tweetal 
rapportages doorgenomen waarvan is vastgesteld dat de kwaliteit goed is. Wat wel als onvoldoende wordt beoordeeld is de 
omschrijving van een afwijking. Deze zijn nogal eens te wollig en niet to the point. Hierdoor is het onduidelijk of iets een afwijking is 
en wat precies de afwijking is. Hiertegen is een afwijking geschreven. 
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Corrigerende maatregelen /preventieve maatregelen 9K:8.5.2/8.5.3 

Ten aanzien van de afwijking van vorig jaar is vastgesteld dat in algemene zin afwijkingen uit interne audits eerder worden opgepakt 
en worden afgehandeld. Voor de afwijkingen uit de interne audit van 02.04.13 is vastgesteld dat deze niet aantoonbaar zijn 
opgepakt. Hiertegen is een afwijking geschreven. 

 

Leveranciersbeoordeling  9K:7.4 

Met de Technisch examen organisator is het proces van selectie, kwalificatie en herkwalificatie van examinatoren doorgenomen. 
Gesproken is hierbij over de ingangseisen qua opleiding en ervaring, verplichte training "Beroepsgericht beoordelen", tweejaarlijkse 
herbeoordeling. 
 
Tijdens de audit zijn voorbeelden gezien van examinatoren die aan de kwalificaties voldoen. Van één examinator die onlangs afscheid 
heeft genomen is vastgesteld dat deze niet meer voorkomt in de Ibki lijst. 

 

Opmerkingen naar aanleiding van deze audit 

1. Tijdens het gesprek met de directeur bleek dat hij de snelheid van afhandeling van acties als een verbeterpunt ziet. Wellicht een 
idee om dat als doelstelling/KPI op te nemen. 

 

Niet-kritieke afwijkingen uit de vorige audit. 
Ref. Onderwerpen en processen § v/d norm 

916656N0  8.2.2 

Scope QSC 250 

Omschrijving: Het systeem voor het bewaken en opvolgen van de interne audits staat onvoldoende waarborg voor het 
opvolgen van de bevindingen zonder onnodige uitsel zoals de norm verlangt. 

Vereisten: Het management dat verantwoordelijk is voor het gebied dat een audit ondergaat, moet bewerkstelligen 
dat, zonder onnodig uitstel, alle noodzakelijke correcties en corrigerende maatregelen worden getroffen om 
ontdekte afwijkingen en hun oorzaken weg te werken. Vervolgactiviteiten moeten bestaan uit de verificatie 
van de genomen maatregelen en de rapportage van verificatieresultaten (zie 8.5.2). 

Objectief bewijs: De bevindingen worden pas volgende jaar bij de volgende audit op opvolging gecontroleerd. 

Acties: Er is bewijs gezien waaruit opgemaakt kan worden dat deze bevindingen eerder worden opgepakt. 

Gesloten?: Ja 
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Ref. Onderwerpen en processen § v/d norm 

916656N1  8.5.2 

Scope QSC 250 

Omschrijving: De oorzaak van de klachten worden onvoldoende aantoonbaar gedocumenteerd. 

Vereisten: De organisatie moet maatregelen treffen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen om herhaling te 
voorkomen. Corrigerende maatregelen moeten zijn afgestemd op de gevolgen van de afwijkingen die zich 
voordoen. 

Objectief bewijs: Uit de interviews met de medewerkers is gebleken dat men wel degelijk de oorzaak van de klachten kan 
benoemen. Echter is dit onvoldoende vastgelegd in de aanwezige systemen. Hierdoor kan niet worden 
vastgesteld of de corrigerende maatregelen (om herhaling te voorkomen) passend zijn voor de oorzaak van 
de klacht. 

Acties: Van een aantal klachten die zijn opgenomen in de "Actielijst" is vastgesteld dat de oorzaak is benoemd. 

Gesloten?: Ja 

 

Niet-kritieke afwijkingen naar aanleiding van deze audit. 
Ref. Onderwerpen en processen § v/d norm 

1045971N0 Interne audit 8.2.2 

Scope QSC 250 

Omschrijving: Doordat de afwijkingen te wollig omschreven zijn kan onvoldoende worden vastgesteld of het 
kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan het eigen beschreven managementsysteem. 

Vereisten: De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om vast te stellen of het 
kwaliteitsmanagementsysteem: 
a) overeenkomt met de geplande regelingen, met de eisen van deze internationale norm en met de eisen 
aan het kwaliteitsmanagementsysteem vastgesteld door de organisatie; en 
b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. 

Objectief bewijs: De omschrijving van geconstateerde afwijkingen bij interne audits zijn nogal eens te wollig, niet to the 
point. Hierdoor is het ten eerste niet duidelijk of er überhaupt sprake is van een afwijking en wat deze dan 
precies is. 
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Ref. Onderwerpen en processen § v/d norm 

1045971N1 Corrigerende maatregelen 8.5.2 

Scope QSC 250 

Omschrijving: Er wordt niet voldaan aan de eis om maatregelen te treffend om de oorzaken op te heffen om herhaling 
van een afwijking te voorkomen. 

Vereisten: De organisatie moet maatregelen treffen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen om herhaling te 
voorkomen. Corrigerende maatregelen moeten zijn afgestemd op de gevolgen van de afwijkingen die zich 
voordoen. 

Objectief bewijs: De tijdens de interne audit van 02.04.13 geïdentificeerde afwijkingen kon niet worden vastgesteld dat deze 
in behandeling zijn genomen of zijn afgehandeld. 

 

Auditdeelnemers. 
De volgende functionarissen hebben deelgenomen aan de audit: 

 

Naam Functie 

Jim Schouten Directeur 

André Vreman Kwaliteitsmanager 

Jacqueline Willekes Teamleider Klantencontactteam 

Tirza Rijssemus Coördinator Klantencontactteam 

Jan Meershoek Technisch examen organisator 

Maurits Star Medewerker Technische dienst 

Joep van den Boom Medewerker Technische dienst 

 

Deze audit is namens BSI uitgevoerd door: 

 

Naam Functie 

Jan Karelse Teamleider 
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Controle-audits. 
Onderstaande tabel geeft aan welke activiteiten, locaties en onderwerpen tijdens de controle-audits ten minste aan de orde komen. 
Indien de omstandigheden dit vereisen kan het controleplan worden aangepast. 

 

Adres Certificaatnummer / auditcyclus 

IBKI 
Structuurbaan 2 
3439 MB Nieuwegein 
Nederland 
 

QSC 250 

Bezoekfrequentie: 12 maanden 

Duur audit: 1 Dag 

Volgende verlenging: 01/04/2015 

 

Een verlengingsonderzoek zal worden uitgevoerd ter afronding van de controlecyclus, of eerder indien noodzakelijk. Het 
verlengingsonderzoek is een volledige herbeoordeling van uw managementsysteem. 

 

PLAN VOOR HERCERTIFICATIE. 
 

INNOVA-0047207457-000|QSC 250 
 

 Bezoe
k1 

Bezoe
k2 

Bezoe
k3 

Afdeling / proces / locatie Datum (mm/jj): 2012 2013 2014 

Duur (dagen): 2.0 1.0 1.0 

Beheersing primaire proces (7) X X  

Certificatie  X  

continue verbetering (8.5) X X  

directie X X X 

effectiviteit MZ (8.1) / realisatie doelstellingen (5.4.1) X X  

examinatoren/secretarissen / toezichthouders X  X 

gebruik van logo's en certificaten X X  

Gegevensbeheer  X  

Inkoop X  X 

interne audits (8.2.1) X X  

klachten X X X 

Klachtenafhandeling (7.2.3) X X  
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kwaliteitsmanager X X X 

Managementreview (5.6) X X  

medewerkers technische dienst X  X 

ontwikkeling examens  X  

Opleidingen X  X 

Opvolging afwijkingen externe audit (8.5.2) X X  

Opvolging afwijkingen interne audit (8.5.2) X X  

Planning X  X 

technisch examen-Organisatoren  X  

Veranderingen in organisatie en MZ X X  

WRM X  X 

 

Programma volgende audit. 
Doel van de audit: 

Het doel van de audit  is een verlengingsonderzoek uit te voeren op uw huidige certificatie waarbij beoordeeld is of alle elementen 
van de beoogde scope van certificatie en van de norm effectief zijn geïmplementeerd in het managementsysteem van uw organisatie. 
 
 

Datum Tijd Onderwerpen en processen 

Dag 1  09.00 Opening: 

Doornemen dagplanning, scope, aantal medewerkers, organisatiestructuur, uitsluitingen 

 09.30 Auditor: 

Doornemen aanwezigheid en compleetheid verplichte procedures, directiebeoordeling, interne 
auditverslagen, actielijst en doelstellingen 

 11.00 Directeur: 

Directiebeoordeling, doelstellingen, KPI’s, beleid, veranderingen in de organisatie, scope, 
directievertegenwoordiger,  

 12.15 Lunch 

 13.00 Kwaliteitsmanager: 

Openstaande afwijking vorige audit, klanttevredenheid, klachtenafhandeling, beheersing 
meetmiddelen, interne audits, corrigerende maatregelen 

 15.00 Klantencontactteam: 

Proces van inschrijving, eisen, afhandeling, doelstellingen, KPI’s, afwijkende producten 

 16.00 Admin auditor 

 16.30 Korte terugkoppeling resultaten dag 1. 



 

Auditrapport. 
 

Auteur Jan Karelse 
Blz.9van 9  Start audit 14/04/2014 

 

   

Dag 2 09.00 Doornemen dagplanning en eventuele openeinden dag 1 

 09.15 Leveranciersbeoordeling: 

Selectie, kwalificatie, herkwalificatie van examinatoren 

 10.15 Ontwerp en ontwikkeling: 

Proces van ontwerp en ontwikkeling van examens 

 11.15 Teamleider uitvoering examens: 

Taken en verantwoordelijkheden, planning, opleiding en beoordeling medewerkers, interne 
communicatie, klanttevredenheid, klachten 

 12.15 Lunch 

 12.45 Proces verstrekken van persoon- en bedrijfscertificaten en diploma's: 

Werkproces 

 13.45 Auditor: 

Rapportage en planning volgende audit 

 16.45 Terugkoppeling auditresultaten 

 
BSI behoudt zich het recht voor om de volledige auditkosten in rekening te brengen indien uw organisatie de audit annuleert binnen 
30 dagen voor de overeengekomen datum. 

 

Opmerkingen. 
De audit is verricht met behulp van steekproeven, daarom kunnen afwijkingen aanwezig zijn, die niet zijn geïdentificeerd. 

Als u kopieën van dit rapport wilt distribueren, dan dienen alle pagina’s van dit rapport toegevoegd te worden. 

BSI, haar medewerkers en subcontractors zullen de verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en niet verstrekken aan derden, 
tenzij een en ander wettelijk vereist is of vereist wordt door de accreditatie-instelling. Alle werkzame personen in het audit- en 
accreditatieproces hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. 

'Just for Customers' is onze website voor klanten met een BSI certificaat. Om maximaal voordeel uit uw certificatie te halen, ga naar 
www.bsigroup.com/j4c om u te registreren. Wanneer u voor de eerste keer inlogt, zal om uw klant- en certificaatnummer worden 
gevraagd (47207457/QSC 250). 

Deze rapportage en aanverwante documenten zijn uitsluitend opgesteld voor de cliënt van BSI. BSI aanvaart geen 
verantwoordelijkheid (juridisch of anderszins) of aansprakelijkheid in relatie tot elk ander doel waarvoor het rapport kan worden 
gebruikt of derden die zich beroepen op de inhoud van dit rapport. 

Indien uw vragen heeft over onze dienstverlening, neem dan contact op met ons Operations Support Team in Nederland. 

BSI Management Systems B.V. 
Thomas R. Malthusstraat 3C 
PO Box 74103 
1070 BC  Amsterdam 
Nederland 
Tel: +31 (20) 3460780  Fax: +31 (20) 3460781 
E-mail (voor het sturen van uw plan van aanpak): msbeneluxreport@bsigroup.com 
 


