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Managementsamenvatting 
 

Het management heeft haar strategische richting helder voor ogen. Tijdens de audit is vastgesteld dat 
de wijze waarop het managementsysteem is ingericht hieraan ondersteunend werkt. Goede invulling is 
er gegeven aan het onderdeel terugdringen aantal klachten en verhogen klanttevredenheid. Tijdens de 
audit zijn er een aantal opmerkingen gemaakt die gezien kunnen worden als verbeterpunten. 

 

Wijzigingen in de organisatie sinds laatste audit 
 

De volgende wijzigingen in relatie tot de organisatiestructuur en belangrijkste medewerkers betrokken 
bij het gecertificeerde managementsysteem zijn waargenomen: 

De Teams zijn nu zelf organiserende Teams geworden met grote mate van zelfstandigheid. 

 

Er zijn geen wijzigingen  vastgesteld met betrekking tot activiteiten, producten of diensten van de 
geauditeerde organisatie die onder de scope van certificering vallen. 

 

Er zijn geen wijziging van de referentie- of normatieve documenten die betrekking heeft op de  
certificeringsscope. 

 

Auditbevindingen 
 

Er zijn geen afwijkingen aangetroffen. 

 

Uw volgende stappen 
 

Proces voor afsluiting van de afwijkingen 
BSI heeft de corrigerende maatregelen met betrekking tot afwijkingen die bij de laatste audit zijn 
gemeld, geëvalueerd en u heeft deze effectief geïmplementeerd. 

 

BSI heeft geen nieuwe afwijkingen tijdens de beoordeling geïdentificeerd. Uitgebreide details met 
betrekking tot de algemene beoordelingsbevindingen zijn opgenomen binnen de volgende paragrafen 
van het rapport. 

 

Doel, scope en criteria van de audit 
 

Het doel van de audit is om een controle audit uit te voeren 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, in overeenstemming met de scope van de managementnorm. De audit is er 
tevens op gericht de voortgang en toepassing van het auditprogramma te beoordelen en waar nodig 
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aan te passen. Tevens kunnen mogelijkheden tot verbetering van het managementsysteem worden 
geïdentificeerd. 

 

De scope van de audit is het gedocumenteerde managementsysteem in relatie tot de vereisten van de 
getoetste norm en het opgestelde auditplan waarin de locatie, organisatieonderdelen, onderwerpen en 
processen zijn opgenomen die tijdens de audit zullen worden getoetst. 

 

Managementsysteem documentatie van de organisatie en de getoetste standaard. 

 

Wettelijke en reglementaire vereisten 
 

Tijdens de audit is vastgesteld dat de organisatie de voor haar dienstverlening benodigde wet- en 
regelgeving in beeld heeft. Tijdens de audit zijn op dit vlak geen potentiële overtredingen 
waargenomen. 

 

Auditdeelnemers 
 

Naam Functie Opening Sluiting 
Geaudit 

(processen) 

Jim Schouten Directeur X X X 

André Vreman Kwaliteitscoördinator X X X 

Gijs Peeters 
Relatie Manager 

SOESV 
  X 

Anne-Karin Lok Ontwikkelaar SOESV   X 

Stefani Verhoeven 
Examenfunctionaris 

SOESV 
  X 

 

Auditconclusie 
 

BSI-auditteam 

 

Naam Functie 

Jan Karelse Team Leader 

 

Auditconclusie en aanbeveling 
De auditdoelstellingen zijn gerealiseerd en de scope van uw certificaat blijft passend. De auditor 
concludeert op basis van de resultaten van de audit dat uw organisatie voldoet aan de standaard en de 
auditcriteria die in het rapport zijn geïdentificeerd. Het valt te verwachten dat het managementsysteem 
de verwachte uitkomsten blijft realiseren. 
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De geauditeerde organisatie wordt aanbevolen voor voortzetting van de certificering voor de hierboven 
genoemde normen en is in algemene overeenstemming met de auditcriteria zoals opgenomen in het 
auditplan. 

 

Bevindingen uit voorgaande audits 
 

Referentie van 
de bevinding 

1611646-201803-N2 
Certificaatnumm
er 

QSC 250 

Certificaatnorm ISO 9001:2015 Normparagraaf 2015:9.3 

Categorie Niet-kritiek 

Gebied/Proces: Directiebeoordeling 

Details: 

Kijkend naar de input en output eisen zoals opgenomen in de norm 
ontbreken de volgende aspecten: 
- de status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande 
directiebeoordelingen; 
- wijzigingen in externe en interne belangrijke punten (issues) die 
relevant zijn voor het Kwaliteits- managementsysteem; 
- informatie over de prestaties en doeltreffendheid van het 
kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip 
van trends in: afwijkingen en corrigerende maatregelen, de prestaties 
van externe aanbieders, de toereikendheid van middelen. 
- Beslissingen en acties ter verbetering 
 

Objectief 
bewijs: 

Jaarverslag 2017 van februari 2018. 

Corrigerende maatregel 

Jaarverslag 2019 is aangepast. 

Gesloten? 

Ja 

 
Bevindingen uit deze audit 
 

4. Context van de organisatie: 
4.1 Interne en externe punten / 4.2 Behoeften en verwachtingen van belanghebbenden 
Gesproken is met de Directeur. 

Doorgenomen: 

- Document Context van de organisatie versie 3 d.d. 14.02.20 

Het document bevat de output van de Context analyse en de Stakeholder analyse en is geactualiseerd. 
Opgenomen is nu ook de kans voor het leveren van extra diensten zoals de uitvoering van trainingen. 
Ter invulling hiervan is het Team Examenservices plus opgericht (per 01.01.20). 
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6. Planning: 
6.1 Acties om risico’s en kansen op te pakken 
Gesproken is met de Directeur. 

Doorgenomen: 

- Document Context van de organisatie versie 3 d.d. 14.02.20 

Naar aanleiding van de exercitie in 4.1 en 4.2 zijn er acties ter mitigatie van de belangrijke risico’s 
vastgesteld. De vraag hierbij is wel hoe de uitvoering ervan is geborgd (opmerking).  
 
6.2 Kwaliteitsdoelstellingen 
Doorgenomen: 
- Jaarverslag 2019 gedateerd februari 2019 

In het Jaarverslag is opgenomen dat er nog geen vastgestelde doelstellingen zijn ontvangen van 
Innovam. Ten tijde van de audit was dat nog steeds niet het geval (opmerking). In het Jaarverslag zijn 
per Team een aantal verbeteracties opgenomen die beschouwd kunnen worden als doelstellingen. 

 

8. Uitvoering: 
Gesproken is met de Relatie Manager SOESV, Ontwikkelaar SOESV en de Examenfunctionaris/Commissie 
Coach SOESV. 

Doorgenomen: 

- Proces klachten afhandeling 

- klacht 05.121.187 d.d. 19.06.19 

- ontvangstbevestiging d.d. 19.06.19 

- bericht van uitstel afhandeling klacht 

- antwoord klacht d.d. 24.07.19 

- Synergy 

- Meten Klanttevredenheid 

De indiener van een klacht krijgt een ontvangstbevestiging per mail waarin is opgenomen dat binnen 3 
weken een antwoord wordt gegeven. De afhandeling van de doorgenomen klacht was door zijn 
complexiteit niet afgerond binnen de gestelde 3 weken. De organisatie heeft dat keurig netjes 
gecommuniceerd met de indiener. De gehele afhandeling van begin tot eind is vastgelegd in Synergy. 
Goed te zien daarbij is wie welke acties heeft genomen en wanneer. Klachten worden geëvalueerd 
binnen het Team en waar mogelijk worden er acties ter verbetering doorgevoerd zoals het afscheid 
nemen van bepaalde Examinatoren. Overall is de conclusie dat de afhandeling van klachten op een zeer 
effectieve wijze is uitgevoerd.  

 

Deelnemerstevredenheid wordt gemeten na ieder examen. De deelnemers krijgen daartoe een enquête 
toegezonden. De respons ligt beneden de 10% maar de massa (50 à 60 stuks per maand) is voldoende 
voor evaluatie doeleinden. De resultaten worden ieder kwartaal besproken met de desbetreffende 
Commissie. Daar waar mogelijk worden er acties ter verbetering doorgevoerd zoals de invoering van 
checklijsten voor controle examenruimte voorafgaand aan de uitvoering van het examen.  

 

Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats met de opdrachtgever zelf waarbij klanttevredenheid op de 
agenda staat. Ook hier geldt waar mogelijk worden er acties ter verbetering doorgevoerd zoals de 
aangepaste wijze van aandragen roosters voor examens. Overall is de conclusie dat er op een effectieve 
wijze invulling is gegeven aan het aspect klanttevredenheid.  
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8.2.1 Klachten 
Doorgenomen: 

- Document Klachtenrapport 2019 

Het aantal klachten in 2019 is met 22% gedaald ten opzichte van 2018. Een grote verbetering daarbij 
was te zien voor SOESV. 
 
8.4 Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten 
Doorgenomen: 

- Jaarverslag 2019 gedateerd februari 2019 

- Overzicht Leveranciers 2019 

- P3000-02 

- Elektronisch evaluatie formulier 

- Verbeterplan d.d. 04.03.20 

Leveranciers die als kritisch zijn betiteld of waar de omzet groter was dan € 5.000/jaar worden 
beoordeeld. De beoordeling vindt plaats door die medewerker(s) die het meeste van doen hebben 
gehad met de betreffende leverancier. Zij krijgen van de Kwaliteitscoördinator een elektronisch evaluatie 
formulier. De ingevulde formulieren worden doorgenomen en verwerkt door de Kwaliteitscoördinator. 
Daar waar de score onvoldoende is, wordt er met de betreffende leverancier een verbeterplan 
opgesteld. Voorbeelden daarvan zijn gezien. De evaluatie van de uitgevoerde leveranciersbeoordeling is 
opgenomen in het Jaarverslag. Overall is de conclusie dat het proces op een effectieve wijze is 
uitgevoerd.  

 

9. Evaluatie van de prestaties: 
9.1.2 Klanttevredenheid 
Doorgenomen: 

- Overzicht Deelnemer tevredenheid 2019 

- Jaarverslag 2019 gedateerd februari 2019 

Het overzicht bevat per Team de uitkomsten van de uitgevoerde Deelnemerstevredenheidsmeting. In 
algemene zin is de conclusie dat de respons niet bijster hoog is maar dat de massa voldoende is voor 
analyse doeleinden. De resultaten van de analyses zijn opgenomen in het Jaarplan. De overall score was 
hoger dan de gestelde doelstelling. 
 
9.2 Interne audit 
Doorgenomen: 

- Rapport interne audit d.d. 03.06.19 (proces P9330-01) 

- Rapport interne audit d.d. 02.09.19 (proces Klachtenafhandeling) 

In 2019 zijn er 11 interne audits uitgevoerd door diverse auditoren waardoor onafhankelijkheid en 
objectiviteit was geborgd. De doorgenomen rapportages zijn van goede kwaliteit.  
 
9.3 Directiebeoordeling 
Doorgenomen: 

- Jaarverslag 2019 gedateerd februari 2019 

- Auditplanning 

Op basis van het doorgenomen document is het aantoonbaar dat de onderwerpen zoals genoemd in de 
norm, behalve het onderwerp ‘Middelen’, zijn overwogen (opmerking). Per Team is goed zichtbaar 
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gemaakt hoe zij zijn gevaren ten aanzien van de vastgestelde KPI’s, wat het resultaat was van de 
genomen verbetermaatregelen in 2019 en welke acties op de agenda staan van 2020. Alleen het Team 
SOESV ontbreekt hierbij; dit was ook geconstateerd tijdens de vorige audit (opmerking). De Directeur 
gaf aan dat dit over het hoofd is gezien en dat het Jaarverslag van 2020 wel input van SOESV zal 
bevatten. 

 

10. Verbetering: 
10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen 
Doorgenomen: 

- Map ‘In behandeling’ 

- Map ‘Gesloten’ 

- Diverse afgehandelde acties zoals van APK 

De voortgang op de uitvoering van de afwijkingen afkomstig uit interne audits wordt gemonitord door 
de Kwaliteitscoördinator. Acties die nog niet zijn afgehandeld staan in de map ‘In behandeling’ en de 
afgehandelde acties staan in de map ‘Gesloten’. Vastgesteld is dat er geen acties meer openstaan met 
betrekking tot geconstateerde afwijkingen tijdens interne audits. De controle op de uitvoering van de 
genomen correcties wordt uitgevoerd door de Kwaliteitscoördinator. Dat daarbij tevens is gekeken naar 
de effectiviteit van de genomen maatregelen zou wat nadrukkelijker vermeld mogen worden 
(opmerking).   
 
10.3 Continue verbetering 
Tijdens de audit zijn er een aantal verbeterpunten de revue gepasseerd zoals: 

- Nabellen deelnemers naar aanleiding van opmerkingen in de deelnemersenquête 

- Aanschaf aantal nieuwe examenvoertuigen 

- Aanschaf tablets, diagnose apparatuur 

- Flinke daling aantal binnengekomen klachten 

 
Volgende bezoekdoelen, scope en criteria 
 

Het doel van de audit  is een verlengingsonderzoek uit te voeren op uw huidige certificatie waarbij 
beoordeeld wordt of alle elementen van de beoogde scope van certificatie en van de norm effectief zijn 
geïmplementeerd in het managementsysteem van uw organisatie en om het auditprogramma voor de 
komende beoordelingscyclus vast te stellen. Doel is tevens om de geschiktheid van uw 
managementsysteem te beoordelen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, contractuele 
eisen en de specifieke doelstellingen van uw managementsysteem. Ook kunnen mogelijkheden tot 
verbetering van het managementsysteem worden geïdentificeerd. 

 

De scope van de audit is het gedocumenteerde managementsysteem in relatie tot de eisen van de 
getoetste norm en het opgestelde auditplan waarin de locatie, organisatieonderdelen, onderwerpen en 
processen zijn opgenomen die tijdens de audit zullen worden getoetst. 

 

De criteria voor de audit zijn de getoetste norm en de managementsysteem documentatie van de 
organisatie. 
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Indien u binnen 30 dagen voor de afgesproken auditdatum de audit annuleert, kan BSI de volledige 
audit in rekening brengen tegen het geldende dagtarief. 

 
Planning van de volgende audit 
 

In verband met het samengaan met Innovam wordt er indien van toepassing t.z.t. een passend 
programma opgemaakt. 

 

Bijlage: Uw certificeringsstructuur en doorlopend 
auditprogramma 
 

Scope van certificering 
QSC 250 (ISO 9001:2015): 
Het ontwikkelen en verzorgen van examens. Het verstrekken van persoon- en bedrijfscertificaten en 
diploma's. Het beheren van bijbehorende registers. 

 

Beoordeelde locatie(s) 
De audit is uitgevoerd op het hoofdkantoor. 

 

3439 MB Nieuwegein / QSC 250 (ISO 9001:2015) 

Locatiereferentie 0047207457-000 
Adres Examenservices.nl 

Structuurbaan 2 
3439 MB Nieuwegein 
Nederland 

Soort audit Continuing assessment (surveillance) 
Auditreferentie 9724679 
Auditdatum 02/04/2020 
Afgeweken van auditplan? Ja 

Reden voor afwijken van het 
auditplan 

remote audit uitgevoerd 

Totaal aantal medewerkers 66 
Effectief aantal medewerkers 66 
Scope van activiteiten op de 
locatie 

Scope van certificering is van toepassing. 

Auditduur 1.5 dag(en) 
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Auditprogramma certificeringscyclus 
Certificaatnummer - QSC 250 
Locatiereferentie - 0047207457-000 

 

 Audit1 Audit2 Audit3 Audit4 

Bedrijfsterrein/locatie Datum (mm/jj): 3/18 3/19 3/20 3/21 

Duur (dagen): 3 1,5 1,5 2,5 

Transitie X    

Context van de organisatie: Scope, 
managementsysteem en beheren van de 
gedocumenteerde informatie 

X X X X 

Context van de organisatie en planning: Interne en 
externe issues, belanghebbenden en hun behoeften 
en verwachtingen, (acties voor) risico's en kansen 

X X X X 

Leiderschap en ondersteuning: Rollen, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, personeel, 
competentie, opleiding, bewustzijn, kennis van de 
organisatie 

X   X 

Ondersteuning: Communicatie intern en extern en 
het beschikbaar stellen van (meet)middelen 

X   X 

Uitvoering: Operationele planning en beheersing, 
eisen voor producten en diensten, ontwerpen en 
ontwikkelen, uitbesteden, productie, nazorg en 
vrijgave 

X X X X 

Evaluatie van de prestaties: Monitoren, meten, 
analyseren en evalueren, klanttevredenheid, klachten 

X X X X 

Evaluatie van de prestaties: Interne audit en 
directiebeoordeling 

X X X X 

Verbetering: Afwijkingen en corrigerende 
maatregelen en continue verbetering 

X X X X 

Leiderschap en planning: Beleid en doelstellingen X X X X 

Relatiemanagement   X X 

Het ontwikkelen van examens    X 

Het verzorgen van examens X X  X 

Het verstrekken van persoon- en bedrijfscertificaten 
en diploma's, het beheer van bijbehorende registers 

X   X 
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Verwachte uitkomsten voor geaccrediteerde certificering. 
Wat geaccrediteerde certificering conform ISO 9001 betekent 

ISO 9001: 2015 omschrijft vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: 
het vermogen moet aantonen om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de 
vereisten van de klant en de toepasselijke wet- en regelgeving; en als doel heeft om de 
klanttevredenheid te verbeteren door middel van de effectieve toepassing van het systeem, met 
inbegrip van processen voor verbetering van het systeem en de verzekering van het voldoen aan de 
klanteisen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

Wat geaccrediteerde certificering conform ISO 9001 niet betekent 

1) Het is belangrijk te erkennen dat ISO 9001 de eisen omschrijft voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie, niet voor de producten en diensten. 
Geaccrediteerde certificering ISO 9001 dient vertrouwen te geven in het vermogen van de organisatie 
om 'consequent een product te leveren dat voldoet aan de vereisten van de klant en de toepasselijke 
wet- en regelgeving'. Het garandeert niet noodzakelijkerwijze dat de organisatie altijd 100% 
productconformiteit bereikt, hoewel dit natuurlijk een blijvende doelstelling dient te zijn. 2) ISO 9001 
geaccrediteerde certificering betekent niet dat de organisatie een superieur product of dienst levert, of 
dat het product of de dienst zelf is gecertificeerd en daarmee voldoet aan de eisen van een ISO (of een 
andere) norm of specificatie. 
 

Hoe u contact kunt opnemen met BSI 
'Just for Customers' is de website die wij onze klanten bieden na een succesvolle certificaatuitgifte. De 
website is gemaakt om u te helpen de voordelen van uw BSI-registratie maximaal te benutten. Ga naar 
www.bsigroup.com/j4c om uw account te registreren. Wanneer u zich voor de eerste keer registreert, 
heeft u uw klantreferentienummer en certificaatnummer nodig (47207457/QSC 250). 

 

Mocht u met iemand van BSI willen spreken over uw certificering neem dan contact op met uw lokale 
BSI kantoor - de contactgegevens kunt u vinden op onze website 

https://www.bsigroup.com/nl-NL/neem-contact-met-ons-op/ 

 

Opmerkingen 
Dit rapport en gerelateerde documenten zijn enkel en alleen opgesteld voor de klant van BSI en dient 
geen enkel ander doel. Als zodanig accepteert of aanvaardt BSI geen enkele verantwoordelijkheid 
(juridisch of anderszins) of accepteert zij geen enkele aansprakelijkheid voor, of in verband met enig 
ander doel waarvoor het rapport wordt gebruikt, of jegens een andere persoon aan wie het rapport 
wordt getoond of die het in handen krijgt, en andere personen kunnen zich niet op het rapport 
beroepen. 
Als u kopieën van dit rapport buiten uw organisatie wilt verspreiden, dan moeten alle pagina’s worden 
opgenomen. 

 

BSI, haar medewerkers en vertegenwoordigers gaan vertrouwelijk om met alle informatie met 
betrekking tot uw organisatie en delen deze informatie niet met derden, behalve die in het publieke 
domein of waar vereist door de wet of de desbetreffende accreditatie-instanties. BSI-personeel, 
vertegenwoordigers en accreditatie-instanties hebben individuele vertrouwelijkheidsovereenkomsten 
ondertekend en ontvangen alleen vertrouwelijke informatie op een 'need-to-know'-basis. 

 

https://www.bsigroup.com/nl-NL/neem-contact-met-ons-op/
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Deze audit is uitgevoerd op locatie door middel van beoordeling van documenten, interviews en 
observatie van activiteiten. De gebruikte auditmethode was gebaseerd op steekproeven met betrekking 
tot de activiteiten van de organisatie en had tot doel de naleving te evalueren van de geauditeerde 
vereisten van de relevante managementsysteemnorm(en) of een ander normatief document en om de 
conformiteit en effectiviteit te bevestigen van het managementsysteem en de voortdurende relevantie 
en toepasbaarheid van de certificeringsscope. 

 

Omdat deze audit is gebaseerd op een steekproef van de activiteiten van de organisatie impliceren de  
gerapporteerde bevindingen daarmee niet dat alle onderwerpen en processen binnen het systeem zijn 
beoordeeld. 

 

Naleving van de wet- en regelgeving 
BSI-contractvoorwaarden voor dit bezoek vereisen dat BSI wordt geïnformeerd over alle niet-naleving 
van relevante regelgeving of incidenten waarvoor een meldingsplicht geldt m.b.t. alle toezichthoudende 
instanties. Aanvaarding van dit rapport door de klant betekent dat al deze onderwerpen openbaar zijn 
gemaakt als onderdeel van het auditproces en dat er overeenstemming is dat deze gevallen van niet-
naleving of incidenten die zich na dit bezoek voordoen, zo snel als praktisch mogelijk, worden gemeld 
aan de BSI-cliënt manager. 

 


