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1. Kwaliteitsmanager 

 Initieert min. 1x per jaar beoordeling van 
het systeem. (Management Review) 

  

  

2. Kwaliteitsmanager 

 inventariseert managementgegevens  en 

beoordeelt het systeem aan de hand van: 

audits,VAKPT, evaluatie leveranciers en 

experts, analyses en onderzoeken 

 stelt agenda op 

  

  

  

  

3. Managementteam 

 bespreekt inventarisatie en beoordeelt het 

systeem . 
 beoordeelt beleid op geschiktheid 

 beoordeelt en beslist inzake uit te voeren 

correctieve en preventieve aanpassingen/ 
maatregelen  m.b.t. beleid, doelstellingen en 

NEN-EN-ISO/IEC 17020 (KMS systeem) 

  

  

4. Kwaliteitsmanager 

 past doelstellingen aan 

 maakt verslag op; verslag bevat in ieder 

geval de doeltreffendheid van de KS, 

Produktverbetering,  de behoefte aan 
middelen en de benodigde training en 

opleiding 
 verkrijgt goedkeuring van directie en indien 

vereist van bestuurlijke organen  

 Informeert mond./schriftelijk medewerkers 
(intern/extern) omtrent aanpassingen en 

wijzigingen. 
 archiveert verslag 

  

  

5. Medewerker(s), (in- en extern) 

 implementeren aanpassingen  KS   

 Kwaliteitsmanager 

 Verifieert uitgevoerde acties op 
doeltreffendheid 

  

  

6. Kwaliteitsmanager 

 Bewaakt doeltreffendheid van het KS 

 Informeert zonodig directie  

1. Plannen 
Audit 

analyse 

VAKPT-

analyse 

Evaluatie 

leveranciers 

en experts 

2. Inventariseren 

Agenda 

-auditresulaten 

-verbetering 

-afwijking 
-klachten 

-klanttevredenheid  

-preventie 
-procesprestatie/ 

 conformiteit 

-funtionaliteit v/h  
  systeem 

-tendensbepaling  
  aantal onderzoeken 

3. Beoordelen 
Agenda 

Inventarisatie 

Doelstellingen 

Laatste 

verslag 

4. Opstellen verslag  Beheer-  en 

Termijnlijst 

► 
 

Doelstellingen 

Verslag: 
-doeltreffendheid   

 systeem 

-produktverbetering 
-behoefte aan 

  middelen 

-training en opleiding 

5. Invoeren/verifiëren 

6. Opvolgen 

Analyses en  
onderzoeken 

 

Beleid 
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1. Kwaliteitsmanager 
 Stelt auditplanning op 
 Informeert managementteam 

  

  

  

2. Kwaliteitsmanager 

 Wijst gekwalificeerde interne / externe 

auditors aan, niet belast met de te 

beoordelen werkzaamheden. 
 Let op, ook de kwaliteitsmanager wordt 

geaudit door een gekwalificeerde ( 

kwalificaties genoemd in MO.06 item 
4.) interne en / of externe auditors 

  

3. Auditor(s) 
 Bereidt audit voor, mede d.m.v. 

bevindingen van vorige audit(s), vakpt-

registratie 
 Stemt te houden audit af  met  auditee 

  

4. Auditor(s) 
 Voert audit uit 
 Bespreekt resultaat met auditee 
 Stelt auditrapport op.  

 Laat auditee rapport ondertekenen  en 

rapporteert audit resultaat aan 

kwaliteitsmanager 

  

5. Auditee/Afdelingshoofd 
 Legt  preventieve/corrigerende 

maatregel(en) vast in auditrapport 
 Bepaalt realisatiedatum 
 Informeert kwaliteitsmanager 

 Kwaliteitsmanager 

 Bewaakt voortgang 

  

6. Auditee/Afdelingshoofd 
 Voert overeengekomen maatregel(en) 

uit 
 Ondertekent auditrapport  inzake 

afhandeling uitvoering 
 Overhandigt  auditrapport aan 

kwaliteitsmanager 

  

7. Kwaliteitsmanager 
 Verifieert de uitgevoerde maatregel(en) 
 Bepaalt doeltreffendheid resultaat 
 Sluit auditrapport   
 Archiveert auditrapport  
 Analyseert resultaten en gebruikt 

analysekenmerken voor beoordeling 

managementsysteem 

Auditplanning 

► 
 

- Auditrapport 
► 

 

Vorige 
Auditrapport 

► 

 

Auditrapport 
► 

 

 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 

 

Auditrapport 

► 

 

Overzicht 
VAKPT 

2. Aanstellen veld als 
kantoor auditor(s) 

3. Voorbereiden 
audit 

4. Audit 

5. Preventieve 
Corrigerende 
Maatregelen 

6. Uitvoering Auditrapport 
► 

 

Auditrapport 

► 

 

Audit- 

Rapportage 

► 
 

1. Interne audits 

7. Afsluiten. 
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1. Managementassistent   Form. 

 Controleert dossier binnen BCS en  of een 
monitoring voor betreffende 

inspecteur/keurder vereist  is (2-jaarlijks). 

Selecteert, informeert en voorziet NBKB 

monitor van een eventuele eerdere 

monitoringsrapportage. 

Voegt binnen v.z.m. het BCS dossier de 

stap uitvoering monitoring toe. 

 

2.  NBKB monitor   
 Bereidt monitoring voor  OPMO.06 

OPMO.06E 
OPMO.06S 

OPMO.06T 

3. NBKB monitor   
 Voert openingsgesprek met de 

scheepseigenaar (indien van toepassing) 

 

 Voert monitoring uit  
 Documentatie met inspecteur/keurder 

bespreken. 

OPMO.06 

OPMO.06E 

OPMO.06S 

OPMO.06T 

 Openingsgesprek: doel en criteria 

meedelen aan NBKB inspecteur/keurder 

 

 Complementeert documentatie.  

 

Eindgesprek: resultaten met NBKB 

inspecteur/keurder bespreken. 

OPMO.06 

OPMO.06E 
OPMO.06S 

OPMO.06T 

 Inspecteur/keurder  
 De inspecteur/keurder voegt bij de stap 

uitvoering monitoring binnen het BCS 

dossier de naam van de door NBKB 

toegewezen monitor toe. 

 

 NBKB monitor  

 
Voegt definitieve monitoringdocumentatie 

in het BCS dossier en stelt HAI en KM op 

de hoogte. 

 

4. Hoofd Afdeling Inspecties  
 Indien Ja :    
 Bespreekt monitoringdocumentatie  met 

monitor. 

 

 Voorstel ter verbetering opstellen    

 Informeert NBKB inspecteur/keurder   

 Inspecteur-keurder    

 Kan een her-monitoring aanvragen  

 Indien Nee dan: door naar item  5  

5. NBKB Monitor  

 
Informeert Kwaliteitsmanager omtrent 

bijzonderheden en bespreekt te nemen 

maatregelen. 

 

 Kwaliteitsmanager OPMO.06 

OPMO.06E 

OPMO.06S 
OPMO.06T 

 Beoordeelt monitoringdocumentatie  

 Bepaalt welke maatregelen eventueel 

genomen dienen  te worden.  

 

 Bevindingen analyseren en eventueel 

inbrengen op “ Feed-Back”  dag 
 

 Informeert zo nodig  betrokken 

Inspecteur/keurder schriftelijk omtrent 

bijzonderheden    

 

6. Secretariaat  
 Verzorgt facturatie. Kosten NBKB 

monitor wordt NBKB facturatie door 

berekend aan NBKB inspecteur/keurder 

 

 Verzorgt archivering 

monitoringdocumentatie en werkt 

overzichtslijst bij 

 

Monitoring  
documentatie 

► 

  

Monitoring 
documentatie 

► 

  

Monitoring 
documentatie 2. Voorbereiding  

3. Uitvoering 2-jaarlijkse 
monitoring 

Monitoring  
documentatie 

             ► 

  

1.Plannen 

5. Afsluiten. 

Bezoekagenda / 

dossiers query 

BCS 

 

6. Archivering 

4. Her-monitoring 
vereist? 

Nee Ja 

Overzichtslijst 
audits inspecteurs 

► 

 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 

 

Monitoring 
documentatie 
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1. Hoofd Afdeling Inspecties of 

Directeur  
 Evalueert 1 x per jaar de relevante 

leveranciers. 
 Legt  evaluatie vast in Overzicht 

goedgekeurde leveranciers OPV.03 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

2. Hoofd Afdeling Inspecties of 

Directeur 
 Beoordeelt werkzaamheden/ 

dienstverlening leverancier 
 Benadert leverancier zonodig tot het 

doen van een verbetervoorstel incl. 

realisatiedatum 

  

  

  

3. Hoofd Afdeling Inspecties  of 

Directeur 
 Beoordeelt verbetervoorstel 
 Bepaalt in welke mate voortzetting van 

de leveranciersrelatie gerealiseerd dient 

te worden en  eventueel te nemen  

maatregelen. 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

4. Secretariaat 
 Draagt zorg voor aanpassing van de 

lijst van de door NBKB goedgekeurde 

leveranciers  OPV.03 
 Archiveert  overzicht NBKB 

goedgekeurde leveranciers OPV.03 en 

eventuele verbetervoorstellen 

 Kwaliteitsmanager 
 Gebruikt overzicht NBKB 

goedgekeurde leveranciers OPV.03 bij 

de periodieke beoordeling van het 

kwaliteitsmanagementsysteem  

Evaluatie 
leverancier 

Overzicht 

goedgekeurde 

leveranciers 
OPV.03 

 

► 
 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 

 

Verbeter
voorstel 

 

Overzicht 

goedgekeurde 

leveranciers 

OPV.03 

 

► 

 

Nee 

2. Beoordelen  

Bepalen leveranciers 

relatie 

Overzicht goedgekeurde 
leveranciers OPV.03 

► 

 

1.Evalueren 
leverancier 

4. Afsluiten. 

VAKPT 

registratie 

VAKPT analyse 

Kosten / Prestatie 
Analyse 

3. Goedkeuring 

Ja 

Verzoek tot verbetering 
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-Verbetering 
-Afwijking 

-Klacht 

-Preventie 
-Tevredenheid 

► 

 
 

Meting klant 
tevredenheid  

(analyse) 

-Verbetering 

-Afwijking 
-Klacht 

-Preventie 

-Tevredenheid 

2. Vastleggen 

VAKPT 
formulier 

► 

 

VAKPT 
overzicht 

► 

 
 

3. Registreren 

4. Bespreken 
MT 

VAKPT 
formulier 

► 

 

5. Afhandelen 
VAKPT 

formulier 
► 

 

VAKPT 

formulier 
► 

 

 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 

 

VAKPT 

formulier 
► 

 

VAKPT 
analyse 

1. Kwaliteitsmanager 

 Ontvangt en/of initieert verbetervoorstel, 

afwijking, klacht, preventie of 

tevredenheidmelding per mail / VAKPT 
formulier 

 
 
 

2. Kwaliteitsmanager 

 Legt verbetervoorstel, afwijking of klacht 

vast op een VAKPT- formulier 

(Verbetering / Afwijking  /  Klacht /  

Preventie / Tevredenheid-formulier) 
 Overlegt zo nodig of directe actie is 

gewenst 
 Draagt zo nodig zorg voor uitvoering 

directe actie en/of info Directeur/ HAI. 

Vermeldt ondernomen actie(s) op het 
VAKPT formulier 

 Geeft VAKPT formulier aan 

kwaliteitsmanager   

 
3. Kwaliteitsmanager 
 Beheert en actualiseert overzicht VAKPT 

formulieren 
 Rapporteert zo nodig ontvangen 

verbetervoorstel, afwijking of klacht in de 

periodieke managementteamvergadering 

 
4. Managementteam 
 Bespreekt zo nodig verbetervoorstel, 

afwijking of klacht 
 Wijst zo nodig 

afhandelingverantwoordelijke aan 
 Stelt zonodig in overleg met 

afhandelingverantwoordelijke de 

corrigerende/preventieve maatregel en de 

afhandelingtermijn vast. 

 
5. Afhandelingverantwoordelijke 
 Handelt verbetering, afwijking of klacht 

af binnen besproken termijn. 

 Kwaliteitsmanager 
 Bewaakt de voortgang 
 Beheert en actualiseert VAKPT formulier 

 
6. Kwaliteitsmanager 

 Verifieert afhandeling verbetering, 

afwijking, klacht, preventie 
 Sluit VAKPT formulier af  
 Communiceert zo nodig naar indiener 

omtrent afhandeling, verbetering, 

afwijking of klacht, mondeling/schrift. 
(Indien vereist wordt een Q-memo 

opgesteld en verstuurd naar betrokken 

partijen) 
 Archiveert VAKPT formulier zo nodig 

Q-Memo 
 Analyseert verbeteringen, afwijkingen, 

klachten, preventie en gebruikt analyse 
voor beoordeling managementsysteem 

 NBKB expert 
 Neemt notitie van Q-Memo, stuurt 

ontvangstbevestiging en archiveert Q-
Memo 

 

1. Ontvangen 
Initiëren 

 

6. Afronden 

Q-memo 
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1. Belanghebbende 
 Tegen een beslissing van NBKB staat voor  belanghebbende  

binnen dertig dagen  na ontvangst van een 

beslissing/beoordeling  bij het Bestuur beroep open voor 

behandeling  door een van partijen  onafhankelijke 
Commissie van Beroep. 

 NBKB waarborgt door middel van een onafhankelijk beroep 

een objectieve beslissing inzake inspecties 
 Dit beroep laat onverlet de gewone rechtsgang bij de civiele 

rechter. 

2. Bestuur 
 Beoordeelt binnen 30 dagen  na ontvangst van  beroepschrift 

of deze ontvankelijk verklaard wordt voor Commissie van 
Beroep. 

 NBKB behoudt zich het recht voor  het onderzoek slechts in 

te stellen wanneer indiener  van het beroep verklaart een 
regeling te treffen  voor de kosten van het betreffende 

onderzoek. Het Bestuur draagt zorg dat elk gegrond beroep 

overeenkomstig de procedure beroep wordt behandeld. 
 Het Bestuur kan verzoeken om nadere beantwoording van 

vragen  

 Directeur 
 Informeert belanghebbende indien beroep niet ontvankelijk is  

(Aangetekend versturen) 
 Stelt indien vereist procedure schorsing NBKB expert in 

werking. 

3. Directeur / Hoofd Afdeling Inspecties 
 Verzamelt documenten en bewijsmateriaal. 
 Indien gewenst advies inwinnen van  Voorzitter Technische 

Commissie. 

4. Directeur  
 Verstuurt vereiste documenten en bewijsmateriaal naar 

Commissie van Beroep. 
 Verzoekt  Commissie van Beroep beraadslaging en uitspraak 

te realiseren. 

 Commissie van Beroep  
 Behandelt ingediend schriftelijk beroep. Het onderzoek dient  

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen  na 

verzoek te zijn ingesteld.  
 Feiten en omstandigheden worden in de beraadslaging 

gewogen. 
 Heeft het recht in het belang van het onderzoek betrokkenen 

te horen en om commentaar te verzoeken. 
 Beslist met unanimiteit van stemmen over een beroep. Ieder 

commissielid beschikt over één stem  
 Verstrekt een gemotiveerde uitspraak/beslissing en draagt 

hiervoor verantwoordelijkheid 

5. Bestuur 
 Het Bestuur aanvaardt de gemotiveerde uitspraak/beslissing 

van de Commissie van Beroep als bindend advies 

 Directeur 
 De gemotiveerde uitspraak wordt aan belanghebbende per 

aangetekende post toegezonden binnen 14 dagen na de 
uitspraak /  beslissing van de  Commissie van Beroep. 

 Hoofd Afdeling Inspecties wordt schriftelijk geïnformeerd  

6. Geen toelichting 

7. Hoofd Afdeling Inspecties 
 Werkt preventieve maatregelen uit en werkt overzicht 

beroepen bij. 
 Handelt verder overeenkomstig procedure preventieve en 

correctieve maatregelen 

8 Geen toelichting 

 Gemotiveerde 
uitspraak  

Nee 

4. Beraadslaging 
en uitspraak 

Bevestiging beroep 
niet ontvankelijk 

 

1. Instellen  beroep Gemotiveerd  
schriftelijk 

beroep 

Ja 

 2. Beoordeling 
ontvankelijkheid 

5. Info 
verstrekking  

Documenten en 
bewijsmateriaal 

Info besluit per 
aangetekende 

brief naar 

belanghebbende  
-Kopie ILT DS 

3. Verzamelen 
documenten en 
bewijsmateriaal 

Documenten en 
bewijsmateriaal 

Info aan Hoofd 

Afdeling Inspecties 

6. Beroep gegrond?  

Nee Ja 

8. Beslissing NBKB 
blijft van kracht 

7. Maatregelen - Preventieve maatregelen  
- Overzicht Beroepen 

Beheer- en 
termijnlijst 

► 
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1. Directeur 
 Stelt procedure in werking  

- Ingeval van grove schending en bij grove nalatigheid tegen 

de voorschriften en/of aanwijzingen van de NBKB, 

aanwijzingen van ILT en de bepalingen van de 
opdrachtbevestiging incl.  gedragsregels en de erecodex. 

-In geval van wettelijke veroordeling wegens een strafbaar    

feit of een overtreding tegen bepalingen/voorschriften met 
betrekking tot de uitoefening van alle beroepsactiviteiten. 

- ingeval van klachten over de werkzaamheden van een 

inspecteur.  

 

Er dient  overeenkomstig deze procedure te worden 

gehandeld. 

2. Directeur 
 draagt zorg voor het verzamelen van alle stukken, die van 

belang zijn voor de beoordeling van de klacht(en). 
 hoort de betrokken inspecteur 

3. Directeur 
 Wordt vastgesteld, dat er sprake is van een grove schending 

en/of grove nalatigheid tegen de voorschriften van de NBKB 

en/of ILT  en/of aanwijzingen van de Directeur en/of de 
bepalingen van  de opdrachtbevestiging incl. gedragsregels 

en/of erecodex en/of een wettelijke veroordeling wegens een 

strafbaar feit of overtreding tegen bepalingen/voorschriften 
met betrekking tot de uitoefening van alle beroepsactiviteiten 

dan heeft de Directeur de volmacht, de inspecteur 

onmiddellijk te schorsen. (schriftelijk) 
 Kopie schriftelijke bevestiging naar ILT  

4. Directeur  

 richt Ad-Hoc-Comitė op 
 Ad-Hoc-Comitė bestaat uit: Voorzitter Technische 

Commissie,  een lid van de Commissie van Beroep , 
Directeur NBKB.  

5. Ad-Hoc-Comitė 
 Het Ad-Hoc-Comitė hoort de betreffende inspecteur 
 De inspecteur heeft op elk moment van de procedure het 

recht zich op eigen kosten juridisch bij te laten staan. 

6. Ad-Hoc-Comitė 

 Het Ad-Hoc-Comitė besluit op grond van hoorzitting 
 Besluit kan zijn: 

-Geen maatregel  en  eventuele schorsing opheffen 
(schriftelijk). 

-Laatste vermaning (schriftelijk) 

-Royement (schriftelijk) 
 Informeert het Bestuur NBKB over het besluit 
 Wordt de betreffende inspecteur geroyeerd dan is daarmede 

een toekomstige benoeming uitgesloten 
 Informeert ILT schriftelijk. 
 Wordt vastgesteld dat er geen sprake is van grove schending 

en/of nalatigheid dan volgt een schriftelijke bevestiging dat: 

- er geen maatregelen getroffen worden en de NBKB 

   inspecteur  geen  blaam  treft. 
 Informeert ILT schriftelijk. 

7. Bestuur NBKB 
 Gaat betreffende inspecteur tegen het besluit van het Ad-

Hoc-Comitė in beroep dan beslist het Bestuur in laatste 
instantie 

 Tegen deze beslissing van het Bestuur staat geen hoger 

beroep open. 

8. Directeur 
 De betreffende inspecteur wordt door de Directeur  

geïnformeerd over het besluit van het Ad-Hoc-Comitė  en het 

Bestuur NBKB (schriftelijk) 
 De Directeur informeert ILT schriftelijk 

Kopie naar ILT 

Nee 

2. Beoordelen  

4. Oprichten Ad-hoc-Comité 

- geen  maatregel (en) 
- een  waarschuwing 

(schriftelijke bevestiging) 

 

1.Schorsingprocedure 
in werking. 

5. Hoorzitting   

VAKPT form ►, 
 of andere 

bewijsvorm 

6. Besluit 
hoorzitting. 

Ja 

3. schorsen NBKB 
expert?  

Royement Laatste vermaning 

geen maatregel en 

schorsing 

 opheffen 

Besluit Bestuur NBKB 

8. Informeren  
betreffende expert 

7. Beroep Ja 

Nee 

-Info besluit 
-Kopie naar ILT  

Documenten en 
bewijsmateriaal 

Documenten en 
bewijsmateriaal 

 

ILT informeren 

-Info besluit 
-Kopie ILT  

-Info besluit 
-Kopie ILT 

 

-Info besluit 

-Kopie ILT  

Beheer- en 

termijnlijst ► 
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1. Medewerker Secretariaat Form. 
 De KM geeft aan Managementassistente aan 

welke bureau’s in aanmerking komen voor 
kantoor audit. De Managementassistente 
informeert en plant de desbetreffende bureau’s 
i.o.m. met de KM. 

 

2.  Kwaliteitsmanager  
 Bereidt kantoor audit voor incl.  resultaten 

voorgaande kantoor audit en vraagt eventueel 
voorgedane situaties welke op kantoor moet 
worden geverifieerd 

OPV.02 

3. Kwaliteitsmanager  
 Voert kantoor audit uit  
 Openingsgesprek: doel en criteria meedelen 

aan NBKB inspecteur/keurder  
 

 Documentatie met inspecteur/keurder 
bespreken. 

 

 Complementeert documentatie.  

 
Eindgesprek: resultaten met NBKB 
inspecteur/keurder bespreken  

 

 
Indien resultaat akkoord is:  informeert zo 
nodig  betrokken Inspecteur/keurder schriftelijk 
omtrent bijzonderheden    

 

 

Indien resultaat niet akkoord is:  volgt een 
uiteengezette rapportage waarin zowel de 
positieve als de ongewenste resultaat met 
vervolgafspraak is vastgelegd 

 

 
Informeert MT-leden omtrent bijzonderheden / 
afwijkingen en bespreekt te nemen 
maatregelen  

 

 
(Eventuele) Afwijkingen wordt opgenomen in  
OPV.04 VAKPT 

OPV.04 

4. Inspecteur/keurder  
 De inspecteur/keurder geeft vervolgactie aan 

de resultaten opgenomen in de rapportage / 
besproken met hem/haar  

 

 (Indien nodig) Doet verbetervoorstel en 
informeert de Kwaliteitsmanager 

 

5. Kwaliteitsmanager  

 
Monitort / verifieert / beoordeelt 
verbetervoorstel met MT-leden / admin.  

 

 Indien niet akkoord, afhankelijk van de 
afwijking wordt bepaald of een fysieke her-
audit moet plaatsen. Indien her-audit is vereist, 
volg stap 1. 

 

 Indien akkoord, volgt stap 6.  

6. Kwaliteitsmanager  
 Bevindingen eventueel inbrengen op “ Feed-

Back” dag 
 

 Verzorgt archivering auditdocumentatie   

2. Voorbereiding  

3. Uitvoering 2-jaarlijkse 
kantoor audit 

1.Plannen 

6. Afsluiten / 
Archivering 

5. Fysieke her-
audit vereist? 

Nee Ja 

4. Vervolgactie van de 
resultaten 
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1. Kwaliteitsmanager Form. 
 Selecteert naar behoefte dossiers. De 

behoefte is afhankelijk van de situatie (bijv. 
kunnen auditresultaten van RvA en of ILT of 
interne vraag van de controleurs) en 
toestand / wijziging(en) van de te auditen 
bureau. Algemene uitgangspunt 
(representatief) van de selectie kan zijn, 
type schip, inspecteur, type periode, type 
certificaat e.d. 

 

2.  Kwaliteitsmanager  
 Bereidt dossier audit voor incl. resultaten 

voorgaande dossier audit  
 

 Biedt de dossiers aan certificaat controleurs 
incl. resultaten voorgaande dossier audit 
voor de cross-controle 

 

3. Certificaat controleur (Dir. / HAI / MAI)  
 Voert technisch inhoudelijk controle uit 

(cross-controle) 
 

 Neemt eventueel voorgedane situaties van 
andere dossiers mee  

 

 Rapporteert aan de Kwaliteitsmanager  

4. Kwaliteitsmanager  
 Controleert op correct- en volledigheid van 

de stappen / documentatie 
 

 Neemt eventueel voorgedane situaties van 
andere dossiers (bijvoorbeeld 
auditresultaten) 

 

 Complementeert documentatie.  

 
Eindgesprek: resultaten met NBKB MT-
leden / admin bespreken  

 

 

Indien resultaat niet akkoord is: volgt een 
uiteengezette rapportage waarin zowel de 
positieve als de ongewenste resultaat met 
vervolgafspraak is vastgelegd 

 

 
(Eventuele) Afwijkingen wordt opgenomen 
in  OPV.04 VAKPT 

OPV.04 

5. MT-leden / admin  
 De MT / admin geeft vervolgactie aan de 

resultaten opgenomen in de rapportage / 
besproken met hem/haar  

 

 (Indien nodig) Doet verbetervoorstel en 
informeert de Kwaliteitsmanager 

 

6. Kwaliteitsmanager  

 
Monitort / verifieert / beoordeelt vervolgactie 
met MT-leden / admin.  

 

 Bevindingen eventueel inbrengen op 
“Dagstart” 

 

 Verzorgt archivering auditdocumentatie   

2. Voorbereiding  

3. Uitvoering 2-jaarlijkse 
dossier audit technisch 

inhoudelijk 

1.Selecteren dossiers 

5. Vervolgactie van de 
resultaten 

6. Afsluiten / Archivering 

4. Uitvoering 2-jaarlijkse 
dossier audit op correct- en 

volledigheid 
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