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Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement vindt het tijd om ook de professionele 

kwaliteits manager te erkennen.

Certificaat voor 
kwaliteitsmanagers

Naast producten en managementsystemen 
kan ook de vakbekwaamheid van de mede-
werkers worden gecertificeerd of geregis-
treerd. Vele beroepsgroepen kennen een 
vrijwillige of verplichte erkenning. Het  
gaat vooral om beroepsgroepen waarvan 
de klant niet alleen volledig moet kunnen 
vertrouwen op de deskundigheid van de 
professionals, maar ook op hun integriteit. 

Kwaliteitsmanagers moeten aan onder andere afnemers  
aantonen dat zij en hun collega’s met goedwerkende  
systemen veilige voedingsmiddelen van overeengekomen 
kwaliteit kunnen leveren. De systemen worden geborgd 
via certificaten. Maar verstaan kwaliteitsmanagers zelf  
wel voldoende hun vak? Dat kunnen ze binnenkort
aantonen met een persoonlijk certificaat. 

Erkenning van vakmanschap en professionaliteit 

managementsystemen, vertaler van de  
strategie naar uitvoering, bruggenbouwer  
binnen en buiten de organisatie met de  
stakeholders, verbeteraar van processen,  
risicomanager, intern adviseur en data- 
analist. Hij zou echter ook het geweten  
van de organisatie moeten zijn, waarbij hij 
in geval van wetsovertreding of onethisch 
handelen de rol van klokkenluider op  
zich kan nemen. In een aantal sectoren is  
deze laatste rol voor de kwaliteitsmanager, 
inclusief klokkenluidersregeling, wettelijk 
ingevoerd. Vanwege de fraudezaken in de 
voedingsmiddelensector is dit een optie  
waar overheid, politiek en bedrijfsleven op 
dit moment naar kijken. Een bedrijf als  
Vion heeft bijvoorbeeld voor integriteit en 
transparantie op alle productievestigingen 
inte gritymanagers aangesteld. Zij rappor-
teren aan de lokale productiedirecteur en  
aan de centrale directeur QA. Ook is er een 
regeling waarbij klokkenluiders zich kunnen 
wenden tot een extern, onafhankelijk bureau. 

Aantoonbare competenties
De beroepsvereniging voor kwaliteits-
functionarissen, het Nederlands Netwerk 
voor Kwaliteitsmanagement (NNK), vindt 
het tijd om ook de professionele kwaliteits-
manager te erkennen. Dit wil het NKK  
doen door persoonscertificering onder  
auspiciën van en volgens het beroepsprofiel 
van de European Organisation for Quality 
(EOQ) en conform de eisen van de ISO 
17024 (Algemene eisen voor instellingen 

Denk aan financieel adviseurs, accountants, 
makelaars, notarissen en advocaten. Maar 
hoe zit het met de functionarissen die zich 
bezighouden met kwali teit? 

Vele rollen bij kwaliteit
De kwaliteitsmanager heeft vele rollen die 
allemaal moeten bijdragen aan het succes 
van de organisatie. Zo is hij bouwer van 



029

die certificatie van personen uitvoeren). 
Door aan te haken bij het competentie-
schema van de EOQ krijgt het certificaat 
een Europees karakter en ontvangt de 
gecertificeerde zowel een Nederlands 
(NNK) als een Europees (EOQ) certificaat.
Binnen de foodsector vindt deze erkenning 
van de professionele kwaliteitsmanager ook 
plaats via de verkiezing Kwaliteitsmanager 
Food van het Jaar, waarbij het NNK deze 
door VMT ingestelde prijs ondersteunt met 
de selectie van kandidaten en jurering van 
de drie genomineerde kwaliteitsmanagers.

Toetsen kennis en kunde
Kwaliteitsmanagers die voor het certificaat 
in aanmerking willen komen, moeten een 
hbo- of wo-opleiding hebben afgerond. 
Daarnaast hebben ze minimaal vier jaar 
gewerkt, waarvan minimaal twee jaar als 
kwaliteitsfunctionaris. Ook volgden de 
managers kwaliteitskundige opleidingen  
of trai ningen op hbo-niveau of hoger van  
in totaal 60 of meer klassikale lesuren. 
Daarvan mogen maximaal 24 klokuren  
zijn ingevuld door aantoonbare, alterna-
tieve  studies, zoals zelfstudie. Hun kennis 
en kunde wordt getoetst via een theorie- en 
praktijkdeel. 
Voor kwaliteitsmanagers uit de zorg en 
foodsector worden vragen en cases ontwik-
keld die op hun sector zijn toegespitst. Deze 
zijn in 2016 gereed. Het theoretisch deel 
bevat 40 meerkeuzevragen die volgens een 

toetsmatrijs, voorgeschreven door de  
EOQ,  zijn verdeeld over de volgende 
onderwerpen: kwaliteitsmanagement-
systemen;  proces- en projectmanagement;  
leiderschap en begeleiden van groepen;  
communiceren, presenteren, rapporteren 
en adviseren aan management en groepen; 
belangen klanten en andere stakeholders; 
kwaliteitsmethoden; data-analyse, statistiek; 
trainingen; auditing. 
Medio dit jaar wordt het EOQ-competen-
tieschema voor de kwaliteitsmanager aan-
gepast aan de ISO 9001: 2015 en worden 

onder meer verbeter- en risicomanagement 
aan de onderwerpenlijst toegevoegd.

Praktijkcase uitwerken
In het praktijkgedeelte dient elke kandidaat 
bij toerbeurt met twee andere kandidaten in 
anderhalf uur tijd een case uit te werken en  
na afloop de resultaten te presenteren aan 
twee examinatoren. Elke case beschrijft een 
situatie en een ethisch dilemma en kan de 
volgende onderwerpen bevatten: kwaliteits-
managementsysteem, procesmanagement, 
kwaliteitsmethoden en tools, projectma-
nagement, data-analyse, belangen van de 

Beroepsprofiel NNK/EOQ Quality Manager
De NNK/EOQ Quality Manager is een op hbo- of wo-niveau gevormde kwaliteitsfunctionaris met 
een gedegen beroepsopleiding en ervaring. Hij is in staat management systemen te ontwikkelen in  
de richting van een duurzaam succes van de organisatie. Daarbij houdt hij rekening met de eisen  
van de betrokken partijen, de eisen van de markt en de organisatieomgeving. 
Hij kent de geavanceerde managementconcepten en helpt beslissingen te nemen over toepassing 
en invoering ervan in het bedrijf. Door zijn kennis van modellen en systemen is hij in staat de eisen 
van verschillende normen te integreren in het managementsysteem van de organisatie. Hij kan  
aan de hand van geschikte werkwijze en data-analyse kwaliteitgerelateerde gegevens analyseren,  
evalueren en beschikbaar maken voor besluitvorming. Ook kan hij belangen van klanten identificeren 
en hen vertegenwoordigen in de organisatie. Hij biedt informatie, advies en opleiding over kwaliteit-
gerelateerde zaken op alle niveaus van de organisatie.

‘ Kwaliteitsmanager moet 
geweten organisatie zijn’

klant en andere steakholders, en auditen 
(intern, leveranciers).  Verder moet de 
groep:
• een analyse maken van een geschetste 
situatie, waarbij geschikte kwaliteitstools 
worden toepast en rekening wordt gehou-
den met de complexiteit van de case;
• een oplossingsrichting uitwerken en moti-
veren, waarbij rekening wordt gehouden 
met de verschillende stakeholders; 
• een implementatieplan opstellen;
• het in de case opgenomen ethisch  
dilemma herkennen en benoemen.

Heeft de kandidaat  
leiding over een groep, 
dan beoordelen de  
examinatoren de wijze 
waarop hij de groep  
aanstuurt, taken ver- 
deelt, tijd beheert, de 

uitwerking structureert en gebruikmaakt van 
de competenties in de groep. Tot slot worden 
presentatie en uitwerking beoordeeld.

Verder ontwikkelen 
Een kandidaat is geslaagd als hij voor zowel 
theorie- als praktijkdeel voldoende punten 
behaalt. Het eerste examen is eind septem-
ber, begin oktober. De gecertificeerden 
ondertekenen de NNK/EOQ-gedragscode 
voor professioneel en integer handelen en 
conformeren zich aan het verder ontwikke-
len van hun competenties en professionali-
teit. Het certificaat is drie jaar geldig. Voor 
verlenging moet de gecertificeerde aan  
een aantal eisen voldoen. Zo moet hij een 
reflectieverslag schrijven en een plan opstel-
len voor zijn vakinhoudelijke en professio-
nele ontwikkeling en dit bespreken met 
twee peers. Gecertificeerden moeten zich 
dus voortdurend ontwikkelen. Binnenkort 
staat op www.nkk.nl meer informatie,  
waaronder een lite ratuurlijst voor het  
theorie-examen en een proefexamen. 
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