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BV&T opleiding & advies 
Training AS 9100 Luchtvracht REVC

Training Informatie
Luchtvracht moet voldoen aan hoge
veiligheidsniveaus, ongeacht of u werkzaam bent in de
ontwerp- en productiesector of revisie- en
reparatiediensten aanbiedt. Kwaliteit in de
luchtvaartindustrie (Luchtvracht), van commerciele tot
militaire luchtvaart, wordt gemeten volgens de AS
9100-reeks (REVC) van normen.

AS 9100-luchtvaartnormen bestrijkt de gehele
productieketen (IAQG). Dit omvat bedrijven die
uitrusting ontwerpen en fabriceren en toebehoren of
reserveonderdelen leveren, net als bedrijven die in
onderhoud voorzien of revisie- en reparatiediensten
aanbieden. In deze training komen alle facetten aan de
orde om deze norm aan uw levering te verbinden. Zie
programma welke onderdelen wij met u gaan
behandelen. Het is tevens mogelijk dat onze docent u
door het hele proces heen loods.

Programma
» Uw doelstelling
» AS 9100 in uw kwaliteitsmanagement
» Normeringen
» Opbouw van AS 9100 REVC
» Implementeren van AS 9100
» Certificering volgens AS 9100
» Het onderhouden van de normering
» Organisatie rapporten
» Opname in ISO 9001:2015
» Persoonlijke do's en dont's

Resultaat
De docent van BVT zal u met verschillende
leertechnieken ervoor zorg dragen dat u na afloop alle
AS 9100-eisen volledig kent, begrijpt en kunt
toepassen in uw eigen organisatie. De trainingen
kunnen als open rooster en in-company training
worden gevolgd. 

AS 9100 is het startpunt voor luchtvaartcertificering,
bij BVT kunt u ook denken aan begeleiden van
bijbehorende normen, zoals uitgegeven door de
Vereniging van Autoproducenten, die indien nodig
betrekking hebben op verschillende segmenten van de
industrie, zoals:
AS 9110 - voor onderhouds- en reparatie-organisaties.
As 9120 - leveranciers lucht- en ruimtevaart en
pass-through distributeurs.
AS 9003 - uitbestede inspectie en leveranciers van
kwaliteitssystemen.
De trainingen kan ook worden verzorgd in het Engels.

Maximaal resultaat
In de training AS 9100 Luchtvracht REVC vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training AS 9100 Luchtvracht
REVC bepalen wij met u het startniveau door middel
van een doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken
wij het beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de
mogelijkheid om het niveau van een gehele afdeling of
organisatie te laten bepalen of functieprofielen te
voorzien van kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een
unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
950,-
178,-
1 / 6

1128,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de AS 9100
Luchtvracht REVC in te zetten hoe, wanneer en waar u
het nodig hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met
onze trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid BoermanAanbieding geldig tot donderdag 22 juni 2023

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.nl.
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