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Opzet Wkb Begeleidingstraject 
Het begeleidingstraject bestaat uit vijf modules en drie classroomsessies. Deze zijn 
onderverdeeld in drie fases. 
 
Fase 1. Het begrijpen van de Wkb (e-learning modules 1, 2 en 3) 
De leerdoelen van de eerste fase zijn: 

• Het begrijpen van de te zetten stappen voor interne kwaliteitsborging (risicoanalyse, 
keuringsplan, dossiervorming). 

• Het begrijpen van de opzet en het gedachtegoed van de Wkb-wegwijzer. 
• Het in beeld brengen van de impact voor de organisatie en de bedrijfsvoering. 

 
Deze fase is opgedeeld in drie e-learning modules, waarin concreet het volgende wordt 
behandeld: 
Module 1. Gedachtegoed van de Wkb-wegwijzer 

• De vier vaste stappen van interne kwaliteitsborging. 
• Formats (eisen, risico-analyse, keuringsplan, dossiers). 
• Het e-book Wkb-wegwijzer. 

Module 2. Introductie Wkb-wegwijzer algemeen 
• Bekend raken met de scope en opzet van de Wkb Wegwijzer. 
• Het toepassen van formats (risico-analyse, keuringsplan, dossiers). 

Module 3. Wkb in initiatief- en ontwerpfase 
• Uitleg Wkb-acties in de initiatief- en ontwerpfase. 

 
Fase 2. Het inrichten van de Wkb in eigen organisatie (classroomsessies 1 en 2 en e-
learning module 4). 
De leerdoelen in de tweede fase zijn: 

• Een goede beeldvorming van de impact van de Wkb op het primaire proces, van 
voorfase tot en met oplevering. 

• Het krijgen van een goed beeld bij de te maken keuzes op structuur-/procesgebied 
(instrument, kwaliteitsborger, …). 

• Het vaststellen van de door te voeren aanpassingen in het eigen bedrijf. 
 
Deze fase is opgedeeld in één e-learningmodule en twee classroomsessies, waarin het 
volgende wordt behandeld: 
Classroomsessie 1 

• Het begrijpen én toepassen van Wkb (-wegwijzer) in de ontwerp- en 
werkvoorbereidingsfase. 

• De doorvertaling naar interne rollen en eigen kwaliteitssysteem. 
Module 4. Wkb in uitvoeringsfase 

• Uitleg Wkb acties in uitvoeringsfase 
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Classroomsessie 2 

• Begrijpen én toepassen van de Wkb (-wegwijzer) in de uitvoeringsfase. 
• Doorvertaling naar interne rollen en eigen kwaliteitssysteem. 

 
Fase 3: Het toepassen van de Wkb in de organisatie en projecten (e-learning module 5 en 
classroomsessie 3) 
De leerdoelen van de laatste fase zijn: 

• Het opstellen van een plan voor het doorvoeren van Wkb-gerelateerde wijzigingen 
op structuur-/procesgebied. 

• Het opstellen van een plan voor het doorvoeren van Wkb-gerelateerde wijzigingen 
op het gebied van houding en gedrag. 

• De implementatie van de opgestelde plannen in de dagelijkse praktijk. 
 
Fase drie bestaat uit één e-learningmodule en één classroomsessie, waarin het volgende 
wordt behandeld: 
Module 5. Wkb implementeren 

• Uitleg implementeren. 
• Aanpassingen in structuur en gedrag. 

Classroomsessie 3 
• Het afronden van de structuur Wkb 
• Je krijgt een beeld bij de te zetten stappen voor implementatie gedragskant Wkb 
• Oefenen met implementatie-stappen 

  
 


