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Opleidingen en examens voor kandidaten auditoren –
KALENDER 2016
OCI’s kunnen beroep doen op Vegaplan voor de opleiding van de kandidaat-auditoren betreffende
de inhoud van de Vegaplan Standaarden ‘Primaire plantaardige productie’ en ‘Aannemers van landen tuinbouwwerken’. Deze basisopleiding dient als voorbereiding op het toelatingsexamen dat
afgelegd moet worden om door Vegaplan als auditor erkend te worden.
Indien de kandidaat-auditor de minimumscore 14/20 niet behaalt, is hij verplicht een halve dag
opleiding bij Vegaplan te volgen.
De prijzen, duurtijden en data zijn de volgende:

Basisopleiding (voorbereiding
toelatingsexamen)

op

Duurtijd

Prijs

1 dag

200,00 € (excl.
BTW)/deelnemer

½ dag

100,00 € (excl. BTW)/
deelnemer

het

Opleiding voor het herexamen (indien
minder
dan
14/20
bij
het
toelatingsexamen)

Herexamen

50,00 € (excl. BTW)/
deelnemer

In 2015, worden de basisopleidingen op de volgende data voorzien:
Opleidingen voor de Franstaligen

Opleidingen voor de Nederlandstaligen

-

Dinsdag 16 februari 2016

-

Dinsdag 12 april 2016

-

Dinsdag 14 juni 2016

-

Dinsdag 13 september 2016

-

Dinsdag 15 november 2016

-

Vrijdag 17 februari 2016

-

Donderdag 14 april 2016

-

Woensdag 15 juni 2016

-

Donderdag 15 september 2016

-

Donderdag 17 november 2016
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Deelname dient bevestigd te worden ten laatste 14 dagen voor de opleiding.
De data van de opleidingen voor de herexamens zullen samen met de betrokken kandidaatauditoren bepaald worden.
De examens worden georganiseerd voor Frans- en Nederlandstalige kandidaten auditoren

samen. Ze worden voorzien op volgende data :
-

Vrijdag 26 februari 2016

-

Vrijdag 22 april 2016

-

Vrijdag 24 juni 2016

-

Vrijdag 23 september 2016

-

Vrijdag 2 december 2016

