Transitieproces CCKL PRL naar ISO 15189
Klant

RvA

Tijdstip

Vanaf 2015 wordt elke CCKL-herbeoordeling omgezet in
een transitiebeoordeling.

Start

Aanvraag

Opsturen
aanvraagdocumenten
Aanvragen
transitie

5 mnd voor vaste
auditmaand

4 mnd voor vaste
auditmaand

Beoordelen
aanvraag

Accepteren/
afwijzen aanvraag

20 werkdagen na
aanvraag compleet

Documentenonderzoek

nee

ja

Versturen
conceptscope en
deel A

P2/2

Bezwaar volgens beleidsregel RvA-BR002-NL.

Uiterlijk 6 wkn voor
geplande
beoordelingsdatum

In het rapport wordt de conclusie vermeld of doorgegaan
kan worden met een beoordeling op locatie.

Klaar voor
beoordeling
15189?

CCKL
beoordeling

Controleren
conceptscope

Accepteren indien aanvraag compleet.
Afwijzen indien aanvraag niet compleet en de vaste
auditmaand niet meer haalbaar is.

Beoordeeld wordt of doorgegaan kan worden met een
beoordeling op locatie.

Beoordelen
documentatie

Versturen
rapport
documentenonderzoek

U dient aan te leveren:
- Aangevulde F001T en ingevulde F004-3.
(Inclusief eventueel verzoek 2H-beoordelingsregime).
- Complete systeemdocumentatie (zie F001T).
Alles digitaal aan te leveren (USB-stick, We-transfer, CD).

U ontvangt een onderzoekspecificatie met daarin een
raming van het benodigde aantal uren voor het
documentenonderzoek.
Voorstellen beoogde teamleden aan klant.
Plannen voorlopige beoordelingsdatum op locatie.
5 werkdagen na
ontvangst voorstel
teamleden

Kenbaar maken
bezwaar tegen
teamlid

U krijgt van de RvA toegestuurd:
- F001T Registratieformulier transitie (deels ingevuld).
- F004-3 Bronscope.

Beoordeeld wordt of de aanvraag compleet is.

Plannen
onderzoek

Intrekken
aanvraag

Toelichting

Als de conclusie van de teamleider is dat niet doorgegaan
kan worden met een beoordeling op locatie is het raadzaam
om de aanvraag in te trekken. Anders volgt een negatief
besluit.

Deel A wordt onderdeel van het definitieve rapport van de
beoordeling. In deel A worden alle gegevens van de klant
bijgehouden gedurende de looptijd van de accreditatie.
Deel A zal steeds up tot date gehouden moeten worden
door de klant en de RvA.

De conceptscope en deel A dienen gecontroleerd te worden
door de klant voordat de beoordeling op locatie kan
plaatsvinden. Zodat vast staat wat de exacte omvang van
de beoordeling is.
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Bevestigen
onderzoek

Beoordeling

Versturen
beoordelingsplan

U ontvangt een onderzoekspecificatie met daarin een
raming van het benodigde aantal uren voor de beoordeling.

Uiterlijk 1 week voor
de beoordeling

Het beoordelingsplan bevat het dagprogramma en alle
informatie m.b.t. de beoordeling.

Datums beoordeling

Afwijkingen worden vastgesteld tijdens de beoordeling.
Voor elke afwijking wordt ter plekke een Non-Conformity
Formulier (NCF) gemaakt. Deze NCF’s worden bij de klant
achtergelaten.

Laatste dag van de
beoordeling

Alle geconstateerde afwijkingen worden genoemd in de
slotbijeenkomst.
Afspraken worden gemaakt voor het vervolgonderzoek.

Uitvoeren
beoordeling

Uitvoeren
slotbijeenkomst
Starten
met CAR’s

Vervolgonderzoek

Uiterlijk 4 wkn voor de
beoordeling

Direct na de
slotbijeenkomst
Versturen
voorlopig rapport

15 werkdagen na
slotbijeenkomst

Bevestigen
vervolgonderzoek

5 wkn na
slotbijeenkomst

Verzenden
CAR’s

U ontvangt een factuur voor de beoordeling op basis van de
werkelijk bestede uren.

Zoals aangegeven in
het voorlopig rapport
De RvA dient uiterlijk 12 maanden nadat de aanvraag
compleet is ontvangen een besluit te nemen.
Afwijkingen moeten daarom gesloten zijn 9 maanden na de
datum “aanvraag compleet”.
Als een afwijking niet tijdig gesloten kan worden volgt een
negatief besluit.

Beoordelen
CAR’s

nee

Afwijkingen
gesloten?

9 mnd na aanvraag
compleet

U ontvangt een factuur voor het vervolgonderzoek op basis
van de werkelijk bestede uren.

ja

Nemen besluit

Afronding

Omdat alle afwijkingen achtergelaten worden tijdens de
slotbijeenkomst kan de klant direct starten met het nemen
van corrigerende maatregelen.
Voor het nemen van corrigerende maatregelen dient de
4-O-systematiek toegepast te worden vastgelegd in een
Corrigerende Acties Rapport (CAR) per Non-Conformity.

12 mnd na aanvraag
compleet

Het besluit over wel of niet toekennen van accreditatie
wordt genomen door de algemeen directeur volgend op het
advies van de Commissie Accreditaties.
Dit besluit betreft ook het beoordelingsregime.
Bij toekenning wordt de CCKL-accreditatie ingetrokken.

Versturen definitief
rapport

Versturen
accreditatiedocumenten

U ontvangt:
- Beschikking met de scope van de accreditatie
- Accreditatieverklaring
De voor dat jaar betaalde CCKL-jaarcontributie wordt
verrekend met het RvA-jaarlijkse accreditatietarief.

