Opleiding Fraudeonderzoek (vervolg)
Voor wie
Houdt u zich in uw werk bezig met onderzoek van mogelijke fraude, onregelmatigheden of
misstanden en wilt u uw kennis en vaardigheden (nog) verder uitbreiden? Heeft u als
vooropleiding de basisopleiding Fraudeonderzoek of een vergelijkbare opleiding gevolgd?
Dan is de opleiding Fraudeonderzoek (vervolg) dé opleiding voor u.
Onderwerpen
Het programma, in totaal vier dagen, omvat theoretische en praktische onderdelen. De
eerste dag start met een uitleg over de te maken casus en het gebruik van ons leerplein. In
de middag volgt een update over juridische kennis. De tweede dag bestaat uit het
bespreken van de ingeleverde casus en een nieuwe huiswerkopdracht, en aandacht voor
digitaal rechercheren. De laatste twee dagen worden besteed aan het bespreken van de
ingeleverde casus en (aan de hand van deze casus) de opbouw van gespreksvoering.
Theoretisch:
•
•

verdieping met betrekking tot het uitvoeren van een fraudeonderzoek
uitbreiding wettelijke kaders van particulier onderzoek (o.a. Strafrecht, Civiel recht en
privacywetgeving)

Praktisch:
•

verdieping gesprekstechnieken tijdens het interviewen van aangevers, getuigen en
verdachten

Insteek/benadering
Naast kennis van juridische en tactische aspecten zijn communicatieve vaardigheden van
belang. Tijdens de vervolgopleiding Fraudeonderzoek traint u uw vaardigheden met

professionele acteurs. Deze vaardigheden zijn gericht op het nog meer effectief interviewen
van aangevers, getuigen en verdachten.
Doelen
Na het volgen van deze opleiding heeft u uw kennis met betrekking tot (fraude)onderzoeken
verdiept en vergroot. U bent nog meer in staat ingewikkelde interviews met aangevers,
getuigen en verdachten te houden.
Afronding
Na afloop van de vervolgopleiding Fraudeonderzoek ontvangt u een certificaat van
deelname.
Enkele reacties:
“Deze cursus is een meerwaarde in mijn verdere carrière.”
“Alle inhoud is direct of in de toekomst toepasbaar.”
“De docenten zijn bevlogen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt
en effectief is.”
“Uitstekende trainingsacteurs, geweldig om mee te werken en zeer inspirerend.”
“Fijne leer/werkomgeving, een prachtige setting midden in de natuur.”

Opleidingsprijs
€1490,00 incl. studiemateriaal en koffie/thee/lunch en diners, excl. eventuele
hotelovernachting
Opleidingsduur
Lesdagen: 4 dagen
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd
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