Opleiding Identiteitsdeskundige
Om de authenticiteit van identiteiten vast te stellen is het voorwaardelijk dat processen op de juiste
manier verlopen. Om inzicht te geven in de identiteitsketen en de gerelateerde processen is er een

opleiding identiteitsdeskundige ontwikkeld. Deze opleiding stelt de cursist in staat de facetten van de

actuele identiteitsketen de doorgronden en verbanden te leggen tussen de verschillende onderdelen in
de keten.

Welke onderdelen komen aan bod:
√√

Verschijningsvormen van identiteit

√√

Identiteit en religie

√√

Internationale context

√√

Brondocumenten

√√

Wat is een integer persoonsbeeld en hoe komt dat tot stand

√√

Criminologie van de identiteitsmisbruiker

√√

De identiteitsketen en de risico momenten

√√

Wet- en regelgeving (grondwet, privacy wetgeving, Burgerlijk Wetboek, Strafrecht etc.)

√√

Identiteitsdocumenten

Doelgroep

Iedereen die werkt of gaat werken op het terrein van identiteit -uitgifte, -vaststelling en/of -controle en behoefte heeft
aan een dieper en breder begrip van identiteit vraagstukken.
Voorkennis

Werk- en denkniveau op HBO niveau.
Duur

1 lesdag per twee weken van 14.00 tot 21.00 uur
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Opleider
Securitech Expertise is hét trainings- en kenniscentrum voor identiteitscontrole en forensisch onderzoek.
Wij bieden een breed scala aan trainingen op het gebied van documentherkenning, document security,
profiling en fraudepreventie die aansluiten op de wettelijke veplichtingen en behoeften binnen de organisatie.
Iedereen kan bij ons terecht, van beginner tot expert. Bezoek onze website voor het trainingsaanbod.
Trainingen op maat
Naast onze standaard trainingen biedt Securitech Expertise ook trainingen die volledig zijn afgestemd op
specifieke vraagstukken.
Alle trainingen kunnen in ons Experience Center in Oisterwijk gegeven worden óf op een locatie naar keuze.

Hulpmiddelen
Tijdens de cursus is er ruimte om kennis te maken met hulpmiddelen die de controle van ID-documenten eenvoudiger
maken. Op onze website vind je een ruim assortiment aan hulpmiddelen.
Contact
Voor vragen of een advies op maat kun je contact opnemen met Securitech Detection & Verification
via telefoonnummer 013 511 46 36 of per e-mail info@securitech.nl.

