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Onze e-learning is speciaal ontwikkeld voor en afgestemd op medewerkers die te maken hebben met de 
controle van ID-documenten. De training is geschikt voor zowel beginners als meer ervaren  medewerkers 
om het kennisniveau op peil te houden.

Deze e-learning is praktijk gericht. Door de opbouw van de modules zal een medewerkers stap voor stap leren 
hoe een document op echtheid gecontroleerd kan worden. Dankzij deze opbouw is de e-learning ook geschikt 
 als naslagwerk. Alle onderwerpen worden door zowel tekst als afbeeldingen uitgelegd en onderbouwt. Elke 
module bevat interactieve lesstof en wordt afgesloten met een kennistoets.

Doelgroep 
Voor nieuwe én ervaren medewerkers die te maken hebben met de controle van ID-documenten.                                                                                                                     
De e-learning kan tijd en plaats onafhankelijk gevolgd worden. Je kunt deze e-learning aanvullen met één of 
meerdere klassikale bijeenkomsten.

Welke onderdelen komen aan bod
In deze training leer je alles over echtheidskenmerken van documenten en over technisch en tactisch profilen van 
personen. Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende vormen van id-fraude, 

 √ Module 1:  De basis en bewustwording
 √ Module 2: Druk- en printtechnieken
 √ Module 3: Beveiliging van identiteitsdocumenten en ICAO
 √ Module 4: Identificeren van een persoon

 

E-ID & Lookalike



Duur
De e-learning is modulair ontwikkeld met modules van 20 tot 25 minuten (rekening houdend met de 
aandachtsspanne van de medewerker) inclusief interactieve lesstof en kennistoetsen.

Certificaat
Indien je de e-learning succesvol afrond ontvang je een certificaat van deelname.

Na het behalden van dit certificaat beschik je over voldoende kennis om door de stromen naar de training ID-1.

 
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 complete trainingsaanbod.

Trainingen op maat
Naast onze standaard trainingen biedt Securitech Expertise ook trainingen die volledig zijn afgestemd op  
specifieke vraagstukken. 

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.


