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part of

Weet jij hoe je een stempel controleert op een werkgeversverklaring? Komt het netto salaris overeen met 
de aard van de werkzaamheden? Ken jij het verschil tussen een inkjet- en laserprinter?  Heb jij moeite met 
het beantwoorden van deze vragen? Dan is het verstandig deze training te volgen!
 

Waar de training Document Security uitgaat van het controleren van originele documenten, wordt bij 
de training Fraudepreventie ingegaan op het beoordelen van originele documenten en kopieën van  
bijvoorbeeld ID-documenten, loonstroken en bankafschriften. Tijdens deze training worden beveiligingskenmerken  
die je op een kopie kunt herkennen behandeld. Je leert welke controle mogelijkheden je op deze documenten  
kunt toepassen en hoe je fraude kunt ontdekken.

Deze training is met name geschikt voor medewerkers van bedrijven die vaak online documenten moeten 
verwerken zoals financierings- en verzekeringsmaatschappijen, webshops en telecombedrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep
Deze training is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de controle van kopieën van bijvoorbeeld ID-
documenten, loonstroken en bankafschriften.

Welke onderwerpen komen aan bod?
 √ Beveiligingskenmerken op een kopie herkennen
 √ Toepassen van controle mogelijkheden
 √ Ontdekken van fraude
 √ Laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van fraude
 √ Praktijkgerichte documentonderzoeken

Duur
Deze training duurt 1 dagdeel.

Certificaat
Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat van deelname.

Training Fraudepreventie



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. 
Deze kunnen zowel op locatie als bij ons worden aangeboden.  
 
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. 


