Training Identiteit en Document (ID-1)
Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die zich de grondbeginselen van het verifiëren en controleren
van identiteiten en documenten eigen wil maken.

In deze training worden de karakteristieken van beveiligde (ID)documenten behandeld en gaat de cursist
zelf aan de slag met het controleren van deze (ID)documenten.
Aan de orde komen niet alleen de verschillende druktechnieken die worden gebruikt tijdens de productie van
beveiligd drukwerk maar wordt ook dieper ingegaan op verschillende beveiligingselementen en materialen.
Naast technisch onderzoek worden ook de begrippen identiteit en identiteitsfraude behandeld.
De cursus wordt afgesloten door middel van een praktische opdracht waarin de cursist wordt geëvalueerd over de
opgedane kennis met betrekking tot de basisbeveiligingen van documenten.
Welke onderdelen komen aan bod?
√√ Soorten beveiligd drukwerk

√√ Basis kenmerken en beveiligingen in substraten
√√ Principes van kleur en inkt
√√ Druktechnieken: hoogdruk, vlakdruk, diepdruk en zeefdruk
√√ Personalisering
√√ Hulpmiddelen ter beoordeling van documenten
√√ Praktijk onderzoek met bankbiljetten en paspoorten, opbouw documentonderzoek
√√ Eindtoets
Duur

Deze training duurt 3 dagen
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. Deze training wordt gegeven in samenwerking met onze partner
ID Centre.
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.
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.
Schijfstraat 18
P.O. Box 115
5060 AC Oisterwijk
The Netherlands

securitech-expertise.nl
info@securitech-expertise.nl
T +31 (0)13 522 90 99

KVK
IBAN
BTW
BIC

17285924
NL21 ABNA 0578 3951 77
NL8224.86.672.B.01
ABNANL2A

part of

