Opleiding
Particulier
Onderzoeker

WAAROM
DEZE
OPLEIDING
VOLGEN?

•

Diefstal.

•

Ziekteverzuimfraude.

•

Handelen in strijd met relatiebeding.

•

Misbruik van bedrijfstankpas.

Vier voorbeelden van incidenten waarvoor jouw klant je hulp inroept.
Wil jij leren hoe je deze problemen kunt aanpakken?
Schrijf je dan in voor onze Opleiding Particulier Onderzoeker.

WAT IS
HET?

Deze opleiding zorgt ervoor dat je optimaal voorbereid bent op het
officiële overheidsexamen particulier onderzoeker. Verder beschik je
na deze opleiding over specifieke vaardigheden die je houvast geven bij
het uitvoeren van interviews, observaties en sporenopnames.
Inhoud:

2

•

6 dagdelen theorieles met online herhaling over wettelijke kaders
en basiskennis van de beroepsbeoefening.

•

3 dagdelen praktijkles over interviews,
observaties en sporenopname

•

2 dagdelen zakelijke communicatietraining

•

1 dagdeel proeftoets

•

1 dagdeel overheidsexamen SVPB

•

Lesboek basiskennis

•

Lesboek wettelijke kaders

•

Online studiebegeleiding

•

Certificaat

•

Onbeperkt examentraining tot geslaagd
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HOEVEEL
GELD EN
TIJD?

Geld:
€ 990,00 ineens of 3 x € 340,00 voor 13 dagdelen 		
		exclusief examenkosten SVPB
(overheidsexamen) ad € 327,31.
Tijd:

1 (dinsdag)avond per week gedurende dertien 		
weken plus ongeveer 1 uur per week zelfstudie.

HOE
WERKT
HET ?

Klassikaal:

Maximaal 12 toekomstige collega’s.

WAAR
EN
WANNEER?

Fysiek:		
Blokhuispoortgevangenis Leeuwarden, 			
		10 min lopen van station, bushalte en fietsenstalling
voor de deur, parkeergarage op loopafstand.

Fysiek en digitaal: Eenmaal per week op dinsdagavond (coronaproof)
fysiek les en aanvullend voor de theorie eenmaal
per week digitale herhalingsles op donderdagavond.

VOOR WIE?
DOOR WIE?

Digitaal:

Via Microsoft Teams.

Wanneer:

Aanvang van de opleiding is op 6 april 2021.
Je kunt je vanaf nu inschrijven door een email
te sturen naar info@integricon.nl.

Voor wie:		18+, schoolverlaters en herintreders,
minimaal MBO2.
Door wie:
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Ervaren docenten met praktijkervaring
als Particulier Onderzoeker, Privacy Officer
en Functionaris Gegevensbescherming.

LEERDOELEN

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat om
 De wettelijke- en ethische kaders van de beroepsbeoefening te
definiëren, de rechtsbronnen te identificeren en te raadplegen.
 Binnen die kaders elementaire beroepsvaardigheden toe te passen.
 De wensen van een klant te identificeren en om te zetten in een
plan van aanpak inclusief offerte.
 De onderzoeksresultaten te presenteren en toe te lichten.
 De klant te adviseren in implementatie- en/of vervolgtrajecten.
 Het officiële overheidsexamen voor het wettelijk erkende
diploma van de SVPB met goed gevolg af te ronden.

Afgesloten met
 Deelnamecertificaat.
 Wettelijk erkend overheidsdiploma particulier onderzoeker
van de SVPB.
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INHOUD

6 Theorielessen wettelijke en ethische kaders plus basiskennis
 Wettelijke basis particulier onderzoek.
 Privacygedragscode.
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 Verhaalsonderzoek en bewarend beslag.
 Intake en offerte, plan van aanpak, grenzen en bijstellen
van het onderzoek.
 Technisch onderzoek; mogelijkheden forensisch
laboratoriumonderzoek.

3 Praktijklessen onderzoeksvaardigheden
 Interviewen.
 Observeren.
 Sporenopname.

2 lessen Communicatietraining
 Verslaglegging.
 Presentatie.
1
1

WERK
VORMEN

dagdeel Proeftoetsen en toetsen voor certificering.
dagdeel Examentraining officieel overheidsexamen
wettelijk erkend diploma.

Online en/of fysieke theorielessen, groepswerk, praktijktraining,
casusuitwerking, zelfstudie, proefpresentatie, reflectie en evaluatie.

5

STUDIE
BELASTING

Totale studiebelasting is 56 uren over dertien weken = gemiddeld 4/5
uur per week (1 ochtend, middag of avond).
 18 uur theorielessen 6 dagdelen à 3 uur weken 1, 3, 5, 7, 9 en 11
 20 uur praktijklessen 5 dagdelen à 4 uur weken 2, 4, 6, 8 en 10
 04 uur proeftoetsen

1 dagdeel

à 4 uur week 12

 04 uur toetsen

1 dagdeel

à 4 uur week 13

 10 uur zelfstudie

1 uur per week in de weken 1 t/m 10

Mogelijkheid 2ECTS voor HBO.

TOETSING
EN
BEOORDELING

Certificering: Kennistoets wettelijke- en ethische kaders.
Praktijktoets.
Diplomering: Overheidsexamen.

LITERATUUR

Reader Basiskennis.
Reader Wettelijke Kaders.

TAAL

Nederlands.

PERIODES

Winter
Lente
Zomer
Herfst

INGANGSEISEN

Vooropleiding minimaal mbo-2 of gelijkwaardig.
Minimaal achttien jaar.
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januari – februari - maart.
april - mei - juni.
juli (verkorte cursus 1 volle week 7 dagen).
september - oktober – november - december.

