
Basistraining Internal Audit

Dag 1 en 2: De auditfunctie en het -proces
•  Definitie(s) van Internal Audit, alle verschijningsvormen, 

positionering en imago

•  Relatie met anderen in de 3 Lines of Defense

•  Hoe ziet een Plan van Aanpak en auditrapportage er uit?

•  Planning t/m follow-up: de belangrijkste valkuilen

•  De (IPPF) auditstandaarden & principes

•  Hoe selecteer je relevante auditobjecten?

Dag 3 en 4: Verdieping Auditmethodologie
•  O.b.v. een concrete casus ontwerpen we een audit 

•  Intake met een opdrachtgever

•  Het maken van een Plan van Aanpak

•  De ontwikkeling van een normenkader

Dag 5: Risicomanagement & -analyse
•  Essenties van Risicomanagement

•  Verschillen & overeenkomsten met audit

•  Soorten risico’s en risicoanalyses

•  Uitvoering risicoanalyse in de praktijk

•  De bekendste modellen (COSO en ISO)

Dag 6: Algemene controlmodellen
•  KAD-model: model voor procesmanagement

•  Simons: de four levers of control

•  Hoe vind je de juiste modellen, als hulpmiddel voor  
je normenkader?

Dag 7: Auditcompetenties
•  Interviewen, document-analyse en observeren

•  Het tonen van moed en het omgaan met weerstand

Dag 8: Soft controls
•  Wat zijn soft controls en wat is het belang ervan?

•  Hoe verhouden ze zich tot hard controls?

•  Hoe kunnen ze worden gemeten?

Geïnteresseerd?

Toenemende aandacht voor Internal Audit
Het speelveld van de Internal Auditor verandert sterk. 
Toenemende onzekerheid van bestuurders in moeilijke 
tijden, commissarissen die hun verantwoordelijkheid 
sterker voelen, de externe accountant die onder zware 
druk opereert, toezichthouders die krachtiger acteren en 
tweedelijnsfuncties die steeds volwassener worden.  
De internal auditor wordt geacht een sterke rol te spelen  
in dit speelveld. Die sterke rol is bekrachtigd in de code 
corporate governance. Ook neemt de bekendheid c.q. 
zichtbaarheid van de internal audit functie toe, mede als 
gevolg van advocacy, uitgeoefend vanuit de beroepsgroep.

Belangrijk: instroom van goede auditors!
Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal 
auditfuncties zal groeien en de vraag naar auditors zal 
toenemen in de komende jaren. Met de sterke rol die de 
buitenwereld van Internal Audit verwacht, is het des te 
belangrijker dat de instroom qua volume én kwaliteit op 
peil blijft.

De doelgroep voor deze basistraining
Deze basistraining is bedoeld voor professionals die gaan 
starten in het audit vakgebied, of daarin al enige ervaring 
opdeden. Na deze basistraining is uw rugzak gevuld met 
alle ins en outs van het vakgebied, zijn uw auditvaardig- 
heden aangescherpt en bent u een volwaardig gespreks-
partner voor uw omgeving.

Inhoud van de Internal Audit basistraining

Locatie en docenten
De training wordt verzorgd in Hilversum. 
Hoofddocent is Sander van Oosten, bijgestaan  
door specialisten voor IT en data-analyse. Alle 
docenten hebben jarenlange ervaring in de praktijk 
van Internal Audit en het doceren daarvan.

Neem voor meer details contact op met 
Sander van Oosten, te bereiken via 
06-18804323 of sander@arcpeople.nl. 

Desgewenst denkt Sander ook graag  
met u mee over specifieke ontwikkel-
behoeften of maatwerk wensen.

Planning & investering
De training wordt op meerdere momenten in het jaar 
gegeven. De exacte startdata worden aangekondigd 
op de kalender van de ARC Academy. 
De opleidingskosten zijn € 2.895,- exclusief BTW en 
inclusief leermiddelen, lunch en drankjes.


