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Training ‘Fraude’ 
Het curriculum per ledengroep vormt de basis voor het ontwikkelen van een trainingsprogramma 

door uw instituut. Voor het indienen van het uitgewerkte programma en de trainingsmaterialen 

wordt u verzocht onderstaande richtlijnen te volgen. Deze hebben betrekking op de uitwerking van 

het trainingsprogramma en de aan te leveren materialen. Indien uw aanvraag niet aan deze 

richtlijnen voldoet, kan deze helaas niet in behandeling worden genomen. Uw aanvraag wordt 

beoordeeld door medewerker van de afdeling Regelgeving, een ledengroep secretaris en een 

onderwijskundige/gedragskundige.  

 

Deadline indienen accreditatieverzoek 

Verzoeken tot accreditatie van een verplichte training ‘Fraude’ dienen uiterlijk op 30 juni 2019 te 

worden ingediend bij de NBA. Verzoeken die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in 

behandeling genomen. 

 

Curriculum per ledengroep 

Het NBA-bestuur heeft per ledengroep een apart curriculum vastgesteld. Het is de bedoeling dat u 

een doelgroep specifieke training ontwikkelt. Uiteraard is het toegestaan om voor verschillende 

doelgroepen een accreditatie aan te vragen. In dat geval ontvangen wij gaarne per doelgroep een 

aanvraag voor accreditatie. 

 

Het trainingsprogramma  

Het trainingsprogramma dient uit de volgende onderdelen te bestaan:  

  Overzicht van het programma met bijbehorende tijden (let op: pauzes, lunch, diner tellen 

niet mee als PE-uren).  

  Uitwerking per programmaonderdeel (bijvoorbeeld via raster):  

 Tijd  

 Werkwijze (activiteit trainers en activiteit deelnemers)  

 Gebruikte media  

 Taakverdeling van de trainers  

 Kort overzicht van de inhoud van het programmaonderdeel, gekoppeld aan de 

doelstellingen als vermeld in het curriculum, zodat de NBA-deskundigen inzicht krijgen in 

de kennis die wordt overgedragen en welke casuïstiek wordt gehanteerd.  

 

E-learning  

Het is toegestaan het theoretisch deel als e-learning aan te bieden. Daarvoor geldt het volgende:  

 De e-learning dient te voldoen aan de e-learningvoorwaarden, zoals gepubliceerd op de NBA-

website  

 De e-learning omvat twee PE-uren inclusief toetsvragen  

 Het praktijkdeel kan pas worden gevolgd indien de e-learning succesvol is afgesloten  

 Het is niet toegestaan een e-learning voor het theoretisch deel separaat aan te bieden 

zonder praktijkdeel, het dient onderdeel te zijn van een volledig aangeboden programma.  

 



Trainingsmateriaal  

De trainingsmaterialen die uw instituut gaat gebruiken, dienen aangeleverd te worden, dat kunnen 

bijvoorbeeld zijn:  

 Sheets, dia’s e.d.  

 Opdrachten  

 Cases  

 Rollenspelen  

 Observatie-opdrachten  

 Syllabus en andere naslagwerken 

 

Evaluatie 

U bent verplicht om iedere training te evalueren volgens de bestaande richtlijnen in paragraaf 13 van 

de Procedure cursusorganisatie. 

 

Daarnaast dient u de NBA te voorzien van aanvullende informatie per 1 juli 2019 en vervolgens op 31 

december 2019. Dit betreft de volgende onderdelen: 

 Samenvatting van de positieve en negatieve reacties op het programma. 

 Suggesties vanuit uw instituut (o.a. van de trainers) over verbeteringen aan het programma 

en mogelijke vervolgtrainingen. 

 

Aanmelding in CRS 

U bent verplicht om iedere training over het verplichte onderwerp conform de bestaande richtlijnen 

minimaal zeven dagen voor aanvang aan te melden in het NBA-cursusregistratiesysteem (CRS) onder 

het vakgebied ‘Verplicht PE-onderwerp’. Tevens vragen wij u bij de aanmelding in CRS aan te geven 

op welke specifieke doelgroep de door u ontwikkelde training zich richt. 

 


