Update training OSINT (Internet Rechercheren)
Het internet staat niet stil

Inhoud

Ontwikkelingen, websites en handige tools
volgen elkaar razendsnel op. Het is
daarom van belang om de (basis)opleiding
Internet Rechercheren+ 1 tot 2-jaarlijks op
te laten volgen door de update training. In
één dag wordt u door de docent
bijgepraat en up-to-date gemaakt over de
nieuwste internet
onderzoeksmogelijkheden en trends.

Elke deelnemer beschikt over een eigen
computer waar direct op
meegekeken/geoefend kan worden.
• Herhaling van de opleiding Internet
Rechercheren+
• Juridische kaders
• Nieuwe trends en ontwikkelingen op
het internet
• Nieuwe relevante websites
• Nieuwe aanbieders van relevante tools

Doel

Deelnemers worden verder getraind in
technieken die ze in staat stellen om op
internet te zoeken naar personen en
bedrijven, met behulp van de nieuwste
openbare bronnen en met inachtneming
van hun eigen veiligheid, juridische kaders
en privacywetgeving. Deze kennis en
vaardigheden zullen de deelnemers
ondersteunen in de uitoefening van het
hun dagelijks werk.
Doelgroep

Medewerkers bij bedrijven of
overheidsinstellingen die vanuit hun
functie het internet gebruiken om
informatie te verkrijgen, particulier
onderzoekers, fraude-onderzoekers,
security managers, bedrijfsrechercheurs,
sociaal rechercheurs, etc. De
(basis)opleiding Internet Rechercheren+
geld als vooropleiding.

Het geleerde wordt herhaald en getoetst
aan de hand van casuïstiek.
iRC

Tijdens de training maken de deelnemers
kennis met iRC, de onderzoeksomgeving
ontwikkeld door Digitale Opsporing,
waarin de onderzoekers volledig anoniem,
veilig en AVG proof op internet kunnen
rechercheren. In dit online portal heeft de
onderzoeker de beschikking over diverse,
in de opleiding behandelde,
onderzoekstools en een kennisbibliotheek.
iRC is vanuit ieder device
met een internetverbinding
benaderbaar.

Docent

De docent van deze opleiding is werkzaam
als Senior Thematische Recherche binnen
de Nationale Politie en daarnaast exclusief
aan Digitale Opsporing verbonden als
docent voor de opleidingen Internet
Rechercheren, met toestemming van
Politie Nederland. Hij mag specialist op dit
vakgebied genoemd worden en heeft
reeds honderden (politie)medewerkers
opgeleid.

Opleidingsinformatie
Duur

1 dag

Niveau

Kennis van de basis internet
rechercheren is vereist.

Vooropleiding

Om met deze opleiding te
starten dient de
(basisopleiding) Internet
Rechercheren+ gevolgd te zijn.

Data

13 december 2018
28 maart 2019
23 mei 2019
3 oktober 2019
28 november 2019

Lesgeld

Open inschrijving: € 525,- excl.
btw.
In-company: afhankelijk van
deelnemersaantal en inhoud.

Inclusief

Lesmateriaal, browsertool met
alle behandelde websites,
Certificaat van Deelname,
uitstekend verzorgde lunch
incl. onbeperkt
koffie/thee/frisdrank.

Open inschrijving en incompany

Wij bieden deze opleiding zowel als open
inschrijving als op incompany basis aan.
Bij de open inschrijving staan
trainingsinhoud, data en tijden vast.
Medewerkers van verschillende bedrijven
nemen aan deze training deel.
De incompany opleidingen zijn
gereserveerd voor de medewerkers van
een specifieke opdrachtgever. Het
programma wordt in nauw overleg met de
opdrachtgever vastgesteld. Incompany
opleidingen vinden (naar keuze) op locatie
van de opdrachtgever of op onze
opleidingslocatie te Horst plaats. Ons
opleidingscentrum is uitermate geschikt
voor het faciliteren van de training door
de aanwezigheid van ons uitstekend
uitgerust computerleslokaal. Ook op een
externe locatie kunnen wij voor de
benodigde (computer) faciliteiten zorgen.

Informatie

Voor meer informatie over deze training
kunt u contact opnemen met ons
opleidingssecretariaat via
opleiding@digitaleopsporing.nl of
telefonisch via 085 – 489 12 50.

