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Cursusomschrijving
Omschrijving
Tijdens deze cursus wordt antwoord gegeven op vragen waar veel internetrechercheurs
mee zitten, zoals: Wat wordt er verstaan onder openbare bronnen? Hoe zit het met
stelselmatigheid? Welke rol spelen bijzondere opsporingsbevoegdheden als (stelselmatige)
observatie, (stelselmatige) informatie-inwinning en infiltratie? Wanneer mag u gebruik
maken van technische hulpmiddelen? En aan welke regels dient u zich te houden als u bij
een gemeente, toezichthouder of particulier recherchebureau werkt?
Op 15 maart 2019 verzorgt Jan-Jaap Oerlemans voor de Aware Online Academy de
cursus "Internetrechercheren: het juridisch kader". In deze cursus wordt in vier uur tijd
ingezoomd op de juridische aspecten die betrekking hebben op het vergaren, analyseren,
vorderen, bevriezen, vastleggen en bewaren van gegevens via openbare bronnen op het
internet. In deze cursus komt onder andere wet- en regelgeving op het gebied van
strafvordering, het

bestuursrecht, de

Wet

particuliere beveiligingsorganisaties en

recherchebureaus (Wbpr) en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) aan
bod.
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor eenieder die zich beroepsmatig bezighoudt met het zoeken
naar informatie op het internet, bijvoorbeeld in het kader van opsporing, toezicht,
handhaving en/of intelligence.
Deze cursus is daarmee geschikt voor medewerkers van de politie, bijzondere
opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee,
de Rijksrecherche,

toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC,

gemeenten, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particuliere
recherchebureaus, advocatenkantoren en bedrijven met interne fraude-afdelingen.
Doelstelling
Doel van deze cursus is dat de cursist na het volgen van deze cursus inzicht krijgt in de
meest recente wet- en regelgeving op het gebied van internetrechercheren.
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Niveau van de cursus
Deze cursus wordt u aangeboden op Wo-niveau. In deze cursus zal wet- en regelgeving
op het gebied van internetrechercheren besproken worden en wordt aandacht besteed aan
relevante casuïstiek.
Benodigde voorkennis
Van de cursist wordt verwacht dat hij of zij enige ervaring heeft met het verrichten van
open bronnen onderzoeken middels het internet. Kennis van wet- en regelgeving op het
gebied van internetrechercheren wordt beschouwd als een pré.
Vrijstellingenbeleid
Voor deze cursus geldt geen vrijstellingenbeleid.
Studiebelasting
De totale studiebelasting voor deze cursus bedraagt 4 uur.

Certificaat van deelname
Na het afronden van deze cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Praktische informatie

Datum en locatie
Deze cursus wordt verzorgd op vrijdag 15 maart 2019 op een locatie in Rotterdam. De
exacte locatie wordt nog nader bekend gemaakt. De locatie zal goed bereikbaar zijn met
zowel het openbaar vervoer als met de auto.
Duur en lestijden
De duur van deze cursus bedraagt vier lesuren. De lestijden zijn van 13:00 tot 17:00 uur.
In deze lestijden is een korte pauze inbegrepen.
Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 399,- vrijgesteld van omzetbelasting.
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Cursusmateriaal
In deze cursus zijn schrijfwaren alsmede een reader inbegrepen.

Inschrijven
U kunt zich voor onze cursus inschrijven via aware-online.com/academy/inschrijven.

Over Aware Online Academy
Algemeen
De Aware Online Academy is een CRKBO (Centraal Register
Kort

Beroepsonderwijs)

gespecialiseerd

in

het

geregistreerd
verzorgen

van

opleidingsinstituut
opleidingen

en

ondersteuning op het gebied van Open Source Intelligence
(OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT).
Tips, tools & links
De Aware Online Academy plaatst regelmatig OSINT-tips, -tools en -links op haar website
welke rechercheurs, analisten en onderzoekers kunnen gebruiken in hun eigen onderzoek.
Kennis en ervaring
De Aware Online Academy bezit uitgebreide aantoonbare kennis en ervaring op het gebied
van Open Source Intelligence (OSINT) en Sociale Media Intelligence (SOCMINT). De
Academy houdt zich dagelijks bezig met het bijhouden, leren en ontwikkelen van
vaardigheden, methoden en technieken.
Contact
U kunt contact met de Academy opnemen via:

Aware Online Academy

OSINT Training Center

K.P. van der Mandelelaan 80,

info@aware-online.com

5062 MB, Rotterdam

076 53 29 610
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