
Contact
+316 26 02 20 69

info@auditing.nl

MCA-module:

Audit, Control & Risicomanagement
In de reeks Management Control Auditing (MCA)
organiseert ACS elk voor- en najaar de bewezen
trainingen in een nieuw corona-proof jasje:
Kleinschalig, persoonlĳk en gericht op
maatwerk.
Twee individuele coachingsessies en tekstbeoor-
deling via Teams en 3 classroom-sessies in
kasteel Moersbergen te Doorn, ondersteund met
e-learnings.

Basis is Verbetergericht Auditen. Nieuw is Auditen
‘vanuit de bedoeling’. De e-learrning is uitgebreid
met diverse video’s ter ondersteuning van het
MCA-boek. We houden onszelf een spiegel voor
gericht op mogelĳkheden om de relevantie van
internal auditing verder te vergroten:
• Waar komen we vandaan?
• Hoe willen we gezien worden?
• Wat is daar nog voor nodig?

We behandelen het ontwerpen van
maatwerkaudits en verdiepen de voor
internal auditing zo belangrĳke theorieën
over management control (hard en ‘zacht’),
GRC en goed onderzoek doen en
achterhalen de redenen van verschillen
met de huidige praktĳk.
We motiveren elkaar een beknopt
plan te maken gericht op het
ontwikkelen van onszelf en onze
directe omgeving. De
persoonlĳke coaching via
Teams mag zich daar
volledig op richten.

De MCA-trainingen hebben een vaste opbouw:
• zelfstandige voorbereiding (met een ‘hulplĳn’) via

het ACS-learning management systeem;
• 3 classroom-sessies waarin we de theorie nader

toelichten en aan de eigen praktĳk koppelen;
• 2 persoonlĳke coachingmomenten (gericht op eigen

teksten en zakelĳke situatie).

Doelgroep: Van startende ‘high potential’ internal
auditors totenmetauditors(RARE)metervaring in
external auditing die als internal auditor hun product-
aanbodwillen verbreden om daadwerkelĳk bĳ tedragen
aandeorganisatiedoelstelling.

Geboden: Maatwerk door kleinschaligheid (± 5 deel-
nemers), e-learning-ondersteuning en persoonlĳke
coaching naast de drie classroomsessies.
Koffie, thee, fris, fruit en lunches. 28 PE-uren.

Docent: Ron de Korte RA RE RO CIA, ACS-
partners.

Kosten: € 1.495 excl. 21% BTW.
(€ 1.645 indien wordt geopteerd
voor 0% BTW.) Excl. boek en

test-vragenapplicatie
€ 100.


