MCA-module:

Audit, Control & Risicomanagement
In de reeks Management Control Auditing
(MCA) organiseert ACS-Learning de bewezen
trainingen in een nieuw en Carona-proof jasje:
Kleinschalig, persoonlĳk en gericht op maatwerk. 3 classroom-sessies in onze kasteelkamer te Doorn, ondersteund met e-learnings
en personal coaching via MS-Teams.

external auditing die als internal auditor hun
productaanbod willen verbreden om daadwerkelĳk
bĳ te dragen aan de organisatiedoelstelling.

Bĳ deze module wordt gebruik gemaakt van het
boek Management Control Auditing: bĳdragen aan
doelrealisatiie verbetering. Het boek moet met de
testvragen e-learning apart besteld worden op
www.Auditing.nl/boekwinkel.
Prĳs aanvullend op de moduleprĳs: € 100 (incl. 9%)

Tĳden classroomsessies: 9.30 - 16.30 uur. Bĳ
onverhoopt overheidsingrĳpen: MS-Teamssessies
van 9-11, 12.30-14.30 en 15.00-17.00 uur
Docent: Ron de Korte RA RE RO CIA, ACSpartners te Doorn.

De MCA-trainingen hebben een vaste opbouw:
• zelfstandige voorbereiding (met een ‘hulplĳn’)
via het ACS-learning management systeem (elearnings)
Extra classroom-sessies op 9, 10 en 16 november • drie classroom-sessies (maandag, dinsdag en
2020. Teams-sessie bĳv. op 13 november 2020.
maandag) waarin we de theorie nader toelichten
en aan de praktĳk koppelen
Basis is de succesvolle 4-daagse: Verbetergericht • persoonlĳke coaching of vragenuur op de
Auditen. Nieuw is bĳvoorbeeld: Auditen ‘vanuit de
tussenliggende vrĳdag (of desgewenst op een
bedoeling’.
af te stemmen moment erna).
In deze driedaagse houden we onszelf een spiegel
voor gericht op het verkennen van mogelĳkheden Deze MCA-trainingen maken onderdeel uit van een
om de relevantie van internal auditing verder te volledig QMCA-programma dat in 2021 verder
vergroten. (Waar komen we vandaan? Hoe willen wordt uitgerold en waarmee we bĳdragen aan een
we gezien worden? Wat is daar nog voor nodig?)
‘Rĳnlandser’ wendbare internal auditfunctie met
We verdiepen de voor internal auditing zo directe toegevoegde waarde voor de organisatie.
belangrĳke theorieën over management control
(hard en ‘zacht’), GRC en goed onderzoek doen en Geboden: Maatwerk door kleinschaligheid (±5
achterhalen de redenen van verschillen met de deelnemers), e-learningondersteuning en persoonhuidige praktĳk.
lĳke coaching naast de drie classroomsessies,
We motiveren elkaar een beknopt plan te maken koffie, thee, fris, fruit en lunches. 20 PE-uren.
gericht op het ontwikkelen van onszelf en onze
directe omgeving. De persoonlĳke coaching via Gevraagd: een grote inzet en bereidheid in te leven
Teams mag zich daar volledig op richten.
in de specifieke situatie van de andere deelnemers

Kosten: € 1.575 excl. 21% BTW. (€ 1.655 indien
Doelgroep: Van startende ‘high potential’ internal wordt geopteerd voor 0% BTW).
auditors tot en met auditors (RA RE) met ervaring in
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