IIA Masterclasses 2022
Vanwege het grote succes in 2020 en 2021 biedt IIA Nederland ook dit jaar weer een serie masterclasses aan!
Verdiep je in tot maar liefst zes verschillende thema’s met de IIA Masterclasses 2022! In iedere masterclass
wordt een voor internal auditors relevant thema intensief behandeld. Een masterclass bestaat uit drie virtuele
bijeenkomsten:
•
Een training van 2 uur, waarin het thema op een interactieve manier door een expert wordt belicht.
•
Een diepte-interview van 2 uur, waarin een prominente ervaringsdeskundige zijn of haar praktijkkennis
op het thema deelt en vragen hierover van de interviewer en de deelnemers beantwoord.
•
Een netwerksessie van 2 uur, waarbij deelnemers op een leuke en interactieve manier met elkaar over
het thema praktijkervaringen kunnen uitwisselen, best practices kunnen delen, elkaar tips kunnen geven
en/of contactinformatie kunnen uitwisselen.
“Een superleuke en zeer laagdrempelige manier om je te verdiepen in een thema! Zeker aan te raden!”
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maak je een voorbereidende opdracht (ca. 30 tot 60 minuten per
opdracht). Deze opdrachten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het lezen van een artikel, het bekijken van een
video, het beluisteren van een podcast en/of het opstellen van een korte notitie. Hierdoor wordt jouw deelname
aan de masterclass nog effectiever.

De bijeenkomsten worden live verzorgd vanuit de studio’s van Ferocia. De bijeenkomsten zijn interactief, waarbij
gewerkt wordt met onder meer break-outsessies, polls en Q&A’s.
Een overzicht van de masterclasses die in 2022 plaatsvinden en de antwoorden op veelgestelde vragen vind je
hieronder.

Overzicht IIA Masterclasses 2022
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Onderdeel

Dag

Datum

Tijdstip

Docent / Gast

Training

donderdag

29-09-2022

10:00 – 12:00

Wim de Gier

Diepteinterview

donderdag

06-10-2022

10:00 – 12:00

Hans Cleton

Netwerksessie

donderdag

13-10-2022

10:00 – 12:00

Karin van der
Lelij

Training

donderdag

29-09-2022

14:00 – 16:00

Jacco Pols

Diepteinterview

donderdag

06-10-2022

14:00 – 16:00

Netwerksessie

donderdag

13-10-2022

14:00 – 16:00

Training
Diepteinterview

dinsdag

01-11-2022

10:00 – 12:00

Mark
Leermakers
Karin van der
Lelij
Naeem Arif

dinsdag

08-11-2022

10:00 – 12:00

Leen Paape
Karin van der
Lelij
Björn Walrave

Governance

Netwerksessie

dinsdag

15-11-2022

10:00 – 12:00

Soft controls

Training

dinsdag

01-11-2022

14:00 – 16:00
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Soft controls

Diepteinterview

dinsdag

08-11-2022

14:00 – 16:00

Jan Otten

Soft controls

Netwerksessie

dinsdag

15-11-2022

14:00 – 16:00

Duurzaamheid

Training

donderdag

01-12-2022

10:00 – 12:00

Duurzaamheid

Diepteinterview

donderdag

08-12-2022

10:00 – 12:00

Duurzaamheid

Netwerksessie

donderdag

15-12-2022

10:00 – 12:00

Ethiek

Training
Diepteinterview

donderdag

01-12-2022

14:00 – 16:00

Karin van der
Lelij
Hanneke oude
Elberink
Alexander van
de Koevering
Karin van der
Lelij
Hakan Honders

donderdag

08-12-2022

14:00 - 16:00

Muel Kaptein

Netwerksessie

donderdag

15-12-2022

14:00 – 16:00

Karin van der
Lelij

Ethiek
Ethiek

Veelgestelde vragen
1.

Uit hoeveel bijeenkomsten bestaat een masterclass?
Iedere masterclass bestaat uit drie virtuele bijeenkomsten: een training van 2 uur, een diepte-interview van
2 uur en een netwerksessie van 2 uur. De data en tijdstippen vindt u op de pagina van de betreffende
masterclass.

2.

Ik kan een van de bijeenkomsten niet bijwonen. Kan ik deze terugkijken?
Ja, dat kan. De gepersonaliseerde link hiervoor kun je bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar
trainingen@iia.nl met als onderwerp ‘Link bijeenkomst’. De netwerkbijeenkomsten kunnen helaas niet
worden teruggekeken.

3.

Ik kan een van de bijeenkomsten niet bijwonen. Kan ik een bijeenkomst van een andere masterclass
bijwonen?
Nee, dat is helaas niet mogelijk.

4.

Hoeveel PE-punten verdien ik?
Voor iedere bijeenkomst die je (volledig) bijwoont ontvang je een certificaat, goed voor twee PE-punten.
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maak je een voorbereidende opdracht. Deze opdrachten kunnen
bestaan uit bijvoorbeeld het lezen van een artikel, het bekijken van een video, het beluisteren van een
podcast en/of het opstellen van een korte notitie. Aan deze zelfstudie worden in het totaal twee PE-punten
toegekend. Indien je de gehele masterclass met goed gevolg doorloopt, verdien je dus acht PE-punten.

5.

Wie organiseren de masterclasses?
De masterclasses worden georganiseerd door IIA Nederland in samenwerking met Ferocia.
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