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BESCHRIJVING 

Het onderwijsprogramma voor integriteitsfunctionarissen 

combineert klassikale dagen met gefaciliteerde leergemeenschap 

sessies en opdrachten uit de praktijk om de professionele 

capaciteit, kennis en vaardigheden op te bouwen die essentieel 

zijn voor de rol. Deze combinatie van leermethodes stelt de 

deelnemer in staat om tijdens het programma delen van het 

integriteitssysteem van hun organisatie te ontwikkelen en zorgt 

ervoor dat het verbonden is met hun werkpraktijk.  

Door deelname aan het programma, bouwen deelnemers een 

leergemeenschap op van (uiteindelijk) opgeleide 

integriteitsfunctionarissen die elkaar kunnen ondersteunen.  

Deze groep wordt een praktijkgemeenschap voor de sector die 

blijft leren en elkaar ondersteunt na voltooiing van het 

programma. Dit opleidingsprogramma bestaat uit 13 klassikale 

dagen en 7 sessies van de leergemeenschap, die gedurende de 

periode van één jaar plaatsvinden.  

 
LEERDOELEN 
 
Na afronding van dit programma kunnen deelnemers:  

• Een basisanalyse uitvoeren van het bestaande 
integriteitssysteem van hun organisatie en op basis 
daarvan een werkplan opstellen 

• De gedragscode en het preventieve beleid opstellen 
en/of herzien 

• De integriteitsrisicoanalyse begrijpen 
• Het systeem voor het omgaan met (vermoedelijke) 

integriteitsschendingen beoordelen en verbeteren  
• Advies geven en implementeren in alle fases van het 

repressieve apparaat  
• Initiëren, organiseren en installeren van het morele 

leerproces.  
Daarnaast, zal iedere deelnemer aan de start van het programma 
de mogelijkheid krijgen om persoonlijke leerdoelen en actiedoelen 
op te stellen, gedurende het programma zal de deelnemer worden 
aangemoedigd hieraan te werken.  

OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 
 
Het programma is opgedeeld in 4 delen, in totaal bevat het 6 
modulen:  
 
Deel A: Introductie 
Module 1: Introductie tot integriteitssystemen  
 
Deel B: De Compliance praktijk  
Module 2: Preventieve cirkel 
Module 3: Repressieve Apparaat  
 
Deel C: Het Morele Leerproces  
Module 4: Het morele leerproces  
 
Deel D: Integriteit strategieën   
Module 5: Systeemanalyse 
Module 6: Communicatiestrategieën   
 
 
 
CERTIFICATIE 
Deelnemers die alle modules volgen krijgen aan het einde van 
het programma een certificaat.  
 
TAAL 
Dit programma kan worden gegeven in het Nederlands of in het 
Engels, afhankelijk van de groep.  
 
KOSTEN 
Dit programma kost €6150 per deelnemer, voor een minimum 
van 12 en maximaal 24 deelnemers. Alle nodige materialen voor 
deze cursus en eventuele certificaten zijn meegenomen in deze 
kosten.   
 
Deelnemers die enkel geselecteerde modules willen volgen, 
kunnen dat enkel doen nadat ze de eerste module hebben 
gevolgd. Bepaalde modules moeten samen worden gevolgd. De  
kosten voor losse modules zijn:  
Module 1: €1000,-   
Module 2: €1250,-   
Module 3: €1250,-   
Modules 4: €1500,-   
Modules 5 & 6: €2000,-    

OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR 
INTEGRITEITS FUNCTIONARISSEN  
voor Partos en Goede Doelen Nederland leden 


