MASTERCLASS STATISTICAL AUDIT
Hoe krijg je zicht op de mate waarin de organisatie controle

statistische methoden en steekproeven bij de (interne) controle

heeft over haar financiële processen? Statistical Audit helpt

van financiële verantwoordingen, zoals een jaarrekening of

je hierbij. Je kan snel en effectief de werking van processen

f iscale aangifte.

toetsen, transparant m
 aken en beoordelen of de interne
beheersing effectief en efficiënt is opgezet en of deze adequaat

DOELSTELLING

functioneert zodat de gegevens die daarmee worden

Aan het eind van de masterclass volg je de aanpak van de

verantwoord aanvaardbaar zijn.

gegevensgerichte controle volgens de controle- en overige
standaarden (COS) van de NBA. Tevens krijg je inzicht in

Tijdens de masterclass Statistical Audit leer je van experts

materialiteit en het al dan niet toerekenen daarvan. Ook ken je

t heoretische en praktische kennis over het gebruik van


de risico’s en de betekenis van de controlemix hierbij.

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

Daarnaast weet je na afloop hoe steekproeven worden toegepast
in Verticaal en in Horizontaal toezicht en ken je specifieke
toepassingen zoals postensteekproeven. Verder leer je welke
audittools de interne en externe auditors kunnen gebruiken, hoe
deze op hoofdlijnen werken en wat de toegevoegde waarde
daarvan is.

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN
Alle onderwerpen worden gerelateerd aan praktijksituaties.
GEGEVENSGERICHTE CONTROLE VOLGENS DE COS
• De rol van statistiek in de controle
• Data analyse en/of steekproeven, niet òf maar èn!
STEEKPROEFOPZET, DE STATISTISCHE BASIS
• Kansverdelingen en vuistregels
• Proceduretests

VOOR WIE?
De masterclass is bestemd voor onder andere interne-, externeen overheidscontrollers, accountants en medewerkers van
interne controle afdelingen op financieel of fiscaal gebied.
Mocht je niet werkzaam zijn in een van bovenstaande functies,
maar wil je wel je vakkennis op dit gebied verbreden dan is het
ook mogelijk om de masterclass te volgen.
DOCENTEN
•	drs. Paul C. van Batenburg – statisticus en werkzaam als
zelfstandig adviseur, gastdocent op vier universiteiten en lid
van de stuurgroep Statistical Auditing van het Limperg Instituut.
•	
Peter C. Waas RE RA – afdelingshoofd Handhaving bij de
Corporate Dienst Vaktechniek van de Belastingdienst en lid van
de Stuurgroep Statistical Auditing van het Limperg Instituut.
ALGEMENE INFORMATIE
Locatie

Nyenrode Business Universiteit, Breukelen

Data 		

Voorjaar: 7, 8 en 9 juni 2021

			

Najaar: 22, 23 en 24 november 2021

Tijd 		

van 09.30 uur - 17.30 uur

Prijs 		
€ 2.195,- (vrij van btw). Dit bedrag is exclusief
overnachtingen en inclusief lesmateriaal en catering.
			 PE-UREN
			Voor deze masterclass ontvang je 18 PE-uren.

STEEKPROEFEVALUATIE
•	Oordeel over de controle en oordeel over het gecontroleerde
•	Stringer bounds
•	Uitbreiden van steekproeven
STEEKPROEFSELECTIE
• Posten- of geldsteekproeven
• Overstatement en understatement
• Audit Software (of Excel?)
MATERIALITEIT EN HET AL DAN NIET TOEREKENEN DAARVAN
• Homogeniteit en heterogeniteit
• Incidentele en structurele fouten
• Isoleren van fouten
RISICO- ANALYSE EN DE CONTROLEMIX
• Audit Assurance Model (AAM)
• Bayesiaans RisicoAnalyse Model (BRAM)
FISCALITEIT EN STEEKPROEVEN
• Horizontalisering van toezicht
• Geïntegreerde steekproeven
• Fiscale jurisprudentie
POSTENSTEEKPROEVEN
•	Schatters, voorraadinventarisaties, rechtmatigheids
controles
NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN
• Gammaverdelingen
• Aggregatie
• Shared Services Audit
STEEKPROEFMETHODEN VOOR DE INTERNE BEHEERSING
• AOQL methode

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET ONZE PROGRAMMACOÖRDINATOR VIA:
+31 (0)346 295 971
EXECUTIVE@NYENRODE.NL

NYENRODE.NL/STATISTICAL-AUDIT

