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• Interesse in een opleiding tot calamiteitenonderzoeker?
• Op zoek naar bijscholing?

www.quasir.nl

Opleiding En Trainingen
Voor Calamiteitenonderzoekers

Is deze opleiding iets voor u?
U wilt aan het werk als calamiteitenonderzoeker in de zorg of het
sociaal domein of als voorzitt er fungeren van een calamiteitencommissie. 
Of u wilt uw basis als calamiteitenonderzoeker verstevigen en uw
deskundigheid vergroten. Door het volgen van  deze uitgebreide
opleiding, maakt u kennis met alle facett en van dit mooie vak.
Tevens verzorgt Quasir maatwerk bijscholing en training bij u in huis.

Waarom deze opleiding
Een calamiteit maakt veel indruk op iedereen die betrokken was bij
een (ernsti g) incident en een onderzoek hiernaar vraagt dan ook om 
zorgvuldigheid, objecti viteit en deskundigheid van de onderzoekers
om recht te doen aan de betrokkenen. De opleiding tot calamiteiten-
onderzoeker biedt u de mogelijkheid om zich te bekwamen in het
onafh ankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernsti ge) incidenten.

Een calamiteitenonderzoek
is meer is dan een reconstructi e
In deze opleiding kunt u vaardigheden zoals het interviewen van betrok-
kenen en het uitvoeren van een analyse oefenen. U ervaart dat calami-
teitenonderzoek meer is dan een reconstructi e van wat er gebeurd is. 
Tijdens de verschillende stappen in het onderzoek naar de oorzaken die 
hebben geleid tot een calamiteit, kunt u uiteenlopende vragen en uitda-
gingen tegenkomen. Tijdens de opleiding wordt hier nader op ingegaan 
en dilemma’s uit de prakti jk worden besproken met collega’s uit het veld.

Wat kunt u verwachten in de opleiding en training?
De opleiding tot calamiteitenonderzoeker biedt u de mogelijkheid om 
zich te bekwamen in het onafh ankelijk en zorgvuldig analyseren van 
(ernsti ge) incidenten.

In de opleiding komen de volgende elementen aan de orde:
•  Kennis van kaders en stappen in calamiteitenonderzoek
• Kennis en oefening van verschillende analysemethoden
• Persoonlijke vaardigheden
• Human Factors
•  Verdieping van de lesstof middels bespreken eigen ervaringen,

vragen en dilemma’s uit de prakti jk

Resultaat van de opleiding
Na afl oop van deze opleiding weet u hoe u als onderzoeker of voorzitt er 
een onafh ankelijk calamiteitenonderzoek dient uit te voeren.
•  U kunt de verschillende stappen van een calamiteitenonderzoek

benoemen en kent de eisen die gesteld worden aan een
calamiteitenonderzoek.

•  U bent in staat om als onafh ankelijk onderzoeker in een zorgvuldig 
samengesteld onderzoeksteam op eff ecti eve wijze informati e te
verzamelen, onder andere middels interviews.

•  Op basis van de feitelijke reconstructi e kunt u met behulp van verschil-
lende analyse technieken en inzichten uit de Human Factors komen
tot heldere conclusies en aanbevelingen voor verbetermaatregelen.

•  U weet hoe u op basis van de uitgevoerde stappen een gedegen
rapportage moet schrijven.

•  U kunt emoti es en andere dilemma’s herkennen,
benoemen en ermee omgaan.

Kies voor Quasir
Meer weten? Neem contact op via info@quasir.nl of bezoek de
website www.quasir.nl waar u kennis kunt maken met het
trainingsaanbod.


