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BIG DATA ANALYTICS IN AUDITING
PRAKTIJKOPLEIDING ASSURANCE
Big Data is Big Business, of tenminste in theorie. In de praktijk
blijkt het nog wel eens lastig om uit grote hoeveelheden data
maximale waarde te halen. In de audit wordt het gebruik van
big data analytics ook steeds belangrijker om via statistische
methoden nieuwe inzichten op te doen uit alle beschikbare
gestructureerde en ongestructureerde data.
De juiste toepassing in de praktijk leidt vaak tot discussie.
Hier ga je in deze 3-daagse training mee aan de slag.

JE KRIJGT ANTWOORDEN OP VRAGEN ZOALS
• Wanneer is data big?
• Welke rol speelt machine learning bij het verwerken
van grote databestanden?
• Hoe kwantificeer je het risico dat een materiële fout niet
wordt opgemerkt door een analyse gebaseerd op big data?
• Wat zijn succesvolle toepassingen van big data analytics
in auditing? Welke rol speelt cloud computing daarin?

NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

OPZET EN RESULTAAT
In deze training besteden we aandacht aan recente ontwikkelingen van de toepassing van data analytics in auditing.
Welke big data kan audit comfort opleveren, maar ook: welke levert alleen maar schijnzekerheid? Je leert meer over in- en
externe databronnen. Ook verbreden we jouw kennis van de statistische technieken. Er wordt een theoretische basis gegeven
in de training, maar de focus ligt op toepassingen in de auditpraktijk. Dit zorgt ervoor dat je hier zelf mee aan de slag kan
binnen jouw werkzaamheden.
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op deze belangrijke trend in de maatschappij en brengt hij
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dit vakgebied.
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