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Onderwerp: behaal je MOA FFT certificaat! 

 

Beste <interviewer>, 

 

In 2010 is Veldwerk Optimaal gestart met het aanbieden van de E-learning module Field Force Trainer 

(FFT). We zien zichtbare kwaliteitsverbetering in het werk van onze interviewers die deze cursus met 

goed gevolg afgerond hebben. De E-learning cursus is samengesteld door de MOA, onze 

branchevereniging. Ook merken we dat klanten steeds vaker vragen om gecertificeerde interviewers, 

ons streven is dan ook dat eind 2020 iedereen via de E-learning module gecertificeerd is. 

 

De Field Force Trainer is een E-learning opleiding van de MOA. Het is een online cursus die praktijk en 

theorie in overzichtelijke blokken verbindt en interviewers interactief de basisbeginselen van het vak 

bijbrengt, kennis opfrist of verdiept en hen op de hoogte brengt van de nieuwste ontwikkelingen. Met 

deze digitale training voor het vak van interviewer hoopt de MOA de kwaliteit van het veldwerk een 

positieve stimulans te geven. De interviewers die opgaan voor het officiële examen MOA-interviewer 

krijgen bij slagen een officieel MOA-certificaat als bewijs dat men deze e-opleiding met succes heeft 

doorlopen. 

 

Blijf up-to-date: 

De cursus is niet alleen geschikt voor interviewers die nieuw in het vak komen, maar juist ook voor 

reeds gecertificeerde interviewers. Het belangrijk bestaande kennis op te frissen en te blijven leren, 

zodat ervaring aangevuld wordt met nieuwe kennis.   

 

Wij vragen alleen een investering in de vorm van tijd, ongeveer 12 studie-uren, afhankelijk van jouw 

studeersnelheid. Het gebruik van de digitale omgeving en de examenkosten neemt Veldwerk Optimaal 

voor haar rekening. Het examen maak je thuis achter je eigen computer, dus hoef je ook geen 

reiskosten te maken. Een eventueel herexamen is wel voor rekening van de cursist. 

 

Financieel voordeel: 

Om een ieder te stimuleren het certificaat te behalen, belonen wij geslaagde interviewers met een 

hoger uurloon. Het voordeel kan oplopen tot wel € 500 - € 1.000 meer verdiensten per jaar 

(afhankelijk van het aantal uren dat men werkt natuurlijk). Omdat er vanuit de markt steeds meer 

vraag naar is, zullen interviewers met het certificaat eerder worden ingezet dan collega’s die dit niet 

hebben. 

 

Na aanmelding ontvang je alle nodige informatie en een uitgebreide instructie. Ben je nog niet 

gecertificeerd en wil je meer informatie, of wil je jezelf aanmelden: bel of mail ons dan of vul het 

formulier in op de website. Voor vragen kun je contact opnemen met Anita Loverbos. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Anita Loverbos 

Field Force Trainer 
 

http://www.veldwerkoptimaal.nl/

