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Cursus Introductie in de Informatiebeveiliging 

In kleine begrijpelijke stappen wordt uitgelegd waar het bij informatiebeveiliging (IB) om gaat 
en welke standaarden er worden gebruikt in het bedrijfsleven, overheden, non-profit en de 
zorgsector.

Informatiebeveiliging wordt een steeds belangrijker 

thema, zowel commercieel als maatschappelijk. Als 

professional krijg je er steeds vaker mee te maken. Als 

je vervolgens wilt weten wat informatiebeveiliging 

precies behelst, geeft iedere expert je details maar het 

overzicht ontbreekt. Ook het analyseren van risico’s 

lijkt soms meer een geheim dan een vaardigheid. En 

dan al die standaarden, bijvoorbeeld ISO27001, 

ISO27002 en NEN7510, hoe zit dat precies? 

 

Informatiebeveiliging breed 
uitgemeten 

De cursus Introductie in de Informatiebeveiliging is 

ontstaan uit een behoefte naar een compleet overzicht 

van informatiebeveiliging, zonder aannames over de 

achtergrond van de deelnemers. In kleine begrijpelijke 

stappen wordt uitgelegd waar het bij informatie-

beveiliging om gaat, welke standaarden worden 

gebruikt in het bedrijfsleven, overheden, non-profit en 

de zorgsector. Er wordt uitgelegd wat die standaarden 

precies inhouden, hoe hun onderlinge relaties zich 

verhouden en wat hun belangrijkste valkuilen zijn. 

Daarnaast krijg je uitleg over management en de 

praktische operationele inrichting van 

informatiebeveiliging. De centrale rol en de werking 

van risico-analyses vormt een belangrijk onderdeel 

van deze basiscursus. 

Zien, bediscussiëren én zelf doen 

We behandelen de  stof stap voor stap volgens de 

kaders van ISO27001 en NEN7510. Zo kunnen wij 

garanderen dat alle belangrijke facetten zijn belicht en 

ben je zelf in staat om te bepalen of en op welke 

facetten je nog extra kennis of ervaring wilt 

opbouwen. Bovendien geeft het houvast voor wie zich 

oriënteert op een implementatie van die standaarden. 

Doordat de cursus is bedoeld voor een brede 

doelgroep, kunnen de deelnemers een grote variatie 

aan ervaringen met elkaar delen. Om te zorgen dat de 

behandelde stof ook echt beklijft, wordt de les 

bovendien afgewisseld met werkopdrachten, 

bijvoorbeeld het uitvoeren van een risico-analyse. 

Onze docenten zijn werkzaam als adviseur en vullen 

de theorie aan met voorbeelden uit de vaak 

weerbarstig blijkende praktijk. 

 

Doelgroep 

Deze introductie is bedoeld voor iedereen die de 

beginselen van de informatiebeveiliging wil begrijpen. 

Of je nu een carrière in de IB wilt starten, gewoon 

nieuwsgierig bent naar risicobeheersing, je wilt 

oriënteren voor een ISO27001- of NEN7510-

implementatie, of als voorbereiding op een primaire of 

ondersteunende rol bij een IB-afdeling; deze 
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tweedaagse cursus geeft je het totaalbeeld dat je 

nodig hebt. 

 

Zoek je een compleet opleidingstraject voor een 

carrière in de informatiebeveiliging? De cursus 

Introductie in de Informatiebeveiliging vormt een 

opstap naar de opleidingsprogramma’s 

Informatiebeveiliging Management en 

Informatiebeveiliging Architectuur. 

 

Programma 

cibit academy biedt een compleet programma dat een 

volledig overzicht geeft van alle onderdelen van 

informatiebeveiliging, inclusief de belangrijke 

standaarden en hun onderlinge relaties. 

 

Dag 1: managementprocessen voor 

informatiebeveiliging 

 Een algemene inleiding in de 

informatiebeveiliging en risicomanagement, 

waarbij de gebruikelijke termen en definities 

worden uitgelegd 

 Een overzicht van de gehele ISO27000-serie, 

NEN7510, CobiT, hun onderlinge relaties en de 

relatie met andere standaarden zoals ISO9001 

en ISO14001. Ook de belangrijkste valkuilen 

van beveiligingsstandaarden komen aan bod 

 Aansturen en beheersen van de 

informatiebeveiliging en het opstellen en 

onderhouden van een beveiligingsbeleid. Hierbij 

wordt gekeken naar de inrichting van het ISMS 

volgens ISO27001 en NEN7510 

 De beginselen van risico-analyse en 

risicomanagement, inclusief een overzicht van 

standaarden voor risicomanagement, zoals 

ISO27005, de ISO31000-serie en andere 

standaarden 

 

Dag 2: de operationele kant van 

informatiebeveiliging 

 Beveiligingsbeleid 

 Organisatie van informatiebeveiliging 

 Beheer van bedrijfsmiddelen 

 Beveiliging van personeel 

 Fysieke beveiliging en beveiliging van de 

omgeving 

 Beheer van communicatie- en 

bedieningsprocessen 

 Toegangsbeveiliging 

 Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van 

informatiesystemen 

 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten 

 Bedrijfscontinuïteitsbeheer 

 Naleving  

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.295,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

cibit academy 

Blijf waardevol en houd je vakgebied bij. Profiteer van 

onze hbo+ opleidingen: klassikaal onderwijs, 

topdocenten die in de praktijk staan en leerzame 

contacten met medestudenten. 

 

Contact 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2 

3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   


