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Opleiding CISSP information security 

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is internationaal een van de 

belangrijkste certificeringen in het vakgebied. Het volgen van deze intensieve 

informatiebeveiliging opleiding is de ideale voorbereiding op de meest gewilde en 

internationaal erkende CISSP-certificering.

Er is een groeiende behoefte aan gekwalificeerde IB-

specialisten. Maar werkervaring als informatie-

beveiliger is voor werkgevers en opdrachtgevers vaak 

niet voldoende om je waarde aan te tonen. Je ervaring 

dient kwantificeerbaar en controleerbaar te zijn. 

Certificering van je kennis en ervaring door een 

internationaal erkende organisatie is daarom voor 

professionals van groot belang. 

  

Officiële CISSP Preparation course 

Als enige opleider biedt cibit academy de officiële 

training aan voor het CISSP-examen in Nederland in 

samenwerking met (ISC)². We behandelen in één 

intensieve week alle algemene basiskennis. Daarbij is 

er veel ruimte voor training, herhaling en het 

behandelen van oefenexamens. Tevens bouw je een 

relevant netwerk op met mede security-professionals. 

  

Common Body of Knowledge (CBK) 

Tijdens de opleiding komen de 10 domeinen van de 

CISSP CBK aan de orde, evenals de meest recente 

ontwikkelingen daarin: 

 Access Control 

 Telecommunications and Network Security  

 Information Security Governance and Risk 

Management  

 Software Development Security  

 Cryptography 

 Security Architecture and Design  

 Operations Security  

 Business Continuity and Disaster Recovery 

Planning  

 Legal, Regulations, Investigations and 

Compliance  

 Physical (Environmental) Security  

 

CISSP-titel 

Na het succesvol afronden van het CISSP information 

security-examen ontvang je een certificaat. Dit geeft 

recht op het voeren van de CISSP-titel* achter je 

naam. Een professionaliseringskenmerk dat je 

herkenbaar maakt in de markt. 

  

CISSP-examen 

Het examen maakt geen onderdeel uit van de training. 

Je kunt het examen persoonlijk aanvragen via 

PearsonVUE. De examens zijn computer gebaseerd en 

worden dan ook het hele jaar door afgenomen. 

  

http://www.cibit.nl/
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Doelgroep 

Deze opleiding is zeer geschikt voor security officers, 

security managers, security consultants, netwerk- en 

systeembeheerders en IT-architecten met vijf of meer 

jaren werkervaring in de informatiebeveiliging (in ten 

minste twee domein van het CBK). Met minimaal een 

hbo-diploma of een certificering uit de (ISC)² 

Credential List, heb je aan vier jaar werkervaring 

voldoende. 

  

Heb je minder ervaring dan kan je na het behalen van 

het CISSP examen Associate van (ISC)2 worden. 

Vervolgens heb je 6 jaar de tijd om de benodigde 

werkervaring verder op te bouwen. Meer informatie 

daarover vind je op de (ISC)2-website. 

  

Mocht je nog niet voldoen aan de genoemde 

voorwaarde van werkervaring of komt deze opleiding 

cq. examentraining voor jou nog te vroeg, overweeg 

dan één van onze andere 

informatiebeveiligingsopleidingen: 

• Opleiding IT-risicomanagement  

• Opleiding Praktische Informatiebeveiliging 

• Opleiding Management van Informatiebeveiliging  

• Opleiding Architectuur en Informatiebeveiliging 

 

Of één van de twee opleidingsprogramma’s: 

• Opleidingsprogramma Information Security Officer   

• Opleidingsprogramma Information Security Architect  

  

Redenen om de CISSP training bij 

cibit academy te volgen 

 We bieden de enige officiële opleiding voor het 

CISSP-examen in Nederland in samenwerking 

met (ISC)². 

 Je hebt aan één intensieve week (van 50 uur) 

klassikale training voldoende. 

 Je krijgt les van een (ISC)2-docent in de taal 

van het examen en de training sluit altijd aan 

bij de laatste exameneisen. 

 Zeer hoge slagingspercentages zijn het 

resultaat van gebleken kwaliteit op basis van 

jarenlange ervaring. 

 

"De docent heeft veel kennis, ervaring en bovendien 

humor. Hij neemt af en toe uitstapjes waardoor je bij 

de les blijft. De keuze viel op cibit academy vanwege 

de goede docenten en faciliteiten." --- B.A. Kraanen  

 

"Ontspannen ambiance. De docent vertelde levendig 

en wist zeker te boeien." --- Bart Jan Kelten  

  

*) Je moet wel voldoen aan de voorwaarde van werkervaring. 

En de titel verleng je elke drie jaar. Hiervoor verzamel je 120 

zogenaamde 'CPE Credits' met een minimum van 20 per jaar. 

Deze behaal je door het volgen van opleidingen, het bezoeken 

van relevante seminars, het verzorgen van onderwijs en het 

schrijven van artikelen. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen achtereenvolgend 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195,- (cibit academy rekent geen BTW) 

In de prijs zit de lunch en het studie materiaal 

inbegrepen. Het officiele ISC2 CISSP Handbook wordt 

op de eerste cursusdag uitgereikt.    

 

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   
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