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Opleiding CCSP cloud security 

Certified Cloud Security Professional (CCSP) is een nieuwe training van (ISC)² die samen met 

de Cloud Security Alliance (CSA) is opgezet. Door deze brede training wordt een zeer solide 

basis gelegd voor het steeds groter wordende cloud computing. Met deze 5-daagse training 

wordt een perfecte voorbereiding voor het officiële examen gelegd.

Waar voorheen alle informatie vooral op het eigen 

netwerk en binnen de eigen serverruimte beveiligd 

moest worden is de huidige trend dat steeds meer 

applicaties op locaties buiten de deur draaien. De 

verwachting is dat deze trend zich alleen maar doorzet 

en dat op den duur de traditionele datacenters 

overbodig gaan worden. Dit vereist een nieuwe manier 

van kijken naar de beveiliging en het nemen van 

andere en aanvullende maatregelen op het gebied van 

informatiebeveiliging. 

 

Neem nu alvast een voorsprong op kennis en zorg dat 

deze kwantificeerbaar en controleerbaar wordt. 

Certificering van je kennis en ervaring door een 

internationaal erkende organisatie is daarom voor 

professionals van groot belang. 

 

Officiële vijfdaagse CCSP 

voorbereidingscursus 

Als enige opleider biedt cibit academy de officiële 

training aan voor het CCSP-examen in Nederland in 

samenwerking met (ISC)². We behandelen in één 

intensieve week alle algemene basiskennis die 

minimaal vereist is om te slagen voor het CCSP-

examen. Daarbij is er veel ruimte voor training, 

herhaling en het behandelen van oefenexamens. 

Tevens bouw je een relevant netwerk op met mede 

cloud-security-professionals. 

 

Common Body of Knowledge (CBK) 

Tijdens de opleiding komen de 6 domeinen van CCSP 

Common Body of Knowledge (CBK) aan de orde: 

 Architectural concepts and design requirements 

 Cloud data security 

 Cloud platform and infrastructure security 

 Cloud Application Security 

 Operations 

 Legal and compliance 

Certified Cloud Security 

Professional (CCSP) titel 

Na het succesvol afronden van het CCSP-examen 

ontvang je een certificaat. Dit (tezamen met 

voldoende relevante werkervaring*) geeft recht op het 

voeren van de CCSP-titel achter je naam. Een 

professionaliseringskenmerk dat je herkenbaar maakt 

in de markt. 

 

CCSP-examen 
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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. 

 

Doelgroep 

Deze opleiding is zeer geschikt voor security 

engineers, security architecten, security managers, 

security consultants of enterprise architecten met vijf 

of meer jaren werkervaring in de IT, waarvan ten 

minste 3 jaar in de informatiebeveiliging en 1 jaar in 

een van de 6 domeinen van CCSP CBK. 

 

Daarnaast is het ook interessant als je als CISSP 

gecertificeerde je wilt verdiepen in Cloud Security. Het 

hebben van deze CISSP-titel zorgt er in elk geval voor 

dat al aan alle werkervaringseisen voldoet. 

 

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. 

 

Redenen om de CCSP training bij 

cibit academy te volgen:  

 We zijn de eerste opleider die deze gloednieuwe 

training aanbiedt. 

 De beste klassikale training in Nederland en 

toch het scherpst geprijsd. Wij hanteren 

bovendien een duidelijke all-in prijs, vrij van 

BTW. 

 Je krijgt les in je eigen taal, of in de taal van 

het examen en de training sluit altijd aan bij de 

laatste exameneisen. 

 In 5 dagen ben je klaar voor het CCSP-examen. 

Je krijgt een sowieso een (ISC)²-certificaat van 

deelname. 

 De opleiding heeft telkens zeer tevreden 

deelnemers en hoge slagingspercentages. 

 cibit academy verzorgt al 25 jaar IT-security 

opleidingen. Onze opleidingslocatie ligt in een 

mooie, inspirerende, bosrijke omgeving. 

 

 

Opleidingsgegevens  

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195, - (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   


