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Opleiding ISSAP security architecture 

Ben jij CISSP-gecertificeerd en wil jij jouw kennis verdiepen op het gebied van ontwerp en 
implementatie van oplossingen en technologieën? Volg de ISSAP security architecture-training 
van (ISC)2. 

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. 

  

Kennisverdieping CISSP 
De ISSAP security architecture-training is een bondige, 

allesomvattende training die alle zes domeinen omvat 

van 'Information Systems Security Architecture 

Professional':  

 Access Control Systems and Methodology 

 Communications & Network Security 

 Cryptography 

 Security Architecture Analysis 

 Technology Related Business Continuity 

Planning (BCP) &   Disaster Recovery Planning 

(DRP) 

 Physical Security Considerations 

 

ISSAP-certificaat en titel meest 
waardevol  

Na deze training ben je goed voorbereid op het ISSAP-

examen. Na het behalen van het examenontvang je 

het ISSAP-certificaat en mag je de ISSAP-titel achter 

je naam dragen. Uit salarisonderzoek van het 

Certification Magazine blijkt bovendien dat ISSAP-

gecertificeerden een hoger salaris ontvangen dan 

andere ICT’ers. 

 

Voor CISSP-gecertificeerden  

De opleiding is bedoeld voor (Technical) security- of 

ICT-architecten, security- of ICT-consultants, security 

officers of -managers, IT-netwerk-/systeembeheerders 

of auditors met minimaal hbo-werk- en denkniveau en 

twee jaar werkervaring op het gebied van IT-

architectuur. Je bent in het bezit van de CISSP-

certificering en beheerst de materie 'CISSP Common 

Body of Knowledge'.  

  

De opleiding wordt in het Engels gegeven door de 

Engelstalige (ISC)²-docent. Dat is handig omdat het 

examen ook in het Engels wordt afgenomen. 

Deelnemers waarderen de opleiding met gemiddeld 

een 9.  
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Redenen om de ISSAP training bij 
cibit academy te volgen 

 We bieden de enige officiële opleiding voor 

het ISSAP-examen in Nederland in 

samenwerking met (ISC)². 

 Je hebt aan één intensieve week 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. 

Opleidingsgegevens 

Duur: 4 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 2.595,- (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   


