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Opleiding ISSMP information security 

Sinds 2001 werkt cibit academy in Nederland exclusief samen met de Amerikaanse organisatie 
(ISC)², onder meer bekend van de CISSP-titel. Op dit moment dragen in Nederland ruim 1.000 
security-professionals de CISSP-titel en is CISSP de standaard op het gebied van information 
security certificering. Verdiep, als CISSP-gecertificeerde, je kennis op het gebied van 
information security management met de ISSMP information security training. 

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. 

  

ISSMP domeinen 
De Information Systems Security Management 

Professional (ISSMP) training omvat de volgende 

aandachtsgebieden: 

 de praktijk van enterprise security management 

 Enterprise-Wide System Development Security 

 Overseeing Compliance of Operations Security 

 Business Continuity Planning (BCP), Disaster 

Recovery Planning (DPR) en Continuity of 

Operations Planning (COOP) begrijpen 

 de wet, (forensisch) onderzoek en ethiek 

 

Voor de CISSP-gecertificeerde 

Je bent al werkzaam als (Information) Security 

Manager, Security Consultant, Security Officer, IT 

Consultant of IT Auditor met minimaal hbo-werk- & 

denkniveau. Je bent in het bezit van de CISSP-

certificering en beheerst de materie 'CISSP Common 

Body of Knowledge'. Je hebt minimaal twee jaar 

professionele management werkervaring. Deze 

opleiding en het ISSMP-examen zijn Engelstalig. 

 

Waarom kies je voor deze ISSMP-
training? 

 compleet overzicht met de laatste 

ontwikkelingen in een beknopte tijd 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden 

 verzekerd van een optimale voorbereiding op 

het examen dankzij ervaren, ISSMP-

gecertificeerde (ISC)² topdocenten 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider 

 je behaalt het waardevolle ISSMP-certificaat 
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Waardevol ISSMP-certificaat met 
titel 

Na het succesvol afronden van het examen ontvang je 

een certificaat en heb je recht op de ISSMP-titel achter 

je naam. Een van de waardevolste certificeringen voor 

een security manager. 

  

 

Het ISSMP-examen 

De examens zijn computer based en dienen zelf door 

de cursist aangevraagd te worden via PearsonVUE. Het 

examen maakt geen onderdeel uit van de training. De 

examens kunnen het hele jaar door worden 

afgenomen. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   


