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Cursus Wetgeving rond informatiebeveiliging 

Een belangrijke randvoorwaarde bij het werken in de informatiebeveiliging zijn de juridische kaders die - 
in het bijzonder voor dit vakgebied - gelden. Professionals kunnen belangrijke voordelen behalen 
wanneer zij rekening houden met de verregaande mogelijkheden die ICT biedt.

Juridische aspecten 

In deze cursus gaan we in op diverse juridische 

regelingen die van belang zijn voor security. En ook 

hoe kennis van wet- en regelgeving een belangrijke 

management tool kan zijn. Er is aandacht voor cases 

die je voor de start van deze opleiding zelf inbrengt. 

 

Programma wet- en 
regelgevingsaspecten rond 
informatiebeveiliging 

 de vereisten rond beveiliging die worden 

gesteld in de privacywet, wetgeving op het 

gebied van aansprakelijkheid, de 

telecommunicatiewet en het Wetboek van 

Strafrecht 

 de wijze waarop security van belang is voor het 

indekken tegen juridische claims en het 

veiligstellen van de juridische positie wanneer 

zaken mislopen 

 de implicaties van de nieuwste ontwikkelingen 

op het terrein van het intellectueel 

eigendomsrecht 

 het inzetten van wet- en regelgeving om een 

security positie te optimaliseren 
 

Leerdoelen 
Tijdens deze cursus krijg je inzicht in: 

 juridische en normatieve implicaties van 

informatiebeveiligingsaspecten 

 de rol van wet- en regelgeving in het domein 

security 
 

Voor de (informatie)manager en 
beleidsmedewerker 

Managers, informatiemanagers, beleidsmedewerkers 

en iedereen die te maken krijgt met het scheppen van 

een juridisch raamwerk voor het implementeren van 

beveiligingsmaatregelen in de organisatie. 

Waarom kies je voor deze cursus 
wetgeving informatiebeveiliging? 

 compleet overzicht met de laatste 

ontwikkelingen in een beknopte tijd 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden 

 ervaren, gecertificeerde topdocenten gemiddeld 

met een 8 gewaardeerd 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider 
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"Veel praktische en theoretische kennis. Ook veel 

kennis over het speelveld in Nederland. Deskundigheid 

is groot. Leerdoelen zijn erg actueel en heel erg 

toepasselijk. Veel interactie tussen deelnemers." --- 

Pamela Merera 

 

"Goede onderwerpen. Docent had 'n goede 

presentatie, was erg kundig en had vragen goed 

beantwoord. Ik heb gekozen voor cibit academy 

vanwege ervaringen uit het verleden." --- Timo Ewald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   


