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Opleiding Management van Informatiebeveiliging 

Opzetten van informatiebeveiligingsprocessen binnen je organisatie? Sturen op 
informatiebeveiliging? Gebruik maken van modellen en standaarden zoals ISO27001, 
NEN7510, CobiT, etc? Waar te beginnen en wat te verwachten? Je zoekt een opleiding die je 
helpt om informatiebeveiliging deugdelijk in te richten en op draaiend te houden, ook in de 
ogen van de auditor die dadelijk voor je deur staat.

Informatiebeveiliging 

Bij deze opleiding bieden we diepgaande kennis en 

vaardigheden aan, die nodig zijn om management-

processen voor informatiebeveiliging te 

implementeren. ISO27001, NEN7510, ISO27799, 

CobiT en aanverwante raamwerken komen allemaal 

aan de orde. Je leert de principes van de standaarden 

en hun onderlinge relaties. Daardoor ben je in staat 

om ieder willekeurig raamwerk te implementeren.  

 

Implementeren en verbeteren 

De opleiding wordt verzorgd door (ISC)² 

gecertificeerde consultants die werkzaam zijn in de 

informatiebeveiliging en daar hun sporen ruimschoots 

hebben verdiend. Vanuit een pragmatische aanpak 

leggen zij uit hoe je processen kunt implementeren of 

verbeteren. Ook leggen ze uit wat de valkuilen daarbij 

zijn. In interactieve werkvormen oefen je de kritische 

vaardigheden voor je rol als security officer of security 

manager. Vaardigheden voor persoonlijk leiderschap 

en opzetten van een bewustzijnsprogramma horen 

daar ook bij. 

 

Audits overleven 

Naast een uitleg hoe je zelf audits uitvoert, komt ook 

een ISO auditor aan het woord die uitlegt hoe een 

certificering in zijn werk gaat en waar hij op let bij zijn 

beoordelingen. Je beschikt zodoende over een 

waardevolle brok praktische kennis over audits en het 

doorlopen van een certificeringstraject. 

 

Doelgroep 

Deze opleiding is primair bedoeld voor iedereen die 

zich bezig houdt met managen van 

informatiebeveiliging en compliance, zoals Information 

Security Managers en Information Security Officers, of 

andere informatiebeveiligingsspecialisten die 

management van informatiebeveiliging en compliance 

professioneel willen aanpakken. 

 

Certificering en accreditatie (ISC)² 

Een werkopdracht is een optioneel onderdeel van deze 

opleiding. In deze werkopdracht pas je de geleerde 

stof toe op je eigen praktijk. Naast de praktische 

waarde voor je eigen organisatie, worden de 

resultaten beoordeeld door de docent van cibit 
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academy. Het cijfer voor de werkopdracht is geldig als 

onderdeel van onze certificering voor IB Management.  

(ISC)² gecertificeerde professionals ontvangen 40 CPE 

(accreditatiepunten) van het type A, de gehele 

jaarlijkse vereiste. Deelname aan de optionele 

werkopdracht levert extra CPE’s van het type A op. 

  

Programma 

Dag 1: Persoonlijk leiderschap – als security 

manager of security officer geef je leiding in 

beveiligingstrajecten. Gedurende deze dag komen de 

vaardigheden aan de orde die je helpen om effectief 

op te treden als informatiebeveiliger. 

 

Dag 2: Managementprocessen – de kern van de 

informatiebeveiliging wordt in detail besproken: 

inrichting van het ISMS (information security 

management system). Hierbij komen de belangrijkste 

standaarden aan de orde, zoals ISO27001, NEN7510 

en ISO27799. Daarnaast leer je de relatie met 

bestaande of andere managementprocessen, zoals 

bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement volgens ISO9001. 

 

Dag 3: Praktische inrichting van 

informatiebeveiliging – aansluitend op de inrichting 

van het ISMS, bespreken we praktische stappen voor 

de implementatie van de gekozen standaard. We staan 

uitgebreid stil bij de implementatie van één van de 

belangrijkste beveiligingsprocessen: security incident 

management. 

 

Dag 4: Bewustzijn, Auditing & compliance – ’s 

ochtends vertelt een expert op het gebied van 

bewustzijnsprogramma’s over zijn werkwijze en best 

practices. Na de lunch legt een ervaren ISO auditor uit 

hoe hij te werk gaat bij een certificering. 

 

Dag 5: Governance – aan de hand van CobiT wordt 

uitgelegd hoe governance kan worden ingeregeld. 

Door bedrijfsdoelen te vertalen naar prestatie-

indicatoren ben je in staat om intern te rapporteren 

over de actuele effectiviteit van informatiebeveiliging 

binnen je organisatie. 

 

Kortom een uitgebreid programma waarin alle 

vaardigheden aan de orde komen die de rol van de 

security officer en security manager uniek maken ten 

opzichte van andere informatiebeveiligers. 

 

Zoek je een compleet opleidingstraject voor een baan 

in de informatiebeveiliging? Deze opleiding vormt 

onderdeel van het opleidingstraject 

Opleidingsprogramma IB Management. 

 

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   


