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Opleiding CSSLP information security 

CSSLP staat voor Certified Secure Software Lifecycle Professional. Het toont deskundigheid en 
ervaring aan op de zeven domeinen rond het thema secure software development. 
Internationaal is het een van de belangrijkste certificeringen op dit gebied. Met deze opleiding 
vergroot je je kennis over best practices en standaarden voor het verhogen van het 
veiligheidsniveau van software. 

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. 

  

Officiële CSSLP training 
Je krijgt inzicht in de tools en processen waarmee je 

security in iedere fase van de softwarelevenscyclus 

inbouwt en verbetert. Tevens wordt ingegaan op de te 

nemen beveiligingsmaatregelen. 

6 redenen om de CSSLP opleiding bij 
cibit academy te volgen 

 de enige officiële opleiding voor het CSSLP-

examen in Nederland in samenwerking met 

(ISC)² 

 verzekerd van een optimale voorbereiding op 

het examen dankzij ervaren, CSSLP-

gecertificeerde (ISC)² topdocenten 

 inclusief 50 uur klassikale training 

 onderwijs in de taal van het examen en de 

training sluit altijd aan bij de laatste 

exameneisen 

 gratis proefexamens 

 

Doelgroep CSSLP training  

Stakeholders betrokken bij de softwarelevenscyclus 

zoals het topmanagement, IT managers, business unit 

managers, projectmanagers en teamleiders, auditors, 

beveiligingsspecialisten, applicatie-eigenaren, 

ontwikkelaars en programmeurs, technisch 

architecten, QA managers en bedrijfsanalisten. Om 

voor deelname aan het examen in aanmerking te 

komen geldt dat je over minimaal 4 jaar werkervaring 

beschikt op het gebied van de levenscyclus van 

softwareontwikkeling of minimaal drie jaar 

werkervaring op dit terrein in combinatie met een 

diploma op minimaal HBO niveau. 
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Waardevol CSSLP-certificaat met 
titel 

Na het succesvol afronden van het CSSLP information 

security examen ontvang je een certificaat. Dit geeft 

recht op het voeren van de CSSLP-titel achter je 

naam. Een professionaliseringskenmerk dat je 

herkenbaar maakt in de markt.  

  

 

CPE Credits 

De titel verleng je elke 3 jaar. Hiervoor verzamel je 90 

'CPE Credits'. Deze behaal je door het volgen van 

opleidingen, het bezoeken van relevante seminars, het 

verzorgen van onderwijs en het schrijven van 

artikelen. 

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: 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   


