Certiﬁed BIO Professional training
inclusief examen voucher
Partner Training
Training code

ZETCBIOPCD

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.295,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Certiﬁed BIO Professional inclusief examen voucher
De BIO training behandelt een praktisch toepasbare methodiek waarin informatiebeveiliging voor
de overheid als kwaliteitsmodel is ingericht. Er wordt ingegaan op alle aspecten die nodig zijn om
invulling te geven aan informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid
(BIO). De BIO beschrijft de invulling informatiebeveiliging en is verplicht voor het Rijk,
Gemeenten, Waterschappen en Provincies.
Onderwerpen:
Achtergrond en Begrippen
Risicomanagement
Basisbeveiligingsniveaus (BBN)
Aanpak & Implementatie
Information Security Management System
Verantwoording over de BIO
Ketensamenwerking
Implementatie
Wettelijke kaders
Controls en Overheidsmaatregelen
Organiseren van informatiebeveiliging
Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

Voor wie is Certiﬁed BIO Professional inclusief examen voucher
De BIO beschrijft de invulling informatiebeveiliging en is verplicht voor het Rijk, Gemeenten,
Waterschappen en Provincies. Ook voor bedrijven die werken voor of smaenwerken met de
Nederlandse overheid.

Voorvereisten
De training gaat over informatiebeveiliging management conform de BIO en is niet IT-technisch
van aard. Er gelden geen speciﬁeke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze training.

Doelstellingen
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) omvat een voor de Overheid verplicht tactisch
normenkader. Door deel te nemen aan deze training verkrijgt u essentiële kennis en expertise
waarmee u in staat bent om binnen uw eigen functie invulling te geven aan informatiebeveiliging
conform de BIO. De training is een erkende examentraining voor het Certiﬁed BIO Professional
(CBP) examen. Na het behalen van het examen bent u CBP gecertiﬁceerd.
Examen informatie
Duur examen:60
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0
Aantal examenvragen: 60
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 42
Examen stijl: Multiple Choice
Open Boek: Nee

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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