Information Security Foundation (ISFS)
training inclusief examen voucher
Group Nederlands
Training code

CGAIS--FCE

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

4

Kosten

€1.100,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Information Security Foundation (ISFS) inclusief examen
voucher
Op dit moment staan de media vol van allerlei issues die gerelateerd zijn aan Security. Privacy gevoelige
gegevens zijn niet langer veilig, maar worden wereldwijd gedeeld. Lekken in beveiligingssoftware geven
hackers volop mogelijkheden. Social media worden gebruikt voor informatievergaring.
Werken in de Cloud en werken met je eigen laptop op allerlei werkplekken en in allerlei netwerken maakt de
veiligheidsrisico’s alleen maar groter. Om deze redenen (en omdat Security ‘hot’ is) is het belangrijk te
weten wat je aan deze dreigingen kunt dan wel moet doen.
De training ISFS is sluit aan op ISO/IEC27001 en biedt jou de kans om inzicht te krijgen in alle onderwerpen
die behoren bij de internationaal erkende certificering ISFS. De training is vooral geschikt voor iedereen die
binnen een bedrijf moet weten welke zaken geregeld moeten zijn om te voldoen aan de geldende wet en
regelgeving.
Bij deze training is een voucher voor het officiële, internationaal erkende examen inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang van de
training ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Houd rekening met het feit
dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is Information Security Foundation (ISFS) inclusief examen
voucher
Deze training richt zich op iedereen in de organisatie die met informatie omgaat. Voorbeelden zijn:

compliance managers,
medewerkers binnen Legal afdelingen,
risico managers,
inkopers,
IT specialisten,
information engineers,
business analisten,
informatie managers.
De training is ook geschikt voor kleine zelfstandige ondernemers en beginnende informatiebeveiligers voor
wie enige basiskennis van informatiebeveiliging noodzakelijk is.

Voorvereisten
Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Doelstellingen
Doelen Information Security Foundation (ISFS): Het doel van deze training is een solide basis te leggen voor
jouw ontwikkeling binnen het Security vakgebied. De training behandelt alle onderwerpen die behoren bij
het EXIN certificaat ISFS Information Security Foundation. Daarmee wordt geborgd dat de opgedane kennis
en inzicht een solide plaats in de markt heeft.
Examen Informatie
Duur examen: 60 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 40
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 26
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee

Group English
Training code

CGAIS-EFCE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.100,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Information Security Foundation (ISFS) inclusief examen

voucher
Op dit moment staan de media vol van allerlei issues die gerelateerd zijn aan Security. Privacy gevoelige
gegevens zijn niet langer veilig, maar worden wereldwijd gedeeld. Lekken in beveiligingssoftware geven
hackers volop mogelijkheden. Social media worden gebruikt voor informatievergaring.
Werken in de Cloud en werken met je eigen laptop op allerlei werkplekken en in allerlei netwerken maakt de
veiligheidsrisico’s alleen maar groter. Om deze redenen (en omdat Security ‘hot’ is) is het belangrijk te
weten wat je aan deze dreigingen kunt dan wel moet doen.
De training ISFS is aansluitend op ISO/IEC27001 en biedt jou de kans om inzicht te krijgen in alle
onderwerpen die behoren bij de markt erkende certificering ISFS. De training is vooral geschikt voor
iedereen die binnen een bedrijf moet weten welke zaken geregeld moeten zijn om te voldoen aan de
geldende wet en regelgeving.
Bij deze training is een voucher voor het officiële, internationaal erkende examen inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang van de
training ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Houd rekening met het feit
dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is Information Security Foundation (ISFS) inclusief examen
voucher
Deze training richt zich op iedereen in de organisatie die met informatie omgaat. Voorbeelden zijn:
compliance managers,
medewerkers binnen Legal afdelingen,
risico managers,
inkopers,
IT specialisten,
information engineers,
business analisten,
informatie managers.
De training is ook geschikt voor kleine zelfstandige ondernemers en beginnende informatiebeveiligers voor
wie enige basiskennis van informatiebeveiliging noodzakelijk is.

Voorvereisten
Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Doelstellingen
Doelen Information Security Foundation (ISFS): Het doel van deze training is een solide basis te leggen voor
jouw ontwikkeling binnen het Security vakgebied. De training behandelt alle onderwerpen die behoren bij
het EXIN certificaat ISFS Information Security Foundation. Daarmee wordt geborgd dat de opgedane kennis
en inzicht een solide plaats in de markt heeft.
Examen Informatie
Duur examen: 60 min

% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 40
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 26
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

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2022 Capgemini.

IN/3A-018.18

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.

