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Wat is Information Security Foundation (ISFS), gebaseerd op ISO/IEC
27001
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.
Het examen is niet inbegrepen bij deze training. Wil je het examen doen, boek dit dan via onze website.

Voor wie is Information Security Foundation (ISFS)
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 en informatie managers.
De training is ook geschikt voor kleine zelfstandige ondernemers en beginnende informatiebeveiligers voor wie
enige basiskennis van informatiebeveiliging noodzakelijk is.

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.
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
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genoegen.
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