COBIT® 5 Foundation training
inclusief examen voucher
Group Training
Training code

COBIT5-F

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

4

Kosten

€1.450,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is COBIT® 5 Foundation inclusief examen voucher
COBIT® staat voor 'Control OBjectives for Information and related Technology' en is
internationaal steeds meer erkend als 'de facto' standaard voor controle en management over
informatie en InformatieTechnologie. Het is een generiek governance en controle framework met
richtlijnen die zich richten op "wat dient er te gebeuren" in plaats van "hoe moet het gebeuren".
Deze richtlijnen vormen praktische handvatten voor management, gebruikers, auditeurs,
controllers en beveiligingsspecialisten om binnen organisaties eﬀectief IT governance
vraagstukken op te lossen.
Deze tweedaagse training geeft aan waarom een IT control framework nodig is en hoe COBIT®
hier invulling aan geeft. De verschillende elementen van dit framework worden uitgelegd aan de
hand van praktische voorbeelden en opdrachten. Men leert dat 'IT governance' vraagstukken
organisaties wereldwijd beïnvloeden en hoe COBIT® hen hier een wereldwijd erkende oplossing
biedt met een IT control en governance framework.
Aan het einde van deze training weet je:
Hoe IT management vraagstukken uw organisatie beïnvloeden
Waarom op basis van de IT Governance vraagstukken u een framework nodig heeft
Hoe COBIT® tegemoet komt aan de eisen voor een IT Governance framework
Hoe COBIT® wordt gebruikt in relatie tot andere standaarden en best practices
De functies die COBIT® voorziet en wat de voordelen van het gebruik van COBIT® zijn
Hoe het COBIT® framework in elkaar zit en kent u de componenten (Control Objectives,
Control Practices, Management Guidelines, Audit Guidelines)
Hoe andere standards en frameworks COBIT® aanvullen: ITIL, ISO/IEC 38500, ISO/IEC
27002, COSO, Implementation Guide, IT Assurance Guide, Security Baseline, and Val IT 2.0
Hoe COBIT® te gebruiken is in een praktijksituatie

Hoe het gebruik van COBIT® wordt ondersteund door het IT Governance Institute.
De training bereidt je grondig voor op het COBIT® Foundation examen dat separaat kan
worden afgelegd.
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. Je kunt
reserveren voor een van onze examendagen of een online examen boeken op een door jou vast
te stellen moment. 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 COBIT® 5 Foundation inclusief examen voucher
De training is bestemd voor business managers, IT management consultants, IT medewerkers en
auditeurs die een beter zicht willen krijgen op COBIT® en wat dit hun organisatie kan bieden.
Er is geen speciﬁeke vooropleiding vereist. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige
ervaring hebben op het gebied van IT Governance.

Voorvereisten
Er is geen speciﬁeke vooropleiding vereist.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben op het gebied van IT
Governance.
Deze training staat niet op zich, maar maakt deel uit van verschillende van onze curricula.
Jij wilt de juiste opleidingskeuze maken en je optimaal ontwikkelen.
Onze curricula helpen je daarbij. Benieuwd? Je vindt ze op de Curriculum pagina.

Doelstellingen
Aan het einde van deze cursus weet je:
Hoe IT management vraagstukken uw organisatie beïnvloeden Waarom op basis van de IT
Governance vraagstukken u een framework nodig heeft
Hoe COBIT® tegemoet komt aan de eisen voor een IT Governance framework
Hoe COBIT® wordt gebruikt in relatie tot andere standaarden en best practices De functies
die COBIT® voorziet en wat de voordelen van het gebruik van COBIT® zijn
Hoe het COBIT® framework in elkaar zit en kent u de componenten (Control Objectives,
Control Practices, Management Guidelines, Audit Guidelines)
Hoe andere standards en frameworks COBIT® aanvullen: ITIL, ISO/IEC 38500, ISO/IEC
27002, COSO, Implementation Guide, IT Assurance Guide, Security Baseline, and Val IT 2.0
Hoe COBIT® te gebruiken is in een praktijksituatie Hoe het gebruik van COBIT® wordt
ondersteund door het IT Governance Institute.
De training bereidt je grondig voor op het COBIT® Foundation examen dat separaat kan worden
afgelegd.

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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