De IT Management Group is kwaliteitsopleider in Nederland. IT Management Group verzorgt deze training op basis van open
inschrijving en in-company. Op verzoek verstrekken wij graag referenties. Wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord!

Training: CISM – Certified Information Security Manager
CISM staat voor Certified Information Security Manager. Het CISM certificaat geeft u internationale erkenning als
security professional. Daarmee verhoogt u uw marktwaarde. De training CISM van de IT Management Group leidt
u op voor het officiële CISM examen van ISACA.
Tijdens de training die opleidt tot Certified Information Security Manager worden alle belangrijke security
domeinen behandeld. Ook wordt geoefend met examenvragen. U leert u hoe u informatiebeveiliging in lijn kunt
brengen met uw business doelstellingen en wettelijk gestelde eisen. Ook wordt ingegaan op
informatiebeveiligingsrisico’s en de mogelijkheden om deze risico’s tot een voor uw organisatie aanvaardbaar
niveau te beperken. U leert tijdens de training hoe u de strategie en het beleid met betrekking tot
informatiebeveiliging kunt bepalen. Tenslotte richt de training zich op security incidenten waarin het beperken
van de impact van security incidenten voor de business centraal staat.
Doelgroep
De CISM training is bedoeld voor medewerkers die
bezig zijn met de organisatorische kant van
informatiebeveiliging. Het gaat dan onder andere om
Information
Security
Managers,
Informatiebeveiligingsspecialisten
,
IT
Security
Managers, Security Officers, Security Consultants, Risk
Managers en IT Auditors.

Certificering
Indien u slaagt voor het CISM-examen dan krijgt u de
titel Certified Information Security Manager. Deze titel
is drie jaar geldig. Om uw CISM titel te mogen blijven
voeren, moet u kunnen aantonen op jaarbasis
voldoende uren te hebben besteed aan uw
professionele ontwikkeling op het gebied van
informatiebeveiliging.
ISACA
beoordeelt
uw
inspanningen en kent hieraan PE-punten toe.

Opleidingsprofiel
In deze professionele en praktijkgerichte training
komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Information Security Governance;
2. Information Risk Management and Compliance;
3. Information Security Program Development and
Management;
4. Information Security Incident Management;

Materiaal
Het materiaal bij deze training wordt digitaal geleverd.

Taal (training, materiaal en examen)
De voertaal tijdens de training is Nederlands. Het
examen wordt in het engels afgenomen.
Duur en tijden
De training duurt 3 dagen. De dagen starten om 09.00
uur en zijn rond 17.00 uur afgerond.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis
vereist.

Kosten (open inschrijving)
De kosten voor deze training bedragen € 2050,-. Deze
prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie, thee en
lunch en exclusief examengeld en BTW.

Vrijstelling
Nvt

Docenten en locaties
ITMG werkt alleen met de beste docenten. Trainingen
op basis van open inschrijving worden gegeven op
centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties.

Heeft u een vraag over onze trainingen? We informeren u graag per telefoon of per e-mail!

W: www.itmg.nl

T: 070-7504127

E: info@itmg.nl

