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ICT Institute biedt een vierdaagse ISO 27001 Lead Auditor 
Certification training aan. Na het volgen van deze training kunt u 
ingeschakeld worden door een certificeringsinstantie om een ISMS 
te auditen, interne audits bij uw eigen- of klantorganisatie doen, of 
uw eigen- of een klantorganisatie begeleiden bij het opstellen van 
informatiebeveiligingsbeleid. 

 
Voor wie is deze cursus? 

• Managers of consultants betrokken bij 
informatiebeveiligingsbeleid of een ISO 27001 certificering 

• Personen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van 
eisen aan informatiebeveiligingsbeleid 

• Technische experts die zich voorbereiden op een audit van 
het ISMS 

• Consultants die graag een grondige kennis hebben van ISO 
27001 

 
Vereisten 
Algemene IT-kennis of werkervaring in een kennisintensieve 
organisatie. Er wordt vooraf leesmateriaal gestuurd waarin de 
basisbegrippen worden uitgelegd. 
 
Leerdoelen 

• Begrijpen van de werking van een ISMS op basis van ISO 
27001:2017 (eventueel: NEN 7510:2017) 

• Verwerven van de competenties en het begrijpen van de rol 
van een auditor om: een audit te plannen, een audit te leiden 
en conceptrapporten op te stellen en op te volgen 

• Het verband tussen ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 en 
andere normen 

 
 

Cursusvorm 
Wij staan bekend om onze pragmatische aanpak en helpen om van ISO 27001 een levend proces in uw 
organisatie te maken door:  

• in deze training een gezonde afwisseling tussen theorie en praktijk te bieden. Door middel van 
oefeningen in de groep leert u om te gaan met scenario’s die zich tijdens een audit voor kunnen 
doen, zodat u altijd in controle blijft. 

• lessen te illustreren met voorbeelden op basis van case-studies; de lessen bevatten best practices 
uit de markt en ervaring van de docenten. 

• met u praktisch te oefenen op basis van een case study. 
• u oefenexamens te laten doen, vergelijkbaar met het certificeringsexamen. 

 

 
 
ICT Institute (ICTI BV) is een IT 
adviesbureau met passie voor 
privacy, security, software kwaliteit, 
IT Due Diligence en IT strategie 
advies. We hebben een team van 
experts die in kleine teams 
samenwerken. Om onze kennis up to 
date te houden, nemen we 
getalenteerde mensen aan, werken 
we samen met freelancers, delen we 
kennis in presentaties en lezingen, 
hebben een Engelse en Nederlandse 
blog en leren via onze projecten. 
 
Zie ook onze Engelstalige website 
www.ictinstitute.nl en onze 
Nederlandstalige website 
www.softwarezaken.nl  
 
Adres en trainingslocatie: 
Europalaan 400, Utrecht          
 

 
 
 
Contact: sieuwert@ictinstitute.nl  
 
Tel: +31(6) 1050 9674 
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De training wordt in het Nederlands gegeven, met Engels schriftelijk materiaal. Het examen is schriftelijk 
en ook in het Engels. 

 
Planning van de cursus 
De training duurt 4 aangesloten dagen, is inclusief een examen, en heeft de volgende indeling: 
 
Dag 1 - Information Security Management Systems knowledge (ISO 27001) 
Dag 2 - Information Security risk management  
Dag 3 - Guidelines for auditing management systems (ISO 19011) – Simulating the process of Audit 

planning, preparating for an audit. 
Dag 4 - Guidelines for auditing management systems (ISO 19011) – Simulating Audit opening meetings, 

on-site audit activities, closing meeting, en het ISO27001 Lead Auditor examen.  
 
De eerstvolgende training wordt gegeven van 17 t/m 20 november 2020.  
 
 
Tarief 
Het tarief voor deze 4-daagse cursus is €3000, excl. BTW, incl. drankjes en een uitgebreide lunch. Bij in-
company trainingen is er een kortingstarief. 
 
 
Hoe te boeken? 
U kunt contact opnemen over de cursus via ons telefoonnummer of emailadres (zie venster over ICT 
Institute). U kunt ook op onze Nederlandstalige website www.softwarezaken.nl contact opnemen middels 
het formulier voor informatie of inschrijvingen.  
 
 

 
 
Trainers zijn: 
 
Sieuwert van Otterloo,  
Software security, quality, AI and privacy expert | lecturer | CIPP/E LRGD NVBI 
 
Nico Brand 
Management Consultant | Projectmanager | Lecturer 
 
Joost Krapels  
IT-consultant | privacy specialist | CIPP/E 
 

 


