Over de Security Academy
Beste lezer,
Voor u ligt het opleidingsoverzicht 2021 van de Security Academy. Gestart in 2007 is de
Security Academy uitgegroeid tot hét opleidingsinstituut van Nederland waar u terecht
kunt voor opleidings- en certificeringstrajecten op het gebied van Cyber Security,
Privacy en Business Continuity. Ons motto: Securing your future. Om ons aanbod zo
overzichtelijk mogelijk te houden hebben we zowel in dit opleidingsoverzicht als op de
website gekozen voor een vakinhoudelijke indeling.
Wij geloven sterk in het aanbieden van opleidingen waarbij de praktijk een hoofdrol
speelt. Mede om deze reden hebben wij naast certificeringsopleidingen van IAPP®,
(ISC)2® en ISACA® ook het SECO-Institute® certificeringstraject opgenomen in ons
portfolio.
De SECO-Institute® opleidingen zijn erop gericht om de cursist voor te bereiden op een
specifieke rol of functie in de organisatie waarbij praktijksituaties worden nagebootst
in een fictief bedrijf genaamd BICSMA. Omdat certificaten belangrijk worden geacht,
bieden we alle SECO-Institute® opleidingen aan inclusief het examen.
Op de pagina rechts ziet u een overzicht van de verschillende Preparation courses in
ons portfolio. Veel van deze Preparation courses vindt u ook nog eens terug onder de
betreffende categorie verderop in dit opleidingsoverzicht. Daarnaast heeft de Security
Academy diverse eigen opleidingen.
Heeft u opleidingsadvies nodig om te bepalen wat voor u de meest geschikte
opleiding is? Neem contact met ons op!

Portfolio

Het Cyber Security & Governance Certificeringsprogramma van het SECO-Institute®
bestaat uit 7 doorlopende leerlijnen, die u opleiden tot een specifieke functie of rol.
Deze certificeringstracks zijn opgebouwd uit drie levels (Foundation, Practitioner,
Expert), zodat u ongeacht ervaring kunt instromen op het niveau wat het beste
past. Omdat het SECO-portfolio een heldere structuur heeft, hebben we dit ook als
uitgangspunt voor dit opleidingsoverzicht genomen.

Security Academy biedt de CIPP/E®, CIPM® en CIPT® cursussen aan samen met haar
business partner Verdonck, Klooster & Associates. VKA is door de IAPP® in Nederland
aangewezen als de partij die voor haar trainingen en events CPE credits mag uitreiken.
VKA staat ook vermeld op de lijst van approved CPE providers van IAPP® (https://iapp.
org/certify/cpe-providers/).
CIPP/E®
PREPARATION COURSE
2 dagen | € 1.295

CIPM®
PREPARATION COURSE
2 dagen | € 1.295

CIPT®
PREPARATION COURSE
2 dagen | € 1.295

Wij bieden de meest bekende certificering, CISSP®, aan in een 10 daagse variant. Deze
onderscheidt zich door de aandacht voor het goed begrijpen en kunnen toepassen van
de lesstof in de praktijk. Wij bieden dan ook een slagingsgarantie. Binnen ons portfolio
valt ook de 5-daagse CCSP® certificering, die we op eenzelfde manier praktisch
benaderen.
CISSP®
PREPARATION COURSE
10 dagen | € 5.450

CCSP®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

Als officieel geaccrediteerd ISACA opleider bieden wij de CISM®, CISA® en CRISC®
certificeringen als 5-daagse opleidingen aan, waarin naast de focus op het examen, ook
de Nederlandse en Belgische praktijksituatie wordt behandeld. Ook hier geldt onze
slagingsgarantie.
CISM®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

CRISC®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

CISA®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

Opleidingstraject voor de Information Security Manager / CISO

INFORMATION SECURITY
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

INFORMATION SECURITY
PRACTITIONER
5 dagen | € 3.450

INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT EXPERT
6 maanden | € 5.950

CISM®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

CISSP®
PREPARATION COURSE
10 dagen | € 5.450

Overige cursussen binnen deze categorie
CERTIFIED IMPLEMENTER OF
ISO27001
3 dagen | € 1.950

CISA®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

INCIDENT RESPONSE
TRAINING
1 dag | € 695

LEAD AUDITOR
ISO 27001
5 dagen | € 2.750

CRISC®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

BASELINE
INFORMATIEBEVEILIGING
OVERHEID
2 dagen | € 1.295

CCSP®
PREPARATION COURSE
5 dagen | € 3.450

Opleidingstraject voor de Privacy Officer

PRIVACY & DATA PROTECTION
FOUNDATION

PRIVACY & DATA PROTECTION
PRACTITIONER

2 dagen | € 1.395

5 dagen | € 3.450

CIPP/E®
PREPARATION COURSE
2 dagen | € 1.295

CIPM®
PREPARATION COURSE
2 dagen | € 1.295

CIPT®
PREPARATION COURSE
2 dagen | € 1.295

Bij onze privacy opleidingen zijn er twee mogelijkheden: IAPP® of SECO-Institute®
Het voordeel van IAPP® is hun focus op uitsluitend privacy en daarmee hun duidelijke
profilering. Bij SECO-Institute® is de integrale praktijkgerichte benadering van de
diverse disciplines die samenhangen met Privacy (Informatiebeveiliging, securitymanagement, juridisch) beter herkenbaar.
Met de pijlen in bovenstaand schema is ook aangegeven welke verhouding er tussen
de cursussen onderling bestaat. Het is bijvoorbeeld prima te doen om na een CIPP/E®
cursus door te gaan met de SECO-Institute® Privacy & Data Protection Practitioner.

Opleidingstraject voor de IT-Security Officer

IT-SECURITY
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

IT-SECURITY
PRACTITIONER
5 dagen | € 3.450

CISSP®
PREPARATION COURSE
10 dagen | € 5.450

Opleidingstraject voor de Ethical Hacker

ETHICAL HACKING
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

ETHICAL HACKING
PRACTITIONER
5 dagen | € 3.450

Secure Software opleidingen

SECURE PROGRAMMING
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

APPLICATION SECURITY
TESTING
2 dagen | € 1.295

IT-SECURITY EXPERT /
SOC ANALYST
5 dagen | € 4.950

Opleidingstraject voor de Business Continuity Manager

BUSINESS CONTINUITY
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

BUSINESS CONTINUITY
PRACTITIONER
6 dagen | € 3.900

BUSINESS CONTINUITY
MANAGEMENT EXPERT
15 dagen | € 9.950

CERTIFIED IMPLEMENTER OF
ISO22301
3 dagen | € 1.950

Opleidingstraject voor de Crisismanager

CRISIS MANAGEMENT
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

CRISIS MANAGEMENT
PRACTITIONER
5 dagen | € 3.450

CRISIS MANAGEMENT
EXPERT
15 dagen | € 9.950

Meet the Expert

DARKWEB
FOUNDATION
2 dagen | € 1.395

SOCIAL ENGINEERING
FOUNDATION
2 dagen | € 1.295

ICS/SCADA
CYBER SECURITY ESSENTIALS
2 dagen | € 1.295

SECURITY AWARENESS
OFFICER
3 dagen | € 1.950

IDENTITY & ACCESS
MANAGEMENT
3 dagen | € 1.950

CSP®
CERTIFIED SECURITY PROFILER
5 dagen | € 2.950

ENCRYPTION & PKI
PRACTITIONER
3 dagen | € 1.950

ICS/SCADA
HACKING TRAINING
2 dagen | € 2.495

Hierboven ziet u een aantal specialistische onderwerpen, die wij u bieden met ons
netwerk aan experts. Of het nu gaat om Profiling experts met een politie achtergrond,
ICS SCADA professionals met ruime IT én OT ervaring, of encryptie specialisten en
IAM goeroe’s: u krijgt les van de allerbesten in het vakgebied! Daardoor kunt u ook uw
vragen kwijt die buiten het directe bestek van het lesmateriaal vallen: met parate kennis
en ruime ervaring bent u optimaal geholpen.

Masterclasses

Schrijf u in voor één van onze unieke Masterclasses. In deze Masterclasses wordt de
verbinding gemaakt tussen uzelf als professional, de organisatie-doelstellingen én de
vakinhoud.
Door het hoge niveau van de docenten en gastsprekers, maar ook zeker van de
deelnemers, wordt uitgestegen boven de waan van de dag. Op een interactieve manier
en in een prettige ambiance wordt invulling gegeven aan persoonlijke doelstellingen en
organisatieontwikkeling.
Vakspecialisten, experts én bestuurders ontmoeten elkaar in onze Masterclasses, in
meerdere betekenissen van het woord.

MASTERCLASS
BUSINESS RESILIENCE
5 cursusmiddagen /-avonden | € 4.975

MASTERCLASS
PRIVACY GOVERNANCE
5 cursusmiddagen /-avonden | € 4.975

CISO
MASTERCLASS
3 dagen incl. overnachting | € 4.950

Waarom kiezen voor de Security Academy
• De cursussen worden gegeven door een team van ruim 50 docenten die dagelijks
met de materie werkzaam zijn in de praktijk. Zij zorgen ervoor dat onze cursussen
ook daadwerkelijk praktijkgericht zijn.
• Mede cursisten van niveau voor een goede interactie tijdens de cursus en ter
uitbreiding van het netwerk.
• Wij bieden het grootste aanbod in opleidingen Informatiebeveiliging, IT-Security,
Business Continuity, Privacy en Security Management op de Nederlandse markt.
• Wij zijn flexibel qua planning en ontvangen u graag in een gastvrije omgeving met
een persoonlijke benadering. Of dit nu online of offline is.
• De opleidingen volgens ons open rooster hebben voldoende tussentijd om de
stof te laten bezinken (in de regel worden opleidingen op 1 vaste dag per week
gegeven).
• Wij bieden diverse kortingsmogelijkheden bij combinaties van cursussen. Voor
meer informatie hierover kunt u terecht op onze website.
• Na het volgen van een vijfdaagse (of langere) cursus, krijgt u een kortingsvoucher
van 10% voor een cursus naar keuze voor uzelf of een collega.
• Ook voor Incompany en inhouse opleidingen kunt u rekenen op een gedegen
advies. Met kennis van de vakinhoud én didactiek, zodat uw investering in tijd en
geld een optimaal rendement oplevert.

Btw-vrijstelling
Omdat de Security Academy erkend is door het CRKBO (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs) kunnen wij onze opleidingen btw-vrij aanbieden aan personen of
organisaties die geen btw kunnen terugvorderen.
Is btw-vrijstelling interessant voor uw organisatie? Bekijk het op onze website of neem
contact met ons op: https://www.securityacademy.nl/over-ons/btw-vrijstelling/

Prijzen in dit opleidingsoverzicht zijn exclusief BTW.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bekijk de website voor de meest actuele informatie.

Opleidingsoverzicht
SECO-Institute® opleidingen

ISACA® opleidingen

Information Security Foundation
Information Security Practitioner
Information Security Management Expert
IT-Security Foundation
IT-Security Practitioner
IT-Security Expert / SOC Analyst
Privacy & Data Protection Foundation
Privacy & Data Protection Practitioner
Privacy & Data Protection Expert
Ethical Hacking Foundation
Ethical Hacking Practitioner
Ethical Hacking Expert
Secure Programming Foundation
Business Continuity Foundation
Business Continuity Practitioner
Business Continuity Management Expert
Crisis Management Foundation
Crisis Management Practitioner
Crisis Mangement Expert
Dark Web Foundation

CISA® Preparation Course
CISM® Preparation Course
CRISC® Preparation Course

(ISC)2® opleidingen
CISSP® Preparation Course
CCSP® Preparation Course

IAPP® opleidingen
CIPP/E® Preparation Course
CIPM® Preparation Course
CIPT® Preparation Course

Security Academy opleidingen

Application Security Testing
Baseline Informatiebeveiliging Overheid
Certified Implementer of ISO 27001
Lead Auditor ISO 27001
Certified Implementer of ISO 22301
Certified Security Profiler CSP®
Encryption & PKI Practitioner
ICS/SCADA Cyber Security Essentials
ICS/SCADA Hacking Training
Identity & Access Management
Incident Response Training
Security Awareness Officer
Social Engineering Foundation
Masterclass Business Resilience
Masterclass Privacy Governance
CISO Masterclass

CONTACT
De Bleek 11 | 3447 GV | Woerden | Nederland
Geopend op maandag tm vrijdag 8:30 - 17:00

