
 
Doelstelling 
 
 
Naast enkele theoretische principes (zoals ISD, Cobit, ...) zal deze opleiding gericht zijn op de praktijk. 
Het doel van de opleiding is om tools aan te bieden om het werk uit te voeren van consulent inzake 
informatieveiligheid en gegevensbescherming. 
 
Ze wordt gegeven door consulenten/experts inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming 
die u met behulp van verschillende elementen zullen uitleggen hoe zij hun werk uitvoeren. 
Deze opleiding werd herzien om ze praktischer maar ook gepaster te maken wat betreft de nieuwe 
wettelijke en reglementaire bepalingen (NIS, eIDAS, GDPR, ...). 
 
Op het einde van elke module zal er een evaluatie gevraagd worden om bijsturing waar nodig en 
mogelijk toe te laten.  
 

Methodologie 
 
De opleiding omvat de verschillende delen van de rol van consulent inzake informatieveiligheid en 
gegevensbescherming. De aanpak zal: 
- Gebaseerd zijn op risicoanalyse, controles en tegenmaatregelen 
- Toegespitst worden op de ervaring en de sector van de deelnemers 
- Interactief (oefening, discussie, werk, ...)zijn om het begrip van de concepten te valideren 
- Participatief zijn om de cursussen aan het publiek aan te passen/de oefeningen te animeren 

 
Doelgroep 
 
Deze opleiding richt zich tot de consulenten (en adjuncten) inzake informatieveiligheid alsook de 
"data protections officers" die pas benoemd werden of die hun kennis in verband met de nieuwe 
wetten & reglementeringen willen bijschaven. 
 
Het "technische" gedeelte werd ingekort, indien u een uitdieping wilt dan is dit mogelijk via de 
module van de technische opleiding. 
 
Het lijkt ons echter gepast dat, omwille van de recente reglementeringen, deze opleiding gevolgd 
wordt door de bestaande veiligheidsconsulenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoud van de opleiding  
 
Dag 1: Inleiding & governance 
 
Ochtend: Inleiding 
De inleiding zorgt ervoor dat we begrijpen dat naast wetten & reglementeringen de 
informatieveiligheid en gegevensbescherming twee cruciale elementen zijn in een maatschappij die 
steeds digitaler wordt. 
 
Namiddag: Governance inzake informatieveiligheid  

  
De rol van de consulent inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming en bescherming van 
persoonsgegevens is een rol van openbaar nut. Deze module zal het referentiekader van deze rol 
aankaarten alsook de praktische tools om deze in de praktijk om te zetten. 

 
Dag 2: Risicobeheer 
 
Voor deze dag wordt er van u een korte voorbereiding gevraagd. Voor deze module zal u een project 
moeten voorbereiden dat plaatsvindt binnen uw organisatie - dat kan een verhuizing zijn, vervanging 
van een belangrijk persoon, ... 
 
Na een noodzakelijk theoretisch overzicht van de veiligheidsrisico's en het beheer ervan, zal de 
opleiding zich op de praktische kant richten door samen de risicoanalyse van enkele projecten te 
realiseren. 

 
Dag 3: Security operations 

 
Een groot deel van uw rol als consulent inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming zal erin 
bestaan om de risico's te evalueren en om de informatietechnologieën en gegevens ingevoerd door 
uw organisatie te beheren. 
Deze module vereist niet om informaticus te worden of om te coderen, maar om de 
werkingsmechanismen te begrijpen zodat de juiste vragen gesteld worden om de 
veiligheidsmaatregelen in te voeren. 
Hoewel bepaalde theoretische principes overlopen moeten worden, zoals de cryptografie, beveiliging 
van applicaties en netwerken, ... zal deze module gericht zijn op concrete voorbeelden en checklists. 
De dag zal afgesloten worden met een kleine oefening om het begrip van dit eerder technisch 
domein te testen. 

 
 Dag 4: De "menselijke" veiligheid 
 
De fysieke veiligheid is de tweelingszus van de informatieveiligheid.  
Een USB-stick die gestolen wordt of verloren raakt met vertrouwelijke informatie kan een groot 
probleem vormen.  
 
In deze module worden de verschillende fysieke veiligheidsrisico's in verband met 
informatieveiligheid en gegevensbescherming alsook de in te voeren veiligheidsmaatregelen om de 
risico's te beperken aangehaald. 
 
Bepaalde reacties, verworven tijdens de sensibiliseringscampagne voor fysieke veiligheid, gelijken op 
de reacties die we moeten aannemen in een digitale wereld. 

 
De eerste zwakke schakel blijft de mens. We moeten dus voortdurend de deelnemende partijen 
sensibiliseren voor de organisatie van de "digitale" veiligheid. 
De dag zal afgesloten worden met een oefening waarbij er een sensibiliseringscampagne zal opsteld 
worden. 



 
Dag 5 - Bescherming van de persoonsgegevens 
 
Een volledige dag wordt gewijd aan de nieuwe regels voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer die voortvloeien uit de GDPR. Tijdens deze dag zullen, na een herhaling van de 
belangrijkste thema's van de GDPR, met behulp van een workshop de concepten van de GDPR in de 
praktijk omgezet kunnen worden.  

 
Dag 6: Het beheer van veiligheidsincidenten 
 
Het zijn niet enkel de anderen die incidenten meemaken... ook al was dat voor u nog niet het geval. 
Een plan om incidenten te beheren zorgt ervoor dat er minder paniek is wanneer een incident 
voorvalt. Hierdoor kan u een gestructureerd en duidelijk antwoord bieden aan het gestelde 
probleem waarbij u vermijdt dat het incident verergerd wordt door ondeskundigheid. 
 
Dag 7: CISO  
  
Deze dag zal u de mogelijkheid hebben om de concepten die u geleerd heeft tijdens de verschillende 
modules (in groepen van 3 personen) in de praktijk om te zetten. 
 

Inschrijvingsmodaliteiten 

Let wel dat de deelname aan de laatste opleidingsdag, die een omzetting in de praktijk biedt van de 

verworven kennis, slechts toegankelijk is voor de personen die de opleiding volledig gevolgd hebben. 

De aanvrager moet in een instelling werken die lid is van Smals.  

Prijs 

Voor de volledige opleiding (7 dagen) bedraagt de prijs 1750 euro. 

Annuleren & wijzigen 
 
De deelname kan geannuleerd worden tot twee weken voor het begin van de sessie. 
Smals behoudt zich steeds het recht om wijzigingen aan het opleidingsprogramma aan te brengen. 
In geval van afwezigheid kan u zich laten vervangen door een andere persoon. 
Inschrijvingen worden aanvaard tot het maximum aantal deelnemers bereikt is. 

  



Inschrijvingsformulier 
 

Deze opleiding wordt georganiseerd door eHealth & KSZ (met de ondersteuning van Smals) 

 

Dit formulier moet ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden  

 

Mail: joelle.ankaer@smals.be 

 

A. ALGEMEEN  

 

Instelling: ……………………………………… 

Naam van de deelnemer: ……………………………………… 

Taal van de opleiding: ……………………………………. 

Functie van de deelnemer: ……………………………………… 

Contactadres: ………………………………………….. 

   ………………………………………….. 

   ………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………… 

Gsmnummer: ……………………………...……………… 

E-mail:…………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. PROFESSIONELE CARRIERE 
 

Beschrijving van uw professionele activiteiten: de huidige en vorige periode alsook uw 

vrijwilligerswerk. 

 

1- Huidige periode: Datum van de indiensttreding: ……………….. 
 

Activiteitensector:  ………………………………………………………………………..… 

Soort instelling:  ………………………………………………………………………..… 

Naam en adres van de instelling:  …………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Uitgeoefende functie: ……………………………………………………………………………. 

…….………………..……………………………..……....…………………………………… 

Beschrijving van de functie:  ………………………………………………………………..… 

…………………………..…………………………………………………………..………..… 

…………………………..……………………………..…………………………….……....… 

Beschrijf in detail het werk dat u momenteel uitvoert: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………..……. 

 

 

 

  



C. Informatie voor de opleiding  

Oefent u al de functie van consulent inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming uit? Zo ja, 

wat is uw plaats in het organigram van het bedrijf? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Heeft u al een opleiding inzake informatieveiligheid gehad? Zo ja, wanneer en waar? Welke 

instelling heeft u de opleiding gegeven? 

Instelling Jaar Titel van de 
opleiding 

Certificaat 

    

    

    

 

Wat zijn uw 3 verwachtingen van deze opleiding? 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Goedkeuring van de verantwoordelijke 

Opgelet: dit deel MOET ondertekend worden door een vertegenwoordiger van de wettelijke 

instantie van uw instelling. 

Naam: ……………………………………………………………………….    Datum: ………………………………  
 

Functie: ……………………………………………………………………….  
 

Handtekening:        Stempel:  
 
 
 
 
 
Facturatie-adres :  ……………………………………………………………………….  
 

……………………………………………………………………….  
 
KBO-nummer :   ……………………………………………………………………….  
 
RIZIV-nummer :  ……………………………………………………………………….  
 
E-mail boekhouding :  ………………………………………………………………………. 


