
De risico’s die individuen en
organisaties lopen op het gebied van
cyberveiligheid zijn doorgaans groter
dan gedacht. Grote hacks komen haast
wekelijks in het nieuws en de schade
als gevolg van deze cyberaanvallen ligt
jaarlijks op ruim 500 miljard euro
wereldwijd. Naast technische
maatregelen, zoals antivirusscanners en
firewalls, is de cyberveiligheid bij veel
organisaties vooral afhankelijk van de
medewerkers zelf. Deze Cyber Security
Awareness training helpt de
zogenaamde ‘human firewall’ te
versterken.

Doelgroep
Een Cyber Security Awareness training
is een must voor alle werknemers. Of je
nu te maken hebt met vertrouwelijke
informatie of niet, de kans dat je in
aanraking komt met phishing mails of
WhatsApp fraude is voor iedereen
aanwezig.

Er is voor deze opleiding geen speciale
voorkennis vereist.

Doelstelling
De kernvraag van deze e-learning is:
hoe voorkom je dat jij en jouw bedrijf
slachtoffer worden van
cybercriminaliteit? 

Cyber Security  Awareness

Nulmeting
Theorie

Introductie
 Cybercriminaliteit: wat en door
wie?
Social engineering
Phishing
WhatsApp-fraude
Wat kan je doen tegen
cybercriminaliteit?
Lessons learned

Toets Cyber Security Awareness
Certificaat Cyber Security Awareness 

Nadat je de e-learning hebt gevolgd ben
je beter gewapend tegen
cybercriminaliteit. Je weet verschillende
soorten cybercriminaliteit en de
bijbehorende motieven te beschrijven.
Ook leer je door tal van praktijk-
voorbeelden hoe je cybercriminaliteit via
e-mail, WhatsApp of SMS kunt
herkennen en hoe je cyberaanvallen
kunt voorkomen.

Opzet
De Cyber Security Awareness e-learning
is te volgen via onze online
leeromgeving, waar en wanneer het jou
uitkomt. 

Het programma bestaat uit:

 
 

www.ministryofcompliance.nl



Wat onze cursisten zeggen
''Ik vond de Cyber Security training heel interessant. 
Leuk dat er gebruik wordt gemaakt van links, 
voorbeelden en filmpjes. Mogelijkheden te over 
voor bijvoorbeeld phishing.''

''Nuttige training, goede opfrisser om weer extra alert te zijn op
cybercrime. Een aantal voorbeelden waren zeker eye-openers!''

 
 

Duur
Het doorlopen van de theorie en het
maken van de toetsvragen van de e-
learning duurt gemiddeld tussen de
een en twee uur, afhankelijk van je
voorkennis.

Kosten
De kosten per deelnemer zijn €95,-

Meer informatie
Op onze website vind je meer
informatie over de Cyber Security
Awareness e-learning. 

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een
gratis demo aan of neem contact met
ons op.
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