Informatiebeveiligingsmarkt 2005
Na 2 jaar gingen op 17 mei jl. de deuren
van de Opleidingenmarkt voor Informatiebeveiliging weer open. De vorige keer
werd deze gehouden bij de TU Eindhoven,
dit keer was de TH Rijswijk de locatie. Het
belangrijkste doel van deze opleidingenmarkt was het inzicht geven in de aansluiting van opleidingen op functies, rollen en
competenties. Gastheer en lector informatiebeveiliging, Marcel Spruit mocht zo’n
kleine 200 belangstellenden verwelkomen.

ressant en waardeerden dit met een ruime
7½ als eindcijfer.
IB-Opleidingen
Het gevolg van het ruime en gevarieerde
programma-aanbod was dat bij de stands
van opleiders ruim de gelegenheid was
voor het uitwisselen van informatie en
ervaringen. De IB-opleiders waren na afloop dan ook tevreden over de getoonde
belangstelling.

De organisatie
De organisatie was
weer in handen van de
vijf grote landelijke
verenigingen voor Informatiebeveiliging, n.l.
GvIB, PI, NGI, ISACA
en Norea, dit keer ondersteund door een
groep studenten van
Haagse Hogeschool en
TH Rijswijk (tegenwoordig één instituut).
Interactieve sessies
De inbreng van de studenten openbaarde
zich in twee zaken; zo waren er dit keer
een achttal interactieve sessies in het programma opgenomen met als doel vooral
de jongeren naar de markt te lokken en
dat was ook de tweede doelstelling: informatiebeveiliging onder de aandacht
brengen van een jonger publiek. Locatie
en programma zorgden dan ook voor een
boeiende mix van ‘aankomend’ en ‘ervaren’. Vooral de interactieve sessies over
de “ethisch hacker” van Hans van de Looy
en de “digitaal rechercheur” van Frans
Kolkman mochten zich verheugen in een
jong publiek. Evenals de sessies gegeven
door een security manager, security officer, security architect, auditor, continuïteitsmanager en competentiedeskundige
leverden ze een goed beeld van de IBfuncties in de praktijk. De bezoekers beoordeelden na afloop de sessies als inte-

Het aanbod in IBopleidingen is ruim en
breed, het varieert
van mbo- tot postacademisch niveau en
van puur technisch tot
aan zwaar organisatorisch. In totaal waren
er 17 opleiders op
deze IB-markt aanwezig. Een IB-markt
die overigens ook in
het teken stond van
competenties van
IB’ers.
Expertbrief
In een van de twee plenaire zittingen in de
grote zaal werd het onderwerp competenties voor het voetlicht gebracht door Paul
Overbeek. Hij sprak namens de groep van
IB-deskundigen die in maart een zogenaamde expertbrief1 hebben uitgebracht
waarin een vereenvoudiging en standaardisering van functies en rollen in Informatiebeveiliging wordt bepleit.
Door middel van een aantal uitdagende
stellingen werd het publiek geprikkeld na
te denken over waar het naar toe zou
moeten met functies en competenties in
informatiebeveiligingsland. Het voorstel in
de expertbrief is om te komen tot twee
soorten opleidingen, te weten Master of
Information Security Management (MIS1

Expertbrief is gepubliceerd op www.gvib.nl
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M) en Master of Security Technology (MIST).
De markt bood het publiek niet alleen voldoende mogelijkheden zich te oriënteren
op een (vervolg)opleiding in informatiebeveiliging, maar ook op de ontwikkeling van
functies, rollen en competentie bij IB’ers.
Een krachtige combinatie die volgens de
organisatoren over twee jaar weer een
vervolg zal krijgen.
Visie IT en Informatiebeveiliging
Het slotakkoord van de
markt kwam in de tweede plenaire sessie van
Ron Tolido. Op onnavolgbare wijze wist deze
IT-trendwatcher het publiek vijf kwartier te
boeien met zijn visie op
IT en informatiebeveiliging. Als we hem mogen
geloven zal IB onder de
naam “compliance” de
komende jaren voor organisaties een zeer belangrijke behoefte worden. In zijn vergelijking
met de piramide van Maslow komt compliance daarmee als basisbehoefte voor organisaties op de eerste plaats, daarna
komen andere zaken waarmee men het
verschil kan maken met de concullega’s.
Een positieve boodschap met tal van perspectieven voor de toekomst van IB.

Ten slotte…
Daarmee werden de bezoekers naar huis
gezonden. Niet alleen hebben zij deze
middag weer een actueel beeld van de IBopleidingen en –functies gekregen, ook
hebben zij weer kunnen netwerken met
vakgenoten. Kortom een geslaagde activiteit voor het IB-vakgebied. Gelukkig blijft
de virtuele opleidingenmarkt (www.ibmarkt.nl) nog twee jaar bestaan en dient
als portal naar de
diverse IBopleidingen. Dus heb
je de IB-markt gemist of zoek je bepaalde informatie,
surf naar de virtuele
IB-markt !
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