
Opleiding - Trajectsoort

PROFESSIONELE BONUS

Sinds mei 2018 is in heel Europa een wetgeving van 
kracht waarin bedrijven verplicht worden om aan te 
tonen dat ze klaar zijn voor een cyber-security-aanval. 
Ze moeten bewijzen dat ze in staat zijn om de 
informatieomgeving snel terug operationeel te maken 
en dat ze hackers kunnen identificeren. 

De regelgever reageert ook op het toenemende 
gebruik van persoonsgegevens in nieuwe technologie. 
Onze privacywet in België krijgt een update. Het 
aanstellen van een Data Protection Officer wordt een 
verplichting. 

Jouw toekomst is dus verzekerd!

 Mechelen

Nu de digitale economie een feit is, moet ook 
de veiligheid en privacy in deze virtuele wereld 
bewaakt worden. 

Onze opleiding stoomt je klaar tot security expert van de 
toekomst. Je brede kijk op het bedrijfsleven, je neus voor 
zwakke plekken in digitale beveiliging en je kennis van 
technologie maken van jou de expert die elk bedrijf zoekt.

Je leert om de waardevolle informatie van een organisatie 
te identificeren en efficiënt en doelgericht te beveiligen. Dat 
kan alleen als je goed begrijpt waar het digitale goud van 
een organisatie is opgeslagen. Kennis over databeheer is dus 
cruciaal voor een goede beveiligingsstrategie.

DOELGROEP

• Bachelors Toegepaste Informatica, MCT en Elektronica-ICT: 
modeltraject van ongeveer 76 studiepunten. Dit kan je 
afwerken op 1,5 jaar.

• Voor een aantal diploma’s (Bedrijfsmanagement,  
Toerisme- en Recreatiemanagement ...) kunnen we eveneens 
een traject aanbieden van 1,5 jaar. Contacteer ons gerust.

• Voor bachelors in andere opleidingen zal het traject langer 
duren dan het modeltraject, afhankelijk van de reeds 
behaalde competenties.

LESSENPAKKET

• Voltijds: het modeltraject duurt 1,5 jaar. Dit kan worden aan-
gevuld met een half jaar stage in gespecialiseerde bedrijven. 

• Deeltijds: spreiding over verschillende jaren mogelijk.
• Je kunt elk opleidingsonderdeel afzonderlijk volgen in de vorm  

van een permanente opleiding. Dit leidt tot een creditbewijs.

Contact
Yves Van Handenhove
T + 32 (0)495 628 788
yves.vanhandenhove@thomasmore.be

Campus De Vest 
Zandpoortvest 60 - 2800 Mechelen

 fb.com/wearemechelen
 thomasmore.be/mechelen 

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/ba-ics-vt.
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