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5-daagse ISO 27001 Auditor Training 
 

De Auditor Training 

De ISO 27001 auditor training is gebaseerd op 

twee belangrijke uitgangspunten: 

§ Een goede ISO 27001-audit kan alleen 

maar uitgevoerd worden door een auditor 

die de norm goed begrijpt; 

§ Een goede ISO 27001-audit kan alleen 

maar uitgevoerd worden door een auditor 

die goede vragen kan stellen. 

De training gaat in op alle aspecten van audits. 

Dat wil zeggen: het diepgaand begrijpen van 

alle norm-eisen, het omgaan met klanten tij-

dens een audit en het aan de hand van goede 

vragen bepalen of een managementsysteem 

voor informatiebeveiliging aan alle eisen vol-

doet en doeltreffend geïmplementeerd is. Ook 

is er aandacht voor de wijze waarop een certi-

ficatie-instelling tijdens een certificatie-audit 

naar het managementsysteem kijkt. 

Tijdens de training ontvang 

je een werkboek met 130 uit-

dagende opdrachten die 

tijdens de training in ‘blok-

ken’ moeten worden 

uitgevoerd. De opdrachten 

worden meteen daarna be-

sproken. Na afloop van de 

training vormt het werkboek 

een waardevol persoonlijk document dat je 

misschien nog af en toe eens zal raadplegen in 

praktijksituaties.  

Wat is een lead auditor? 

In de praktijk worden er diverse auditor trai-

ningen aangeboden, waaronder ‘lead auditor 

trainingen’. Wat is een ‘lead auditor’? Deze 

aanduiding wordt doorgaans gebruikt om aan 

te geven dat iemand competent is om leiding 

te geven aan een auditteam. Hierbij kan het 

gaan om interne audits of om certificatie-au-

dits die namens een certificatie-instelling 

worden uitgevoerd. 

De aanduiding ‘lead auditor’ was lange tijd 

voorbehouden aan senior auditoren. Eerst 

moest er onder leiding van een lead auditor ja-

renlang audit-ervaring worden opgedaan, 

waarna de auditor zelf kon opklimmen tot lead 

auditor. Het leiding geven aan een audit-team 

vereist immers grote ervaring met het uitvoe-

ren van audits. 

De laatste jaren worden er veel ‘lead auditor 

trainingen’ aangeboden waaraan personen 

deelnemen die nauwelijks audit-ervaring of 

inhoudelijke kennis hebben. Na afloop van de 

training zijn deze personen ‘certified lead au-

ditor’. Gaandeweg is de aanduiding ‘lead 

auditor’ synoniem geworden met ‘een auditor 

die een audit-opleiding heeft genoten’ (beter 

gezegd: ooit een opleiding heeft genoten, want 

sommige lead auditors zijn al jaren inactief). 

En dan is er nog een misverstand. Vaak wordt 

gedacht dat het volgen van een ‘lead auditor 

training’ een vereiste is om als auditor aan de 

slag te mogen gaan bij een certificatie-instel-

ling (CI). Dit is echter niet het geval. Om een 

certificatieaudit te mogen uitvoeren voor een 

CI moet iemand hoog opgeleid zijn, vier jaar in 

de het vakgebied van informatiebeveiliging 

werkzaam zijn geweest (waarvan 2 jaar in een 

aan informatiebeveiliging gerelateerde func-

tie), aantoonbaar bepaalde kennis en ervaring 

met zich meebrengen (waaronder enige tech-

nische kennis), onder begeleiding minimaal 

20 dagen deel te hebben genomen aan vier 

certificatie-audits. En daar bovenop: 

has successfully completed at least five days of 

training, the scope of which covers ISMS audits 

and audit management 
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Geen woord dus over een ‘lead auditor’. Waar 

het om gaat is het hebben van inhoudelijke 

kennis en het kunnen uitvoeren van audits. En 

daar gaat de training over. 

Examen en Certificaat 

Op de laatste dag sluiten we 

af met een schriftelijk exa-

men dat uit open vragen 

bestaat. Bij voldoende resul-

taat ontvang je een mooi 

auditor-certificaat met 

daarop vermeld dat het om 

een 5-daagse training ging. 

Benodigde voorkennis 

Om de training te kunnen volgen, hoef je niet 

over audit-ervaring te beschikken. Wel is het 

noodzakelijk om enige voorkennis te hebben 

van de inhoud en het doel van de norm ISO 

27001. Als je deze voorkennis niet hebt, dan is 

het raadzaam om vooraf het Handboek ISO 

27001 te lezen (o.a. te koop via Bol.com). 

Kosten, locatie 

Informatie over de kosten en de locatie van de 

5-daagse training kan je mailen naar info@au-

ditconnect.nl. 

Programma 

Hieronder zie je het programma van de trai-

ning. Soms is het mogelijk om de training in 

vijf achtereenvolgende dagen te geven, soms 

zullen er één of meer rustdagen tussen zitten. 

De rustdagen kunnen worden benut om het 

Handboek ISO 27001 (nogmaals) door te ne-

men als voorbereiding op de rest van de 

training. 

Dag-1 

09.00 Voorstelronde 

09.45 Uitleg over de training 

10.00 Wat is informatiebeveiliging? 

10.30 Over de norm ISO/IEC 27001 

10.45 Wat is een managementsysteem? 

11.15 4.1 Interne en externe onderwerpen 

11.45 4.2 Belanghebbenden 

12.15 LUNCH 

13.00 4.3 Toepassingsgebied 

14.00 4.4 Implementatie ISMS 

14.30 5.1 Leiderschap en betrokkenheid 

15.00 5.2 Beleid 

15.30 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-

den 

16.00 Afsluiting 

 

Dag-2 

09.00 6.1.1 ISMS-risico’s (algemeen) 

09.45 6.1.2 Risicobeoordeling 

10.45 6.1.3 Risicobehandeling 

11.15 6.1.3d Verklaring van toepasselijkheid 

11.45 6.1.3f Behandelplan 

12.15 LUNCH 

13.00 6.2 Informatiebeveiligingsdoelstellingen 

13.45 7.1 Middelen 

14.00 7.2 Competentie 

14.45 7.3 Bewustzijn 

15.15 7.4 Communicatie 

15.30 7.5 Documentatie 

16.00 Afsluiting 

 

Dag-3 

9.00 8.1 Operationele planning en beheersing 

10.00 8.2 Risicobeoordeling (uitvoering) 
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10.30 8.3 Risicobehandeling (uitvoering) 

11.00 9.1 Monitoren en meten 

12.00 9.2 Interne audit (deel-1) 

12.15 LUNCH 

13.00 9.2 Interne audit (deel-2) 

14.00 9.3 Directiebeoordeling 

14.45 10.1 Afwijkingen en corrigerende maat 

15.30 10.2 Continue verbetering 

16.00 Afsluiting 

 

Dag-4 

9.00 Bijlage-A, Algemeen 

10.30 NEN 7510-1 / Zorgspecifieke maatregelen / ge-

bruik van de NEN 7510-2 

11.30 Lastige beheersmaatregelen van Bijlage-A 

12.15 LUNCH 

13.00 Lastige beheersmaatregelen van Bijlage-A / Audit-

casussen 

16.00 Afsluiting 

 

Dag-5 

09.00 Wat is certificering? 

09.45 Certificatiecyclus 

10.15 ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 27006 en NCS 7510, 

Bijzondere eisen 

11.00 NEN 7512, NEN 7513 en ISO 27701 

11.30 LUNCH 

12.30 SCHRIFTELIJK EXAMEN 

14.30 Examen nakijken 

15.30 Certificaat-uitreiking 

16.00 Afsluiting 

 

De trainer: Cees van der Wens 

Een paar keer per jaar geeft Cees van der 

Wens een auditor training voor mensen die als 

ISO 27001-auditor (of NEN 7510-auditor) aan 

de slag willen gaan. De training is ook geschikt 

voor mensen die de norm ISO 27001 vanuit 

een audit-perspectief willen leren kennen, bij-

voorbeeld om hem beter te kunnen 

implementeren. 

Cees is een ervaren consul-

tant en heeft in de 

afgelopen jaren tientallen 

ISO 27001- en NEN 7510-

audits uitgevoerd bij een 

breed scala van organisa-

ties. Soms waren dit interne 

audits, maar meestal waren 

het certificatie-audits die 

uitgevoerd werden voor een certificatie-instel-

ling.  

In 2019 heeft Cees al zijn kennis en ervaring 

gebundeld in het ‘Handboek ISO 27001’, een 

boek vol voorbeelden en valkuilen dat wereld-

wijd in twee talen te koop is en dat inmiddels 

door honderden bedrijven wordt gebruikt. 

 


