Security awareness

E-learning

In de Awareness e-learning van BeveiligMij.nl staan bewustwording en gedragsverandering centraal. Dat lijkt logisch, maar al te vaak zijn e-learnings puur gericht
op kennisoverdracht. Natuurlijk doen de deelnemers veel kennis op, maar daar
wordt nauwelijks op getoetst. In plaats daarvan worden deelnemers gestimuleerd
zelf hun gedrag aan te passen.

De kennis die gedeeld
wordt is toepasbaar voor

Naast kennis is het belangrijk
om de medewerkers ook te

Kennis en vaardigheden
zijn noodzakelijk, maar

alle medewerkers binnen
de organisatie, ongeacht
opleidingsniveau en functie.

leren hoe ze de kennis in de
dagelijkse praktijk kunnen
toepassen.

het belangrijkste is dat
medewerkers veilig gedrag
gaan vertonen.

topsystems.beveiligmij.nl

Kenmerken
•

Maandelijks variërende thema’s

•

Leren in eigen tempo en locatie onafhankelijk

•

Bedrijfsbreed inzetbaar voor ieder kennisniveau

•

Van bewustwording naar gedragsverandering

•

Toegang tot eigen rapportageplatform

•

Themaposters

Afleveringen
De Awareness e-learning bestaat uit 13 afleveringen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Cybercriminaliteit

Wifi-netwerken

Multifunctionals

Wachtwoorden

PC beveiliging

Informatievernietiging

Veilig internetten

Veilig mobiel

Identiteitsbewijzen

Veilig e-mailen

Veilige werkplek

Social media

Rapportage

AVG e-learning

De voortgang van de Awareness e-learning kan via een

De gemiddelde medewerker blijkt niet of slecht op de

rapportageplatform door de opdrachtgever worden

hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie

gevolgd. Leidinggevenden hebben daarbij altijd inzage in

inhoudt. Bedrijven zijn echter wel verplicht medewerkers

de voortgang van iedere deelnemer gedurende het

hierover te informeren. De AVG e-learning geeft, in drie

gehele traject. Het rapportageplatform geeft een

afleveringen en in begrijpelijke taal, inzicht in wat de

duidelijk overzicht van startdata, voortgang per

plichten zijn van organisaties en welke rechten personen

aflevering, cursist, afdeling en gehele organisatie.

hebben. Deze e-learning is niet bedoeld om van medewerkers AVG-experts te maken, maar om ze inzicht te

Na afloop van het Awareness e-learningtraject krijgt de

geven correct om te gaan met persoonsgegevens van

organisatie een eindrapportage waarin de gedrags-

zichzelf en die van anderen.

verandering inzichtelijk is gemaakt en aanbevelingen
worden gedaan voor de toekomst. Feedback van deelnemers, zoals gewenste hulp(-middelen) om veilig te
blijven worden hierin eveneens meegenomen.
Deze eindrapportage geeft ook inzicht in het daadwerkelijke effect van het opleidingstraject.
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