Data-integriteit in laboratoria
U bent
Hoofd van een laboratorium, kwaliteitscoördinator, (hoofd) analist of IT-medewerker
Cursusduur
Twee dagen: eerste dag van 13.30 uur tot 20.00 uur en tweede dag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Locatie
Hotel Golden Tulip Keyser Keizerstraat 5 4811 HL Breda
Docenten
Ing. Sascha van de Ven en ir. Richard Mulders (Rescop)
Cursusprijs
€ 1.145,- excl. 21 % btw en hotelarrangement, incl. koffie, thee en een wonderschone lunch
Hotelarrangement
U kunt kiezen voor een volledig verzorgd verblijf in het hotel voor € 190,- incl. btw. U vinkt deze optie aan bij de aanmelding.
QAducation factureert deze kosten tegelijk met de cursuskosten.
Waarom
We starten met analyseren waar de aanhoudende vraag naar data-integriteit vandaan komt. Hoe bepalen we risico’s en waar
kunnen datalekken ontstaan? Welke maatregelen neemt u om deze risico’s en datalekken op een praktische manier aan te
pakken? De cursus past binnen de kaders van een goed beheerd kwaliteitssysteem.
Inhoud
1.
Aan de hand van normeisen vertellen we u wat van belang is voor een kwalitatief en goed beheerd datasysteem.
2.
Vervolgens gaan we in op de vraag waar data-integriteit bij gecomputeriseerde systemen vandaan komt. Welke
standaardmaatregelen zijn de basis, en waar moet u zorgen voor extra’s? We presenteren u een aanpak die voor
inzicht van de risico’s en lekken van de gebruikte systemen moet zorgen. Vervolgens kan voor ieder van de lekken
bepaald worden wat er gedaan moet worden om dit voldoende te dichten.
3.
We kijken naar praktische richtlijnen voor het beoordelen van data-integriteit binnen uw systemen en welke
praktische maatregelen ervoor zorgen dat data integer blijft. U gaat aan de slag met verschillende oefeningen zodat u
een dossier opbouwt voor een fictief systeem waar de praktijk hand in hand gaat met borging van data-integriteit.
Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat van deelname.
Cursusmateriaal
De trainingsmap ligt voor u klaar.
Aanmelden
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. U kunt inschrijven via de website.
Inlichtingen
Wilt u meer weten? Bel naar 085 1301 635 of stuur een e-mail naar info@qaducation.nl

