
Information Security & Privacy
Awareness Training

eLearning library voor ondersteuning 

van campagnes over het bewust en 

veilig omgaan met informatie



Abonnement

• Ontwikkeld ter ondersteuning van awareness campagnes 

en ISO27001.

• Onderwerpen worden per thema aangeboden. 

• Ieder thema kent een basismodule en wordt periodiek 

aangevuld met mini-modules en ondersteunende 

leeractiviteiten in de vorm van toolkits, quizzes en games

• Er kan op elk device geleerd worden. 

• Inclusief leerplatform voor distributie, registratie van 

voortgang, notificaties, certificaten, SSO koppeling en 

leerportaal met aanpasbare achtergrond afbeelding. 

• Standaard in het Nederlands en Engels. Optioneel uit te 

breiden met meerdere talen. 

• Optioneel: eigen content toevoegen, zoals filmpjes, 

policies, specifieke informatie. 
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Hoe het werkt

• Na bestelling van een abonnement, zetten we de leeromgeving klaar. Dit 

kan binnen een werkdag (bij SSO koppeling gemiddeld 2 weken). 

• We geven een uitleg (doorgaans circa 1 uur) over de werking van het 

leerplatform, de leermaterialen voor deelnemers en de toolkit voor de 

programmaverantwoordelijke. 

• Wanneer het wenselijk is om eigen materialen toe te voegen, dan 

stellen we in overleg de inhoud, de planning en (eventueel) het budget 

vast.

• We plannen periodiek een afstemming om de voortgang en 

gebruikservaringen door te nemen. We nemen ook de roadmap door en 

eventuele wensen voor de toekomst. 
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Onze didactische experts zetten jullie content om in efficiënte digitale leerstof. We maken daarbij gebruik van 

verschillende leertheoriën en onze ervaring in het ontwikkelen van eLearning. Enkele leerprincipes die we 

toepassen:

Didactische principes
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De inhoud van alle onderdelen is ontwikkeld is samenwerking met Information Security experts. Splintt heeft de lesstof in efficiënte 

digitale lesstof. Enkele leerprincipes die we toepassen:  



Leerplatform Philpaper

• Specifiek ontwikkeld voor distributie van eLearning activiteiten: 

modules, films, documenten

• Zeer gebruiksvriendelijk: overzichtelijk en intuïtief

• Modulaire benadering: weinig kliks naar lesstof

• Responsive: leren op elk device

• Herkenbare vormgeving: snel aan te passen look&feel

• Rapportages en user management voortgang, scores en 

notificaties

• Veilig: ISO27001
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Voorbeeld van de backend 6



Voorbeeld van de backend 7



Referenties

Wij leveren de Information Security Awareness training binnen diverse sectoren. Referenties zijn uiteraard beschikbaar.  
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Offerte aanvragen? 

info@splintt.nl

(085) 401 06 20

www.splintt.nl

www.phillpaper.com

Splintt online training services BV

Papendorpseweg 77

3528 BJ Utrecht


