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➢ LLO kan omschreven worden als alle leeractiviteiten die iemand gedurende het hele 

leven ontplooit om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, 

burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren (Commissie van 

de Europese Gemeenschappen, 2001).

➢ De essentie van LLO:

✓het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan, opdat ze zich 

blijven ontwikkelen

✓Aansluiten van deze ontwikkeling op de steeds sneller veranderende vraag vanuit 

de arbeidsmarkt. 

Wat is leven lang ontwikkelen (LLO)?
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➢ Verandering is de enige constante: steeds snellere technologische ontwikkelingen en 

daarmee veranderende arbeidsmarkt vraag

➢ De arbeidsmarkt is gespannen: mismatch tussen vraag en aanbod

✓Kwantitatieve mismatch: door vergrijzing – krapte op de arbeidsmarkt. 

✓Kwalitatieve mismatch: grote groep beroepsbevolking beheerst niet de 

benodigde (ICT-) vaardigheden. 

Waarom leven lang ontwikkelen?
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Forensisch ICT kennis steeds onmisbaarder 

➢ Sterke digitalisering van de gehele maatschappij
➢ Voortdurende en snelle verandering ICT Technologie: IoT, 

robotisering, big data, artificiele intelligentie

In forensisch onderzoeken steeds vaker digitale componenten 
en digitale opsporingskansen
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Hogeschool Leiden: LLO en Forensische ICT
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Master Digital Forensics

➢ Opleiding tot Digital Forensics Expert

✓ Professional die leidend is in een forensische ICT werkomgeving, zowel qua onderzoek

als innovatie

✓ Zorgt dat de organisatie klaar is voor de toekomst met hun digitaal forensisch onderzoek

in de strijd tegen hoog technologische misdaad. 

✓ Voorbeeld modules: Digital Forensic Principles, Cyber Intelligence & OSINT, Network, 

Internet & Cloud Forensics, Law, Ethics & Governance

➢ Unieke opleiding in Nederland

➢ Beoogde start opleiding: september 2022 
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Dank voor uw aandacht


