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CERTIFIED ETHICAL HACKER  

ALGEMEEN 

Het Certified Ethical Hacker-programma is het hoogtepunt van het meest gewilde security-

trainingsprogramma waar elke informatiebeveiligingsprofessional aan wil meedoen. Om een 

meester te worden in hacken moet je een hacker worden, maar wel een ethische! Deze cursus 

biedt de tools en technieken aan die hackers en informatiebeveiligingsprofessionals gebruiken 

om een organisatie binnen te komen. Zoals wij vaak zeggen: "Om een hacker te verslaan moet 

je denken als een hacker." Deze cursus dompelt u onder in de 'mindset' van de hacker, zodat u 

zich kunt verdedigen tegen toekomstige aanvallen. De beveiligingsmindset in een organisatie 

moet niet beperkt blijven tot de silo's van een bepaalde aanbieder, bepaalde technologieën of 

bepaalde apparatuur. 

Bij deze cursus zit u aan de knoppen van een hands-on-omgeving met een systematisch 

proces. Hier krijgt u te maken met een heel andere manier om een optimale 

informatiebeveiliging te krijgen in een organisatie: de boel hacken! U gaat uw eigen systemen 

scannen, testen, hacken en beveiligen. U krijgt de vijf stappen van ethisch hacken aangeleerd 

en leert hoe u een doel kunt besluipen en gegarandeerd kunt inbreken! De vijf stappen: 

verkennen, toegang krijgen, inventariseren, toegang houden en sporen uitwissen. 

De tools en technieken bij deze stappen krijgt u op encyclopedische wijze in detail uitgelegd, 

zodat u kunt zien wanneer er een aanval plaatsvindt die op uw doelen gericht is. Waarom heet 

deze training dan de Certified Ethical Hacker Course? Omdat u met dezelfde technieken als de 

bad guys kunt bepalen hoe de beveiliging van een organisatie ervoor staat, kunt zien waar de 

zwakke plekken zitten en problemen kunt oplossen voordat ze worden geïdentificeerd door de 

vijand. Zo voorkomt u mogelijk catastrofale schade aan uw organisatie. 

Nieuw in de cursus CEHV9: 

Dit is 's werelds meest geavanceerde ethische hackcursus, met 18 van de meest actuele 

beveiligingsdomeinen die ethische hackers moeten kennen als ze de informatiebeveiliging van 

hun organisatie willen opvoeren. In 18 uitgebreide modules behandelt deze cursus 270 

aanvalstechnieken die vaak worden gebruikt door hackers.  

DOELGROEP 

De cursus Certified Ethical Hacking is heel waardevol voor security officers, auditoren, 

securityprofessionals, locatiebeheerders en iedereen die zich zorgen maakt over de integriteit 

van de netwerkinfrastructuur.  

VOORKENNIS 

Basis kennis en ervaring met Kali en Linux command prompt wordt aangeraden. 
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DOELSTELLINGEN 

CEHv9 bestaat uit 18 kernmodules die bedoeld zijn voor een uitgebreide training in ethisch 

hacken en penetratietests. 

• Inleiding in ethisch hacken 

• Footprinting en verkenning 

• Netwerken scannen 

• Inventariseren 

• Systemen hacken 

• Malwarebedreigingen 

• Sniffing 

• Social engineering 

• Denial of Service 

• Sessies kapen 

• Webservers hacken 

• Webapplicaties hacken 

• SQL-injectie 

• Draadloze netwerken hacken 

• Mobiele platforms hacken 

• IDS, firewalls en Honeypot omzeilen 

• Cloud computing 

• Cryptografie 

 

 


