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De vakgroep ICT van de VBN ondersteunt actieÍ

is J.rsprer vrtn cler

Horst qcïlttercsseerd qeraakt in

de komst van het CISSP examen naar Nederland.

in

CISSP staat voor Certified Information Systems

in

Security Professional en is een internationaal
erkende persoonscertiÍicatie voor informatie-

grrirn sprecirtliseren

beveiligers. Het CISSP examen is een internatio-

br.1

naal examen dat bestaat uit de volgende

rlttcnt genrrurkt op CISSl'].
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liet bekencle SANS Institr,rte in Anrenkr, is hr1
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bekcnclc Cloutntou

lloclr'oiKuos'-

Telecommunications & network Security

ledge (CIJK) revieu' cursus sevolqcl. l)e CllK
revien' cllrslls is opqccleelc-l itt tu'ee blokken vrtu -{

Security Management Practices

clagcn. N.r elk trlok zit tn'ee n'eken prruze clie nocliÍr

Applications & Systems Development Secu-

zijn onr te stuc-leren. l)artrna volgt het errtnren.

rity

l"ret

Access control systems & Methodology

Itr

Cryptography

totral is dit 6 n'ckeu iuteusievc C)cluutrort l3ocly
oi Knon'leclge trrriniuq. ()pqelrouu'c1 uit ? u'ekcu

Security Architecture & Models

CIJK revieu' cursus en -l n'cken zehituc-lic. Erq nut-

tiu zUn

Operations Security

Business Continuity Planning

&

Disaster

Recovery Planning
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allerlei crlrsusscll en opleic-linqen. \\'rlrll.''rrn eett cleel
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(clikte zo'u 3 ctn) n'elke per

c'le hrrucl-outs

blok rvorden uitqedeeld. Het totrral arrntal sheets in
cle hrrucl-outs

Law, Investigations & Ethics

bcclrlaqt
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Jasper van cler Horst

Physical Security

X

) stuks.

benrdmkt c-llt de CIIK

revierv crlrsus uitsluitencl becloelcl is voor begnips-

vonninq over rrfkortitrgen en dcfinities etr clat
Als CISSI'}nrurr Nedcrland konrt dan n'il de

vlk-

cle

behrrndclde stoi onvolcloeuclc is onr het e\runen te

qroep ICT over alle tien deze onc-lenvc+ren lczin-

succesvol

gen orqrrniseren. Tc','erts zrrl er rvorden ueprobeercl

jrar

aite rouden. l)artrotn is ook tetrtninste

3

onr srlnlen nret o.i'r. ISACA Nederlancl een Conr-

n'erkerwrrdnq vereist. Tcl ens heett Jasper vln
cler Horst voomtgrurnc-le rurn zrjn CISPP stuclie c-le

nron Ilodv of Knou'ledgc (CBK) rer,'ieu' curslrs te

aanbevolen bocken. ongeveer 15 stuks, qelezen.

organisercn.
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contilcten hien'oor zrjn

reeds

gelegd.
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personert rvereldrvijd zrjn

CISSP. Daaronr interwien'den rvij de eerste echte
CISSP die Nederland n3k is.

Zljn

Het ex;rrtren bestrrat r,rit 250 vrrlqen cn cluurt (r
uur. A1s je de boeken qelezen hebt, de CIJK revicrv
cllrsus uevolgd en veel zeltitudie hebt qed:ren, knn

je het e\anren in -l tot 5 uur atronden. Uiteralrd

is

naanr isJasper van

een uitstekende kennis v:rn de Engelse taal noodza-

der Horst, CISPP. Securiry nlanaser bU UUNET.

kehjk (rvellicht rvorclt het exanren in het Nederhnds

In zrjn Íunctie

beschikblar). VolgensJasper van der Horst slalst (r0

als sccr,rriq' lllrlnilger is

hrj ver;rnt-

rvoordelijk voor de intbnnatiebeveiliqinq

van

Europ:r, het Midden C)ost en Afi-ika.

UUNET. de Intenret-divisie v:rn MCI World-

tot 7()procent van de kandidaten voor het e\rlnren.
Nadat Van der Horst qeslaasd rvas, rverd hij

in de

opsenonren

CISSI'] Directon,.

l)e

CISSP

Conr, is ivereldrvijd nrerktleider in Internetoplos-

Directory is een hjst nret r-r:lnrerl viul personen rvelke

sinsetr. Het bedrlfbieclt een breed pakket v:ur dien-

in het bezit zijn van het CISSP

sten nret betrekkine tot

certitrcrrat. Deze

Internet-toegaltg,

directory is via het internet te bekijken. Dat Jasper

rvebhostinq en andere value added seruices, geba-

van der Horst irt deze directory st:'r:rt was direct

seerd op Intemettechnologie ;ran bedrijven, on-line

nrerkbaar. De headhunters hinqen uelijk aan

sewice providers eu teleconlnunicatiebedrijven.

fbon. Hierdoor kon Jasper vrrn der Horst brj een
nieurve rverkgever zijn salaris verdr.rbbelen.

UUNET levert

diensten vanuit 11-l landen, aun

cle

tele-

nteer d;rn 70.(X)() bedrijven en beheen cen eiscn

Voor nreer intbnnatie over CISSP of infbnna-

rvereldrvijd nerwerk in nreer dan duizend steden in

tiebeveiliginq: va[q1o.p ICT van de VtsN, l\onllcl

Noord-Anrerika, Europa en het Azi:rtische deel van

Eyeendaal (secretada:rt

de Pacific.

Tijdens zrjn stlucpenode

VllN

03()-(r3-l 09 52).

Nadere intbnnatie is ook te vinden oo de rvebbr.y

een Interuet Ser-

vice Provider voor de HBO opleidinu intbnnaticrr.

site van de
dttttr

:

VIIN. nnr,rv.vbnnet.ril
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