
Ook dit jaar organiseert Fox-IT weer de SummerSchool! Dé ideale ge-

legenheid om in een ontspannen sfeer je cyber security kennis bij te 

spijkeren en vaardigheden te trainen. Tijdens de SummerSchool komt 

elke dag een ander thema aan bod: preventie, detectie, response en 

intelligence.

De SummerSchool vindt plaats op maandag 25 augustus tot en met 

vrijdag 29 augustus bij Fox-IT in Delft. De opbrengst van de Summer-

School wordt volledig gedoneerd aan een goed doel, namelijk ITvitae.

Let op: We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Don’t miss out en schrijf je snel in!

FoxAcademy SummerSchool: 25 augustus tot en met 29 augustus.

FoxAcademy 
SummerSchool 2014

having fun, developing skills!



Fox-IT voorkomt, onderzoekt en beperkt de meest 

serieuze dreigingen door cyberaanvallen, datalekken 

of fraude met innovatieve oplossingen voor overheid, 

defensie, politie, vitale infrastructuur, banken en 

grote bedrijven wereldwijd. In zijn aanpak combineert 

het bedrijf slimme ideeën met technologie om 

hiermee innovatieve oplossingen te bieden die 

zorgen voor een veilige maatschappij. Fox-IT 

ontwikkelt producten en maatwerkoplossingen om 

de beveiliging van gevoelige overheidssystemen te 

garanderen, industriële netwerken te beschermen, 

online bankiersystemen te verdedigen en strikt 

vertrouwelijke data te beveiligen.

fox-it 

Olof Palmestraat 6, Delft 

po box 638, 2600 ap Delft

The Netherlands

t +31 (0) 15 284 79 08

f +31 (0) 15 284 79 90 

e foxacademy@fox-it.com fox-it.com

Having fun while developing your skills

’s Ochtends beginnen we met de introductie van een actueel onderwerp. Na de lunch gaan we 

over op het praktijkgedeelte waarbij je gezamenlijk een aantal oefeningen uitwerkt. Alle dagen 

zijn voor ieder toegankelijk, er is geen specifieke voorkennis vereist. Elke dag zijn er Fox experts 

aanwezig die zorgen voor verdieping en extra uitdaging voor de aanwezige techneuten. Nerd of 

noob, de SummerSchool is voor iedereen! 

Maandag 25 augustus 

Ready? Wij gaan wireless hacken!                                                                              

Deze workshop begint met de basis van wireless scanning en hacking. Spelenderwijs wordt het 

kraken van WEP en WPA2 uitgelegd, evenals het onderscheppen van draadloos netwerkverkeer. 

In de middag kun je zelf proberen om een bestaand draadloos netwerk te kraken. 

Dinsdag 26 augustus 

Kraak maar raak! Opzoek naar kwetsbaarheden in het netwerk, door middel van Netwerk 

Vulnerability Scanning                                                                                                      

Deze workshop begint met een introductie in vulnerability scanning en penetratie testen. Waar 

gaan pentesters naar op zoek bij een security scan? Welke tools worden gebruikt en hoe worden 

resultaten beoordeeld en gerapporteerd? ‘s Middags krijg je de gelegenheid zelf een netwerk te 

scannen. Hack & attack tijdens Capture-the-Flag! 

Woensdag 27 augustus 

Analyse this! Log monitoring incident ananlyse met Security Information & Event 

Management (SIEM)

Security log analyse is een cruciaal onderdeel bij een onderzoek van een (groot) security incident. 

Met behulp van tools zoals Splunk is het mogelijk om logdata afkomstig uit verschillende bronnen 

te verzamelen, te analyseren en te correleren. Gedurende de workshop wordt ingegaan op de 

voordelen van SIEM oplossingen, integratie met network monitoring en toegevoegde waarde in 

het incident response proces. 

Donderdag 28 augustus 

Managing malware! Introductie in Intell Reverse Engineering 

Is het een targetted aanval? Met welke systemen zoekt de malware verbinding? Hoe haal je 

informatie boven water die iets zegt over de specifieke werking van aangetroffen malware. Tijdens 

de workshop wordt uitgelegd hoe je zelf snel en eenvoudig zicht krijgt op de functionaliteit van 

malware en hoe deze snel herkend kan worden op systemen en op het netwerk.

Vrijdag 29 augustus 

Meet the Foxers!

Ter afsluiting van de SummerSchool organiseren wij op vrijdagmiddag een feestelijke middag. 

Deze middag is gratis te bezoeken voor alle SummerSchool deelnemers. Op het programma staan 

onder andere: De ‘Nationale FoxAcademy Cyber Security Quiz’, interessante presentaties en een 

gezellige borrel & BBQ. Join our cyberlicious celebration en ‘meet the Foxers’!

Kosten en inschrijven

Voor deelname op maandag tot en met donderdag vragen wij een bijdrage van minimaal € 45,- per 

persoon per dag, voor het goede doel.

• Via het inschrijfformulier geef je toestemming dat wij je gegevens mogen delen met ITvitae. 

ITvitae stuurt je vervolgens een factuur. 

• Deelname op vrijdag is gratis mits je (minimaal) één van de andere dagen bent geweest.

• Inschrijven kan via de website www.fox-it.com, per mail of telefonisch.

for a more secure society

Programma indeling per dag

• 10:00 uur: Aanvang

• 10:30 uur: Introductie 

• 12:30 uur: Lunch

• 13:15 uur: Hands-on workshop 

gecombineerd met verdieping

• 16:45 uur: Afsluiting

Over het goede doel: ITvitae

Stichting ITvitae Learning bestaat omdat er 

duizenden, intelligente en getalenteerde 

mensen zijn die aan de zijlijn staan en graag 

willen participeren op de arbeidsmarkt. Het 

gaat om mensen in het autisme spectrum die 

bijzondere kwaliteiten en talenten hebben met 

een hoge affiniteit voor IT. ITvitae leidt de 

deelnemers op tot IT-specialist en geeft ze 

daarmee een nieuwe toekomst. We houden 

rekening met het karakter van deze doelgroep 

maar gaan vooral uit van hun kwaliteiten. 

ITvitae heeft de ambitie om de komende jaren 

1.000 personen op te leiden op het terrein van 

softwaretesten, cyber security, programmeren 

en IT-beheer. ITvitae wil de toegang tot de 

arbeidsmarkt vergroten door steeds verdere 

specialisatie. www.itvitae.academy 
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