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De bootcamp

Bootcamps zijn intensieve trajecten van 20 weken. In die periode leer je 

niet alleen nieuwe theorie, je gaat ook direct met die theorie aan de slag. 

Op die manier benaderen we de praktijk zo dicht mogelijk en kan je na 

de bootcamp snel aan de slag. Door middel van een praktijkgerichte 

eindopdracht toon je aan dat je alle kennis en vaardigheden beheerst. 

Tijdens de bootcamp heb je twee keer per week 3 uur les. Alle lessen 

worden online gestreamd en zijn daardoor makkelijk terug te kijken als 

je bijvoorbeeld een les gemist hebt. Het wordt van je verwacht dat je je 

op de bijeenkomsten voorbereidt door middel van zelfstudie. Tijdens de 

bijeenkomsten ga je samen met een docent en je medestudenten aan de 

slag met de vragen die jullie hebben en met het toepassen van de theorie 

door middel van praktijk gerelateerde opdrachten. Daartussen ben je druk 

bezig met de stof in de praktijk te brengen: lesvoorbereiding en zelfstudie. 

Houd rekening met een studielast van ongeveer 30-40 uur per week 

inclusief lessen gedurende het hele traject.  Op specifieke dagdelen heb je 

de mogelijkheid tot begeleiding of het stellen van vragen aan een docent 

of docent-assistent van NOVI. Na elke leerlijn zijn er een of meerdere 

lesvrije weken ingepland, zodat je tijd hebt om aan de eindopdracht te 

werken of te studeren voor het tentamen. 
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Foundation
Security Officer

Met deze bootcamp leggen we een solide basis voor jou als IT’er. We 

beginnen bij het begin, zodat je ook makkelijk mee kunt komen als je geen 

ervaring hebt binnen de IT.  
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Foundation

Je begint de bootcamp met een theoretisch stuk: Foundation. Deze 

leerlijn bestaat uit de onderdelen Basis Informatietechnologie en 

Levenscyclus Informatietechnologie en wordt afgesloten met twee 

tentamens. Je maakt kennis met de basis van Informatietechnologie 

(IT), wat zal bijdragen aan een solide basis voor je verdere studie en 

een functie in de IT-branche door een kennisondergrond te bieden die 

betrekking heeft op de volledige breedte van het beroepenveld. In deze 

leerlijn ga je aan de slag met de opbouw van informatiesystemen en IT-

infrastructuur. Het gaat hierbij om kennis en inzicht in een beperkte reeks 

van basistheorieën, principes en concepten. 

Ook wordt ingegaan op de evolutie van IT met een overzicht van 

alle IT-concepten en diensten, tot aan de huidige cloud, internet en 

mobiele IT. Daarbij worden randvoorwaarden als kwaliteit, beveiliging 

en documentatie besproken. Vervolgens maak je kennis met de 

levenscyclus van informatiesystemen van ontwerpen tot aan beheren. 

Zodat je de totstandkoming van informatiesystemen kan doorgronden. 
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Security Orkestratie

Met de leerlijn Security Orkestratie word jij een echte specialist op 

het gebied van cyber security. Binnen deze leerlijn kijken we naar 

organisaties vanuit een security oogpunt; hoe kan er misbruik van 

worden gemaakt om de moderne wereld te beïnvloeden? Wat zijn 

aspecten waarop organisaties beveiligd moeten worden en op 

welke vlakken kan het hierbij fout gaan? Ook wordt er hierin gekeken 

naar hoe data wordt opgeslagen en op welke wijze dit op een veilige 

manier kan, door bijvoorbeeld encryptie. Tijdens deze leerlijn ontwikkel 

je competenties om bedreigingen te identificeren, op te sporen en te 

analyseren om tot sluitende en juridisch bindende conclusies te komen. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen: 

• Security Organisatie
• Security Operatie 
• Security Awareness 
• Threat Intelligence 
• OSINT
• Incident Response & Forensisch Onderzoek
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Events
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Kickoff

Talent Meetup

De bootcamp gaat van start met een kickoff. Tijdens deze dag leer je je 

medestudenten en de organisatie van NOVI kennen. Ook staat deze dag 

in het teken van de voorbereidingen op het studeren. Zo maken we je 

wegwijs in de systemen, staan we stil bij wat de studie van jou vraagt en 

heb je de mogelijkheid om de komende lessen vast voor te bereiden. 

De meeste deelnemers aan de bootcamp hebben het hetzelfde doel 

voor ogen; een baan in de IT. Maar het kan behoorlijk lastig zijn om 

jezelf vol vertrouwen op de arbeidsmarkt te storten, wanneer je nog niet 

precies weet wat je waard bent, wat je kunt en waar werkgevers naar op 

zoek zijn. Daarom helpen wij je een handje bij je eerste stappen op deze 

nieuwe arbeidsmarkt. En dat doen we tijdens onze Talent Meetup. Ieder 

half jaar organiseert NOVI een Talent meetup, waarbij we een aantal 

werkgevers uitnodigen. Je kan hier allerlei organisaties verwachten zoals 

overheidsinstanties, detacheerders, scale ups en startups. Allemaal 

hebben zij twee dingen gemeen: ze kennismaken met nieuw IT-talent 

en hebben één of meerdere vacatures uitstaan. Deze werkgevers 

kennen ons concept, kennen het programma van de bootcamp en 

willen op deze laagdrempelige manier graag in contact komen met de 

deelnemers. 

Om je voor te bereiden op dit event kan je een training volgen over 

hoe je jouw persoonlijke pitch ijzersterk kan maken. Zie deze dag als 

een goede generale repetitie voor jouw toekomstige sollicitaties. Zorg 

dat je LinkedIn-profiel up to date is, want jij gaat sowieso waardevolle 

contacten uit deze dag halen! 
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Workshops & verdiepingssessies

Naast het reguliere programma organiseert NOVI ook een aantal 

workshops en verdiepingssessies. Sommige workshops zijn van tevoren 

bekend en sommigen worden tijdens de bootcamp aan het programma 

toegevoegd. NOVI biedt elke woensdagavond gratis workshops aan. De 

onderwerpen zijn divers, maar altijd actueel. De verdiepingssessies zijn 

bedoeld om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan, onderwerpen 

meer context te geven of om jou, als beginnend professional een beter 

beeld te geven van jouw toekomstige praktijkomgeving. Deze events 

leiden niet tot studiepunten en zijn vooral bedoeld ter verdieping en 

verrijking van het programma. 

Hack the box 

Een voorbeeld van zo’n verdiepingssessie is de maandelijkse Hack The 

Box-bijeenkomst. Hack The Box is een platform ontwikkeld voor iedereen 

die geïnteresseerd is in cyber security. Het bestaat uit een zeer actieve 

werelwijde community. Op het platform vind je verschillende challenges 

voor elk niveau. Challenges zijn korte uitdagingen op een specifiek vlak, 

bijvoorbeeld OSINT of Web of Crypto. Er worden maandelijks Hack The 

Box meet-ups georganiseerd die je als student kunt bijwonen.  

Deze events leiden niet tot studiepunten en zijn vooral bedoeld ter 

verdieping en verrijking van het programma. 
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Uitreiking  

Wanneer je de bootcamp succesvol hebt afgerond, krijg je bericht over 

wanneer jouw uitreiking plaatsvindt. Tijdens deze uitreiking krijg je het 

functiecertificaat uitgereikt. Hiermee kun je aan potentiële werkgevers 

laten zien over welke competenties je beschikt. 

Uiteraard sluiten we dit moment af met een borrel en kijken we samen 

terug op de hoogte- en dieptepunten. 
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Algemene
Informatie
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Rooster

Zelfstudie

Begeleid leren 

Via het Teams-kanaal van jouw leerlijn kun je zien wanneer de colleges 

worden gegeven. Bekijk dit altijd goed, want soms worden lessen niet 

automatisch toegevoegd aan jouw persoonlijke agenda. Ook wanneer 

er begeleiding is voor de zelfstudie, of wanneer er bedrijfsbezoeken of 

workshops zijn ingepland, worden deze hier getoond. 

We verwachten van jou dat je de theorie die op het programma staat 

ter voorbereiding op de klassikale bijeenkomsten zelf doorneemt. Tijdens 

de lessen is er daardoor meer ruimte voor verdieping, het beantwoorden 

van vragen en het toepassen van de stof. Daarvoor is het dus van groot 

belang dat je de stof beheerst en dat je vragen en onduidelijkheden 

betreffende de stof in de les aan de docent en/of je medestudenten 

voorlegt. Zorg ervoor dat je bij blijft met de stof, alleen op die manier kan 

je alles uit te lessen halen! 

Tijdens sommige zelfstudiemomenten is er een docent van NOVI 

beschikbaar. Deze docent neemt de groep dan niet mee in het 

toepassen van de stof in opdrachten, maar hij/zij is beschikbaar om 

vragen en uitdagingen die zich tijdens de zelfstudiemomenten voordoen 

te begeleiden. Ook hier is het dus belangrijk dat je zelf initiatief neemt en 

de docent benadert op het moment dat je vragen hebt of als je ergens 

zelf niet uit komt. 
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Stoppen, verzuim 

Tentamens en deadlines 

Wat moet je doen op het moment dat je ziek bent? In geval van ziekte 

of verzuim kun je dit per e-mail of telefonisch doorgeven aan de 

studiecoach en docent. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om de 

gemiste lessen in te halen d.m.v. zelfstudie. Je kunt de les die hebt gemist 

natuurlijk terugkijken via Teams. 

Het is in principe niet mogelijk om de opleiding tussentijds te stoppen. 

Mocht je onverhoopt toch niet in staat zijn de opleiding voort te zetten, 

overleg dan met je studiecoach wat de mogelijkheden zijn. 

De tentamens en de deadline voor het inleveren van de eindopdracht 

zal twee weken na de laatste les zijn van de betreffende leerlijn. Alle 

exacte data zijn terug te vinden in Teams. 

Je meldt je aan voor een tentamen in het studentenkanaal in Teams. Op 

de NOVI Kennisbank kun je stap voor stap zien hoe dit werkt. 

Indien je geen voldoende haalt voor je tentamen of eindopdracht, kun je 

je aanmelden voor een herkansing. Herkansen is geheel kosteloos. 
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Studiecoach
Zit je ergens mee, heb je extra hulp 

nodig of heb je andere vragen, dan 

kun je jouw studiecoach hiervoor 

benaderen.

Foundation
Security Officer

Bente Cijs

coach-CS@novi.nl 
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Hoofddocent
Een hoofddocent is degene die de rode draad bewaakt 

en verantwoordelijk is voor de relatie tussen de 

verschillende cursussen en de eindopdracht.  

De hoofddocent is tevens het aanspreekpunt voor de 

student bij zaken die betrekking hebben tot de inhoud 

van de opleiding.

Cyber Security Arjen Wiersma
 a.wiersma@novi-education.nl. 
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Jouw
leeromgeving
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Software

Voordat je begint aan de opleiding is 

het belangrijk dat je er voor zorgt dat 

je zelf over een computer beschikt die 

past bij de opleiding. Bij NOVI werken 

we volledig online, dus het is belangrijk 

dat jij een computer hebt die voldoet 

aan de technische specificaties.

Ook moet je beschikken over 

verschillende software. Tijdens de 

lessen kunnen we je helpen met het 

installeren van deze software. 

Office 365 

Alle studenten krijgen bij aanvang via 

NOVI toegang tot het volledige online 

Office 365 pakket met onder andere 

Excel, Word, PowerPoint en Microsoft 

Teams en een eigen NOVI-mailadres.

Microsoft Teams wordt gebruikt om als 

groep informatie en documenten met 

elkaar te delen. Tijdens de kickoff zullen 

we hier nog uitgebreid op ingaan.

Minimale specificaties 
PC of laptop: 

Een werkgeheugen van minimaal 
16GB.

Minimaal een i5 processor van 
de 7de generatie of hoger of het 
equivalent van AMD. (De M1 pro-
cessor wordt momenteel niet 
ondersteund.)

WiFi (draadloos netwerk).

Een microfoon en webcam.

MacOS, Windows of Linux OS.  
Geen ChromeOS (dit besturings-
systeem is niet geschikt om mee 
te programmeren).

Een harde schijf van minimaal 
250GB. Bij voorkeur SSD. 

Een schermresolutie van minimaal 
1024 x 768 pixels
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Edhub  

EdHub is NOVI’s eigen online leeromgeving. Hierin vind je alle leerlijnen 

waarvoor jij bent ingeschreven.

Je opleiding is opgebouwd aan de hand van leerlijnen. Elke leerlijn  

bestaat uit verschillende cursussen. In de navigatie-sidebar vind je de 

knop ‘Leerlijnen’ terug.
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Mee bezig

Onder ‘Mee bezig’ vind je alle leerlijnen 

waarvoor jij bent ingeschreven. Je 

kunt hier zien hoeveel cursussen deel 

uitmaken van een betreffende leerlijn, 

tevens vind je hier het aantal ECTS 

van de leerlijn. Ook wanneer je een 

leerlijn moet herkansen, zal deze hier 

verschijnen. 

Te doen

In de loop van je studie ga je waar-

schijnlijk meerdere leerlijnen volgen. In 

de tab ‘Te doen’ kan je alvast een blik 

werpen op deze leerlijnen.

Afgerond

Wanneer je een leerlijn met positief 

resultaat hebt afgerond, zal de leerlijn 

hier verschijnen. Naast de leerlijnen 

kun je ook vanuit de navigatie- 

sidebar direct naar de cursussen toe 

gaan.

In de navigatie-sidebar kun je ook na-

vigeren naar alle cursussen. Hier vind 

je alle andere cursussen die bij NOVI 

in de bibliotheek staan. Dus ook de 

cursussen die onder de andere oplei-

dingen vallen. Voel je vrij om daar ook 

in rond te kijken.
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BUKU

BUKU is een streamingdienst voor studieboeken. Met behulp van BUKU 

krijg je via de website en de app onbeperkt toegang tot alle studie-

boeken van aangesloten uitgevers. Op dit moment biedt BUKU rond de 

6.000 boeken aan op het platform. 

Tijdens het volgen van je cursussen in NOVI’s EdHub kan het voorkomen 

dat je extra lesmateriaal krijg aangereikt vanuit de rijke bibliotheek van 

BUKU. Hiervoor heeft NOVI in samenwerking met BUKU een integratie 

ontwikkeld voor de ontsluiting van de BUKU-reader in NOVI’s EdHub. 
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In de BUKU reader kan je bovendien je eigen voorkeuren instellen: letter-

type, lettergrootte, dag stand/nacht stand en tekst- en achtergrond-

kleur. Daarnaast heeft de reader een zoekfunctie en de mogelijkheid om 

op linkjes in de tekst te klikken die naar een filmpje of website doorlinken.  

Vanuit je navigatie-sidebar in EdHub vind je ook een knop; BUKU. Vanuit 

hier kun je de volledige bibliotheek van BUKU raadplegen en heb je toe-

gang tot meer dan 5.000 IT-boeken.  

In deze video wordt BUKU binnen de EdHub omgeving nog verder toege-

licht.
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Na je opleiding 
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Doorstuderen

Aan het werk

Heb je de smaak te pakken gekregen en wil je doorsturen bij NOVI? Leuk! 

Na de bootcamp kun je de leerlijn Basis Cyber Security volgen. Deze 

cursus is een goede basis voor de technische leerlijn Software Security. 

Ook kun je ervoor kiezen om de gehele hbo-bachelor Cyber Security te 

volgen. Maak een afspraak met een van onze opleidingsadviseurs om 

de mogelijkheden te bespreken. 

Na het volgen van de leerlijnen Foundation en Security Orkestratie 

weet je wat er in IT speelt, hoe je IT-systemen beveiligt en wat de 

kwaliteitseisen zijn. Je hebt de beginselen van pen testing geleerd en 

weet hij hoe een organisatie zich wendbaar kan maken op het gebied 

van cyber security. Je beschikt over de competenties om bedreigingen 

te identificeren, op te sporen en te analyseren om tot sluitende en 

juridisch bindende conclusies te komen. Hiermee kun je ingezet worden 

als bijvoorbeeld Junior Pen Tester, Junior Threat Analyst, Junior Security 

Engineer en Ethical Hacker. 
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