Security workshop
Basis principes voor de Agile Tester!

Workshop security
Bedrijven komen regelmatig in het nieuws omdat er waardevolle en/of privacy-gevoelige
gegevens zijn buitgemaakt door hackers. Security is nog te vaak een risico waarvan de ernst
niet wordt ingezien. Los van boetes, die meer en meer worden uitgedeeld, neemt ook de
imagoschade steeds verder toe. Mensen verliezen vertrouwen in bedrijven die de security
van hun software niet op orde hebben c.q. niet serieus nemen.
Veel testers hebben nauwelijks of geen kennis van security testen, veelal zien zij dit als de
taak van een ontwikkelaar/het gebruikte framework of van een gespecialiseerde security
specialist. Toch kun je als tester met relatief beperkte kennis en tools al veel van de
potentiele security issues onderkennen.
In de Security workshop leer je alle belangrijke principes over security testen en hoe deze
toe te passen in de dagelijkse praktijk in je team.
Na de workshop:
Heb je inzicht in de basis principes van security testen
Heb je inzicht in de competenties als security tester in een agile team
Ben je bekend met de OWASP top 10 security risks
Heb je ruimschoots geoefend met tooling voor basis security testen
Weet je de stappen die nodig zijn om een security test op te zetten
Voor wie is deze workshop bedoeld?
Iedere Agile Tester die nog geen praktische basiskennis heeft van security testen.
Aanbevolen voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig.
Opzet
Onze ervaren trainers leren u de essentie van testen in een agile context. De trainingen zijn
hands-on en wij gebruiken ervaringsgericht leren. In onze trainingen test je echte software,
leer je onder realistische druk, in echte situaties.
Ervaringsgericht leren betekent dat je deelneemt aan simulaties in plaats van stilzitten en
kijken naar een slideshow. Een grondige debrief van wat er tijdens de oefeningen gebeurde,
is een essentieel onderdeel van de training. Tijdens de debriefs leer je van de docent, de
andere deelnemers maar vooral van jezelf.
Programma
Inleiding security testen
Testobject en tooling bij workshop
Installeren en starten van de Security Test VM

Werken met de Security Test VM
• Handmatig
• Met tools
Voordat je een security test gaat doen
Locatie en aantal deelnemers
De training wordt centraal in Nederland verzorgd. Uiteraard is het ook mogelijk om deze inhouse te doen op iedere door u gewenste locatie in Nederland. Hiervoor dient u minimaal 6
deelnemers aan te melden.
De maximale groepsgrootte is 10 personen. Zodoende krijgt iedereen voldoende
persoonlijke aandacht en is er voldoende tijd om op vragen en zelf ingebrachte cases in te
gaan.
Kosten
1-daagse workshop €500 p.p.
1-daagse inhouse workshop €2500 per groep.
Alle trainingen zijn inclusief koffie, thee, water en lunch. Prijzen zijn exclusief BTW.
Meer informatie?
Wil je meer informatie of je inschrijven? Neem dan contact met ons op!
De Agile Testers
06-12913682
info@deagiletesters.nl
www.deagiletesters.nl

