
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel Inhoud van de sessie Duurtijd Doelpubliek 
Why cybersecurity 
is important for 
everyone 

Een spotit information security consultant zal 
toelichten waarom iedereen een belangrijke rol 
heeft bij het beschermen van een organisatie 
tegen cybercrime. We geven praktische tips om 
jezelf beter te beschermen. 

60 – 90 min. Iedereen 

 
 
 
 
 

Titel Inhoud van de sessie Duurtijd Doelpubliek 
Role of a CISO in a 
security incident 

Demonstratie van hoe spotit omgaat met een 
security incident bij een klant. Toelichting van de 
6 stappen van een security incident response 
plan en toepassing op een reële use case. 

60 min. 1ste tot laatste jaars 

A day in the life of 
a SOC analyst 

Spotit heeft een eigen Security Operations 
Center (SOC) waarin analisten constant 
incidenten bij klanten onderzoeken. Hoe gaan zij 
te werk, welke tools gebruiken ze en wat doen 
ze wanneer een security incident plaatsvindt?  

60 min. 1ste tot laatste jaars 

Hands-on 
experience with 
security tooling 
based on CTF 

Studenten kunnen zelf aan de slag met de 
security tools die wij gebruiken in het SOC. We 
starten met een korte toelichting van de 
gebruikte tools. 

60 min. 1ste tot laatste jaars 

Active Directory 
Attacks & 
Defenses, the 
misuse of 
Kerberos 

We leggen uit waarom het belangrijk is om de 
Microsoft Active Directory te beschermen. We 
zoomen in op de defensieve kant, maar bekijken 
dit ook door de bril van een hacker: hoe 
misbruiken zij het Kerberos authenticatie 
protocol? 

120 min. Laatste jaars 

Gastcolleges | Voor alle opleidingen graduaat, bachelor en master 

Gastcolleges | Voor de domeinen ICT security, netwerken en systemen 



A simulation of a 
Russian Threat 
Group attack 

Tijdens een demonstratie toont een penetration 
tester hoe echte Russische hackers te werk 
gaan en op welke momenten het spotit SOC 
deze kan detecteren en ingrijpen. 

60 min. Laatste jaars 

Afgestudeerd! Wat 
nu? 

Een spotit Academy trainee vertelt over zijn 
overstap van de school naar het werkveld. Waar 
liggen de valkuilen? Hoe maak ik een keuze 
tussen de verschillende opties die ik heb? Welke 
competenties en kennis heb ik echt nodig? 
Welke soft skills? 

60 min. 1ste tot laatste jaars 

 
Optional: Beer o’clock @the campus 
Indien de sessie tijdens het laatste lesuur op een donderdag of vrijdag doorgaat, organiseren wij graag een drink 
bij jullie op de campus. Wij voorzien drank en versnaperingen, brengen enkele professionals mee en zorgen voor 
een gezellig informeel moment om studenten en spotit-medewerkers te laten kennis maken en vragen te 
beantwoorden.  
 
 
 
 
Jullie zijn altijd welkom voor een bezoek en rondleiding op onze kantoren. Deze bevinden zich in Merelbeke, 
Antwerpen en Herk-de-Stad. We geven een presentatie over de werking van het spotit Security Operations 
Center (SOC). Dit bedrijfsbezoek kan gecombineerd worden met een gastcollege.  
Duur: 1 tot 3 uren 
Aantal: max. 20 studenten 
Optional: Beer o’clock @the office > Indien het bezoek doorgaat op donderdag- of vrijdagnamiddag, organiseren 
wij een drink op ons kantoor, waarbij wij dranken en versnaperingen voorzien. Enkele professionals zullen 
aanwezig zijn om in gesprek te gaan met de studenten en vragen te beantwoorden.  
 
 
 
 
 
Spotit biedt elk jaar verschillende stageplaatsen aan binnen de domeinen security en networking. Het gaat 
meestal om een afgelijnde opdracht of een research & development activiteit.  
Stageopdrachten 2023:  

▪ Automate Microsoft Azure security assessment 
▪ Cloud Security Maturity assessment 

 
 
 

Bedrijfsbezoek 

Stageplaatsen 

Interesse? 
Wilt u graag 1 van bovenstaande topics bespreken of een gastcollege vastleggen? 

Neem dan contact op met Thomas Boedt via tboedt@spotit.be of bel 0479/37.24.33 

mailto:tboedt@spotit.be

