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In het certificatieschema pentesten zijn kwalificaties van professionals benoemd. De kwaliteit van het 

geleverde werk is immers afhankelijk van de vakbekwaamheid van de professional die het werk uitvoert. De 

kwalificaties zijn van toepassing op professionals die taken uitvoeren uit het certificatieschema. De 

dienstverlener stelt vast dat haar medewerkers voldoen aan een of meer van de volgende kwalificatie-eisen 

(of aantoonbaar vergelijkbaar): 

 OSCP 

https://www.offensive-security.com/pwk-oscp/ 

 

 OSCE 

https://www.offensive-security.com/ctp-osce/ 

Nb. OSCE is veranderd en verbeterd. De certificering blijft geldig, maar is niet meer te behalen. Die 
nieuwe naam is OSCE3. Deze aanpassing wordt bij de jaarlijkse 'herijking' van de kwalificaties in de 
commissie van belanghebbenden (CvB) meegenomen. 

 
 OSWE  

https://www.offensive-security.com/awae-oswe/ 

 

 eCPPTX  

https://elearnsecurity.com/product/ecptx-certification/ 

Nb. eCPPTX is veranderd en verbeterd. De certificering blijft geldig. De nieuwe naam is eCPTXv2. Deze 
aanpassing wordt bij de jaarlijkse 'herijking' van de kwalificaties in de commissie van belanghebbenden 
(CvB) meegenomen. 

 
 eWPTX  

https://elearnsecurity.com/product/ewptxv2-certification/ 

 

 GPEN  

https://www.giac.org/certification/penetration-tester-gpen 

 

 GXPN  

https://www.giac.org/certification/exploit-researcher-advanced-penetration-testergxpn 
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Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat 

samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de 

maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen 

publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt 

een schakel tussen beleid en praktijk. 

Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde 

instrumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de 

behoefte aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde prestatie aantoonbaar 

gemaakt wordt. 

Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema’s in beheer, waarvoor een structuur met 

inspraak van belanghebbende partijen ingericht is. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht: 

Churchilllaan 11 

3527 GV Utrecht 

Postbus 14069 

3508 SC Utrecht 

T (030) 751 6700 

F (030) 751 6701 

    

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Korpschefs. 

 


