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CCNA Bootcamp V3.0
(200-125)

CCNA Part 1 V3.0 
(100-105)

CCNA 
Nederlandstalig

CCNA 
Examentraining

De opleiding boven of links van de pijl 
is noodzakelijke voorkennis 
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Wil je de officiële Cisco-certificaten behalen en/of wil  
je meer praktijkervaring opdoen met Cisco-apparatuur? 
Volg de Cisco-trainingen bij Dirksen Opleidingen. 

Cisco-trainingen met startgarantie
Op diverse CCNA- en CCNP-trainingen geven wij een 
startgarantie af. Dit houdt in dat de geplande trainingen 
gegarandeerd doorgaan op de aangegeven locaties. 
De trainingen worden verzorgd door gecertificeerde en 
ervaren trainers. Je ontvangt bij deze trainingen Cisco 
studiemateriaal dat aansluit op de officiële Cisco-examens 
en je krijgt 3 maanden ondersteuning van je docent en 
van het interactieve online studieplatform.

De CCNA Nederlandstalige praktijktraining is gericht op 
het leren instellen en toepassen van Cisco-apparatuur. 
Deze training bevat veel praktijkopdrachten en dekt 
80% van de theorie van het officiële CCNA-examen. Je 
volgt de training in het Nederlands met Nederlandstalig 
lesmateriaal. 

Individueel Leertraject (ILT) 
Je kunt bij ons de trainingen CCNA Bootcamp, CCNA Part 
1 en Part 2, CCNA examentraining, CCNP ROUTE, SWITCH 
en TSHOOT via het Individueel Leertraject (ILT) principe 
volgen. Dit houdt in dat je onder begeleiding van de 

trainer geheel in eigen tempo een speciaal samengesteld 
opleidingstraject volgt. Ook bij het ILT principe maak 
je gebruik van Cisco studiemateriaal dat aansluit op 
de officiële Cisco-examens en krijg je 3 maanden 
ondersteuning van je docent en het interactieve online 
studieplatform.

Interactief online studieplatform
Interactief onze Cisco-trainingen 3 maanden 
ondersteuning van het interactieve online studieplatform. 
Dit bied je vele voordelen:

  Packet Tracer: een visualisatie- en simulatietool 
waar je netwerken mee kunt ontwerpen, bouwen, 
troubleshooten en kunt experimenteren met virtuele 
netwerken in een veilige omgeving; 

  Personal Notifications & Agenda: je persoonlijke 
agenda kun je laten koppelen aan e-mail en/of sms 
notificaties naar keuze om altijd en overal op de 
hoogte te zijn van je trainingsschema; 

  Online Assessments: verschillende tussen- en 
eindtoetsen gedurende de training zorgen voor een 
helder beeld van de voortgang en aandachtspunten; 

  Social Media Tools: eenvoudige toegang tot 
informatie via bekende bronnen als Facebook, 
Twitter en LinkedIn. 
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‘De Cisco-trainingen zijn ideaal, ik kan het geleerde 1 op 1 
toepassen in mijn dagelijkse werk. Ook qua opleidingsniveau 

past het precies. De docent is heel prettig in de omgang, 
hij houdt goed bij of het allemaal duidelijk is voor je en 

laat het geleerde ook door jezelf samenvatten.’ 

René Thomassen, netwerkbeheerder 
bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
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‘Ik vond de CCNA Bootcamp heel leuk! Dankzij het 
behouden van een kleine groep en veel hands-on  

kon ik goed oefenen. Ook is de docent erg 
vakbekwaam.’

Danielle Broekhuizen, technisch applicatiebeheerder 
(zzp’er) bij Ministerie van Defensie 
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  Opleiding   Doelen   Voorkennis   Investering

CCNA Bootcamp V3.0 
(200-125)
Studieduur: 
gemiddeld 5 dagen 

-  Kennis en ervaring opdoen met 
netwerken en Cisco-apparatuur;

-  netwerken bestaande uit Cisco 
componenten veilig implemen- 
teren, configureren en 
troubleshooten. 

Basis pc- en netwerkervaring 
en basiskennis IP-adres-
sering. 

Training (ILT): € 439,- per dag 
excl. btw incl. Cisco Press boek
Extern examen: € 297,- excl. btw

CCNA Part 1 V3.0 
(100-105)
Studieduur: 
gemiddeld 5 dagen 

Kennis en ervaring opdoen met 
netwerken en Cisco-apparatuur. 

Basis pc-gebruik en basis-
kennis van IP-adressering.  

Training (ILT): € 435,- per dag 
excl. btw incl. Cisco Press boek
Extern examen: € 151,- excl. btw

CCNA Nederlandstalige 
praktijktraining
Studieduur: 6 dagen 
verspreid over 3 maanden 

Cisco routers installeren, 
configureren en troubleshooten 
in multi-protocol netwerken. 

Basiskennis van netwerken en 
Microsoft besturingssystemen.

Training: € 2525,- excl. btw
Dirksen-examen: € 125,-

CCNA examentraining
Studieduur: 
gemiddeld 1 dag 

Optimaal voorbereiden op het 
Cisco-examen 200-125. 

De trainingen CCNA Part 1,  
CCNA Part 2 of CCNA 
Bootcamp. 

Training (ILT): € 435,- per dag  
excl. btw 
Extern examen: € 297,- excl. btw

*

*

* De CCNA Bootcamp V3.0 (1) behandelt in gemiddeld vijf dagen de stof uit de trainingen 2 en 3 die je nodig hebt voor het CCNA-examen 200-125. 
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