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Met vier vrouwelijke docenten als
rolmodel en 12 vrouwelijke ICT
studenten als ambassadeurs komt u
de meiden van
MISS IT tegen
op open dagen
en zelfs in de
krant. Zo ook
op de
docentendag
van 13 april
2017 was er een tafel met een
ammbassadeur. Het doel van MISS IT
is meer vrouwen in de ICT te werven.

Artikel uit de Gooi en Eembode

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt
door een schenking vanuit JP Morgan
de grootste bank ter wereld.

Masterclass Social Engineering
Op de Fraijlemaborg 135 is op 11 april
2017 een masterclass gehouden voor
docenten door Alain Rees van Cyber
Inc. en Bas Reijnders van X-Ray IT. Er

is duidelijk gemaakt dat de mens (nog
steeds) de zwakste schakel in de
beveiliging van het bedrijf zijn.
Daarnaast was het niet alleen
luisteren maar ook bewust zelf aan de
slag gaan met het onderwerp.

Het onderwerp Social Engineering werd
door de aanwezigen als leerzaam en
interessant ervaren en is ook zeer bruikbaar als
lesstof voor onze studenten.

Cyber Security Centre MRA in Arnhem
en Apeldoorn
In week 12 tijden de docentendag van de
bedrijfstak ICT & creatieve industrie en
en week 15 bij het platform voor Informatie
Beveiliging is er door ondergetekende
aandacht gevraagd voor en gegeven aan onze
PPS (Privaat publieke samenwerking) Cyber
Security. De presentaties en goede gesprekken
resulteerde in lovende reacties en

vervolgafspraken met scholen uit Eindhoven
(Suma College) en Leeuwarden (Friese Poort).
Alhoewel nog buiten de scope van het MRA
(Metropool Regio Amsterdam) sluiten we
samenwerking in de toekomst zeker niet nuit.
Onze stip op de horizon is immers: “Nederland
nummer 1 op het gebied van Cyber Security
opleidingen.

Cyberboard naar hoger plan
Door Wim Verloop

Sinds de vorige nieuwsbrief is veel gebeurd. Op
bestuurlijk vlak hebben we een heel belangrijke
stap kunnen zetten doordat we de HvA bereid
hebben gevonden te participeren in het Cyber
Security Centra MRA. Van harte welkom Reza!
Als gevolg daarvan, maar zeker ook door het
onder controle krijgen van het RIFMBO project
door Sjoerd, hebben we kunnen besluiten het
verantwoordelijkheidsgebied van de
stuurgroep te vergroten. Hierdoor wordt het
(voor het eerst) formeel mogelijk om de
primaire doelstellingen van ons Cyber Security
Centre MRA te gaan nastreven. Dit zijn
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1) een doorlopende leerlijn
ontwikkelen (van MBO tot en met
WO) en
2) het cyberonderwijs zoveel mogelijk
op de actuele behoefte van het
bedrijfsleven te laten aansluiten.
Daarom wordt er nu heel hard
gewerkt aan de volgende projecten:
Onderwijsontwikkeling (keuzedelen),
Cyber Security Stages (ScanMei
campagne), verduurzaming PPS
(practoraat en Innovation Lab) en
Miss IT (meer meiden in de ICT).
Wat mij persoonlijk nogal bezig hield
is hoe we zouden moeten omgaan
met alle bedrijven, scholen maar ook
met de vele studenten die bij het
Cyber Security Centre MRA betrokken
zijn. Hoe hou je iedereen betrokken,
geïnteresseerd maar biedt je ook iets
waar iedereen wat aan heeft? Het
creatieve team dat Cyber Board heet,
heeft hierop een antwoord
geformuleerd. In plaats van gremia
met ingewikkelde vergaderschema in
te richten gaan we de actieve cyber
community MRA opzetten. Ook hier
maken we graag gebruik van het feit
dat Reza Ismaïli ons is komen
versterken. Immers, hij is aan het
promoveren op het onderwerp
communities! Aan enthousiasme en
inzet geen gebrek, daarover meer in
de rest van deze nieuwsbrief. Veel
leesplezier!

gesprek over deze uitdaging met Jeroen
Ankersmit van de cyber board, Sjoerd Veltman
(projectleider) en de stage-coördinatoren van
de 4 ICT colleges. Naast dit gesprek worden er
ook individuele gesprekken met de
coördinatoren gevoerd om zo het maximale uit
deze stages te kunnen halen.

Cyber Meetings
Door Sjoerd Veltman

Gezien de trainingen van mijzelf zoals de Cyber
Security Insight Course, heb ik het idee gevat
om deze kennis te delen. In Almere heb ik een
goed ontvangen Awareness sessie gehouden
voor studenten. Deze staat ook in de planning
voor Hilversum (18 mei 2017) en Amsterdam
Zuidoost.
De meeting duurt ongeveer 2 uur. Naast
Awareness ben ik ook te benaderen voor een
Social Engineering Cyber Meeting voor
studenten. Neemt gerust contact op met mij.

Stageplaatsen
Om het aantal Niveau 4 Cyber
Security
stageplaatsen
een boost te
geven is er op
donderdag 18
maart 2017 een
gezamenlijk
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