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Scan Mei (2)
Op 1 mei 2017 is de CyberScanMRA app live
gegaan. Deze eerste campagne vanuit College
Zuidoost laat Mbo Niv 4 studenten de MKB
bedrijven in Amsterdam Westpoort benaderen
met een Quick Scan van tablets en mobiele
telefoons. Deze scan is gebouwd door
AppAtSchool en gesubsidieerd door het ECP
(Platform voor Innovatiesamenleving) en dutch
digital delta. Zie ook:
https://ecp.nl/ en
https://www.dutchdigitaldelta.nl/
De data van deze scans worden geanalyseerd
door Hbo studenten 3e jaars ICT Hogeschool van
Amsterdam, waarna
het M/Hbo team
een adviesgesprek
met het bedrijf
heeft. Voor de bedrijven een
bewustwordingsslag, voor de Mbo’ers levert dit
40 uur stage op, en voor de Hbo’ers 1
bedrijfsstudiepunt. Deze eerste campagne loopt
tot eind mei waarna de
evaluatie volgt voor
campagnes bij de andere
colleges zoals Almere,
Hilversum en Amstelveen.

bedrijfsprocessen zoals mail en contactloos
betalen, of het gebruik van tablets of
bezoekers op het bedrijfsnetwerk kunnen
ondernemers gehackt worden. Deze
maand kunt u gratis een quick scan laten
uitvoeren door Amsterdamse mbo- en
hogeschool studenten. Zij controleren of
de devices waarmee u werkt cybercrime
proof zijn.
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/
nieuws-ondernemers/gratis-quick-scan/

Talking dinner
Vanuit team ICT te Hilversum is op dinsdag
2 mei 2017 een “talking dinner” gehouden
met als doel de verbinding tussen de
scholen en de bedrijven een nieuwe impuls

Meedoen met de Scan Mei Campagne?
Het is nog niet te laat.
Stuur een mailtje met uw
verzoek om een inlogcode
naar Mw. Daiyanara Adelina
(d.adelina@rocva.nl) en u
krijgt gratis een code voor de
CyberScanMRA welk te
downloaden is via de App store en Google Play.

“Nieuwsbrief Ondernemen in Amsterdam”
Donderdag 11 mei 2017
Cybercriminelen speuren naarstig naar de digitale
zwaktes bij
bedrijven om in te
breken bij
netwerken en
computers. Maar
ook via heel simpele

te geven. Er was aandacht voor de
initiatieven vanuit het Cyber Security
Centre MRA zoals Miss IT en Cyber Security
stageplaatsen. De afsluiting was met een
ludieke Kahoot waarbij ondergetekende
zelfs in de prijzen viel. Een prima initiatief
dat vraagt om een vervolg waarbij wij
graag aangehaakt blijven.

Stage-coördinatoren voortvarend
bezig.
De stage-coördinatoren van de 4 ICT
opleidingen van het ROC van Amsterdam/
Flevoland (locaties : Amsterdam Zuidoost,
Almere, Hilversum en Amstelveen) zijn op
donderdag 18 mei 2017 met Jeroen
Ankersmit, voorzitter van de directie van
MBO College Hilversum, in gesprek gegaan

over hoe er meer Cyber Security stageplaatsen
gerealiseerd kunnen worden. Afgesproken is dat
voor alle studenten, awareness op het gebied
van veiligheid, een onderdeel van de stage is.
Ook de ideeën zoals het matchen van vraag
(bedrijf) en aanbod (school) en het mogelijk
opzetten van een studenten platform werden
positief en energiek ontvangen. Het idee om in
2018 een Event over Cyber Security (mede) te
organiseren kreeg veel bijval. Een volgende
afspraak staat in de planning.

Building the community
Een van de doelstellingen van het Cyber Security
Centre MRA is het samenbrengen van de drie O’s
zoals daar zijn; het Onderwijs, de Organisaties
(bedrijven) en de Overheid. Binnen de
Cyberboard is daarom het idee gevat om dit
initiatief handen en voeten te geven door het
opzetten en uitbouwen van een Cyber Security
Community. Hierin nemen wij de vrijheid om
geïnteresseerde gevraagd en ongevraagd te
informeren over de laatste ontwikkelingen van
het Cyber Security Centre MRA. Het kan
natuurlijk zijn dat u deze info niet meer wil
ontvangen. Laat u dit dan s.v.p. aan
ondergetekende weten middels een mailtje.
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