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Wethouder Economie bezocht MBO
College Zuidoost
Kajsa Ollongren, wethouder Economie, bracht op
29 september 2017 een bezoek aan MBO College
Zuidoost. Ze was te gast bij het Cyber Security
Centre MRA en House of Digital. Na een aantal
presentaties in de
nieuwe
innovatieruimte,
werd zij rondgeleid
door onze ICTambassadeurs en
Miss IT studenten
en ging zij in
gesprek met de
studenten. Het doel
van haar bezoek was om te laten zien welke
investeringen er gedaan worden om innovatie/
techniek en Cyber Security onderwijs op de kaart
te zetten.

Week van de Veiligheid
Op uitnodiging van het RPCAA (Regionaal
Platform Criminaliteitsbestrijding Amsterdam,
Amstelland) deed het Cyber Security Centre MRA
mee aan de aftrap van deze veiligheidsweek,
waarbij ook demissionair minister van V&J Blok
aanwezig was. Deze aftrap zal verder uitgewerkt
worden in het “Donkere Dagen Offensief” van de
Politie waar ook een taak voor onze studenten in
weggelegd is. Zij
gaan samen met
buurtmanagers
de MKB
bedrijven in de
regio te
bezoeken om
hen bewust te
maken van de gevaren die er zijn in de digitale
wereld van de ondernemers.

Board Member:
Talitha Papelard Agteres
Ik ben een persoon die gedreven,
ambitieus en gepassioneerd is over
technologie en de relatie met informatie
beveiliging. Mijn energie haal ik uit het
werken met mensen en het beste in hen
naar boven te
halen, ze te
begeleiden en
eraan bij te
dragen dat ze
in hun kracht
staan.
Op dit moment
ben ik werkzaam als manager Cyber
Defense bij KPN. Naast het constant bezig
zijn met innovatie en verandering werk ik
graag samen met teams om samen aan
iets te bouwen waarmee we klanten naar
een hoger niveau van
informatiebeveiliging kunnen brengen.
Ik leer nog elke dag en lees graag over
wetenschap, technologie en security. Met
dit vakgebied ben je nooit uitgeleerd.
In september ben ik gestart in de
stuurgroep van het Cyber Security Centre
MRA. Ontzettend boeiend om me bezig
te mogen houden en bij te dragen aan
het bij elkaar brengen van de publieke en

private sector. En onderwijs en het
bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen
zodat we toppers kunnen afleveren die in
de toekomst een enorme bijdrage gaan
leveren aan het beveiligen van ons land.

Vernieuwde CyberScanMRA
Op dinsdag 31 oktober 2017 wordt de
vernieuwde versie van de awareness -app
gelanceerd. Om 15:00 is de kick-off hiervan op de
Fraijlemaborg 135 te Amsterdam. Dit wordt om
18:00 gevolgd door de kick-off in Hilversum
tijdens het Talking
Dinner dat daar
gehouden wordt met
ons. We houden u op de
hoogte wanneer de
scholen Almere en
Amstelveen live gaan
met de nieuwe App.
Doelstelling is en blijft het verhogen van
bewustwording op het gebied van Cyber Security.

Talking Dinner
Zoals al aangegeven in het voorgaande is er
wederom een Talking Dinner in Hilversum. Het
team ICT van Hilversum zal zich presenteren en
ook wij zullen aanwezig zijn om de vernieuwde
app te lanceren.
De locatie is:
Restauarant du Roc
Arena 301
1213 NW Hilversum
https://www.restaurant-duroc.nl
inloop 18:00, start 18:30.
De uitnodigen zijn al verstuurd maar mochten wij
u gemist hebben kan aanmelden nog z.s.m. bij
Ulrica Angelica (office manager)
email: u.angelica@rocva.nl

Zoektocht naar de Matching Tool
Om de vragen vanuit het bedrijfsleven en
de zoektocht naar goede
beroepsbeoefenaars te combineren met
het zoeken van studenten naar passende
stageplaatsen.
We denken als
Centre er aan om
een Bureau
Matching in de
steigers te zetten.
Onderdeel
hiervan is ook een
passend tool die
vraag en aanbod met elkaar kan
vergelijken. Momenteel zijn er 4 partijen
waar gesprekken mee gevoerd worden
om te bekijken wat het beste bij de
doelstellingen van het Cyber Security
Centre MRA past.
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