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Talking Dinner
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 met de CyberScanMRA aan de
slag gaan. De meeting stond verder in het teken
van netwerken en de inmiddels bekende
prijsvraag van Peter van Lente,
Opleidingsmanager ICT van MBO College
Hilversum. Hierbij viel
Chanelfa Verwijk in de
prijzen. Erg leuk temeer
omdat wij Chanelfa ook
kennen vanuit ons MISS IT
initiatief.

Ondernemers Hilversum
Dat Cyber Security een “hot issue” is bleek
wederom tijdens een meeting met ondernemers
vanuit de Media Stad. Na een warm welkom door
de gastheer van het MBO College Hilversum,
Peter van Lente was er een korte

ledenvergadering waarna een drietal sprekers op
de “zeepkist” mocht om hun bedrijf of
organisatie te pitchen. Daarna volgde er een
interactieve presentatie van ondergetekende

over Awareness en de do’s en don’ts op
het gebied van Cyber Security. Na afloop
werd er teruggegeven dat men de avond
niet alleen interessant en leerzaam vond,
maar het was ook leuk en gezellig.

Matching Tool
Zoals aangegeven in de vorige
nieuwsbrief zijn wij op zoek naar een
matching tool om de vragen vanuit het
bedrijfsleven en de zoektocht naar goede
beroepsbeoefenaars te combineren met
het zoeken van studenten naar passende
stageplaatsen. Wij denken deze

gevonden te hebben in de matching tool
“Stagebank HBO-ICT” die al met goed
gevolg ingezet wordt bij onze partner de
Hogeschool van
Amsterdam. De “look &
feel” zal aangepast
worden aan dat van
het ROC van
Amsterdam/ Flevoland
en het Cyber Security
Centre MRA. De bouwer van deze tool is
IRP met aan het hoofd managing director
Jo Lahaye. Prettig dat wij onze
community weer kunnen vergroten en
zoals u van ons gewend bent, we houden
u op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.

Opening Innovatieruimte
De innovatieruimte op de Fraijlemaborg (MBO
College Zuidoost) is op vrijdag 10 november 2017
feestelijk geopend door
Robert-Jan Janssen met
als key-note speaker
Mary-Jo de Leeuw. Zij is
voorvechter voor meer
vrouwen in de ICT en
sluit daarmee naadloos
aan bij ons Miss IT
initiatief. Grootte
bekendheid heeft Mary-Jo verworven door het
opzetten van de Cyberwerkplaatsen in
Rotterdam waar kansarme jongere het vak van
Ethical Hacking bijgebracht wordt hetgeen tot
een baan kan leiden. De innovatieruimte van
Amsterdam Zuid-oost
bestaat ook uit de SOC
monitoring ruimte van
College Zuidoost. In een
eerder stadium heeft de
Cyberboard aangeven
de op te zetten SOC’s bij
de verschillende
Colleges te adopteren
binnen ons PPS project.

Cyber@work bij ROC Friese Poort
Vrijdag 24 november was
vertegenwoordiging van het cyber
Security Centre MRA aanwezig bij de
aftrap van dit event in Leeuwarden. Goed
te zien dat ons gedachtegoed namelijk
Nederland is nummer 1 op het gebied
van Cyber Security opleidingen zich
steeds meer aan het verbreiden is.

Natuurlijk ligt onze scope op de MRA
(Metropool Regio Amsterdam). Maar
zoals goede Nederlandse kooplieden
zeggen wij geen nee tegen een
samenwerking met in dit geval Friese
poort. Tevens is er deze dag een eerste
stap gezet richting aansluiting tussen het
Lectoraat Cyber Safety en het Practoraat
Cyber Security.
Mooie voorbeelden van New Economy
denken, waarbij delen het nieuwe bezit
is.
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