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Beste community leden
Namens de Boardleden van het Cyber Security
Centre MRA wensen wij u allen een Veilig en
Geborgen
Kerstdagen en
veel goeds
voor……

Wellicht dat we
elkaar persoonlijk
mogen
ontmoeten op een
van onze events. Wij gaan er in ieder geval een
mooi jaar voor onze community van maken.

Save the Date: 13 februari 2018
Kick-Off Matching Tool
Zoals in het vorige nummer van de
Nieuwsbrief al aangegeven is, zijn wij
bezig met een Matching Tool om het
vraag en aanbod van bedrijven en
studenten op elkaar af te stemmen. Op
13 februari 2018 willen wij live gaan met
deze Matching Tool. U als community
member wordt hierbij van harte
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
De locatie voor deze kick-off is:
ROC van Amsterdam
MBO College Hilversum
Arena 301, 1213 NW
3e etage, College zaal
De aanvang zal zijn om 16:00 en om
17:00 sluiten we af met een
netwerkborrel. Een uitnodiging via de
mail volgt.

Wim Verloop
Jeroen Ankersmit
Talitha Papelard- Agteres
Reza Esmaili
Joost Hachmang
Sjoerd Veltman

Associate Degree Cyber Security
Vorige week is er een stap gezet in het
ontwikkelen van een Associate Degree (AD)
traject voor Cyber Security. Dit is een tweejarige
opleiding op HBO niveau. Penvoerder en
aanvrager is de Hogeschool van Amsterdam
(HvA). De board heeft zich in positieve zin
uitgesproken over samenwerking in de vorm van
het leveren mogelijkheden en middelen. Ook
onze “zuster PPS”: House of Digital zal haar
steentje bijdragen in dit initiatief. Echt een
bundeling van krachten.

Verdieping CyberScanMRA
Nu de studenten al deels op pad zijn met
de CyberScanMRA app welk als doel
heeft bewustwording (Awareness) te
vergroten, is er vanuit
de board ook de
behoefte uitgesproken
om een volgende (lees
verdiepingsslag) te
maken. ICT’er van het
eerste uur en docent/
auteur Jan Dolphijn is
opnieuw aangehaakt
en komt op korte termijn met een
voorstel richting Pen-testing voor
studenten en bedrijven.

Sustainable City
Deze samenkomt op de Hogeschool van Utrecht
werd georganiseerd door Stichting Katapult,
onderdeel van het Platform Beta Techniek.
Spreker vanuit Capgemini Jaap Kwadijk wist de
aanwezige te boeien met zijn relaas over ICT in de
toekomst. Niet alleen
meer een opleiding
maar overal in
geïntegreerd. En
uiteraard alles secure
en veilig. Het vergelijk
met dubbel glas werd gemaakt waarbij iedereen
dat nu heeft of wil hebben. Daarna is het
gemeengoed. Dit geld ook voor Cyber Security.
Hier ligt voor ons natuurlijk een schone taak.

SPL docentendag MBO

Practoratendag
In Den Haag op het Mondriaan College
werd de jaarlijkse Practoratendag
opgeluisterd door Pierre Wind, zelf
Practor voor “food, innovatie en
concept”. Er werd wederom benadrukt

dat een Practoraat onderzoeksvragen
vanuit het bedrijfsleven goed weet te
onderbouwen en vorm te geven. De
innovatie die
hierbij komt kijken
sprak de
aanwezige erg
aan. Momenteel
zijn er 17 Practoraten actief en 10 in
ontwikkeling. Het Practoraat Cyber
Security is een van deze 10.

Wederom gehouden in Amersfoort waarbij ruim
aandacht was voor de keuzedelen die betrekking
hebben op Security. Jan Dolphijn wist de
docenten te boeien met zijn uitleg over het
ontstaan, de uitvoering en de vervolgtrajecten
waar wij mee bezig zijn. Ondergetekende heeft
zelfs weer een wat geprogrammeerd. Op een
Micro Bit wel te
verstaan. Naast
leerzaam ook een
leuke dag.
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