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Tech Together
Onder het genot van een drankje en een goed
georganiseerde barbecue is 31 augustus 2017
goed genetwerkt samen met ISPConnect onder
leiding van Simon Besteman. De locatie was Down
Under te Nieuwegein.

Interessante bedrijven als Lenovo gaven aan
geïnteresseerd te zijn in samenwerken met ons op
het gebied van onderwijs en mogelijke
stageplaatsen.

Keuzedeel “Veilig programmeren”
Onze welbekende uitgever Brinkman en collega
Gabriel Sanchez zijn met ondersteuning vanuit het
Cyber Security Centre MRA voortvarend aan de
slag
met
bovengenoemd
keuzedeel voor het mbo. Het
handboek is aanwezig en de
examens zijn gereed. Nu nog de
klus van het curriculum verder
doorpakken. Wij houden u op de
hoogte..

Wijziging Cyberboard
Binnen de stuurgroep, die wij Cyberboard
noemen, is Talitha Papelard toegetreden als
vertegenwoordiging voor het bedrijfsleven. In
deze nieuwsbrief leest u meer over Talitha.
Daarnaast heeft Alain Rees vanwege zijn
werkzaamheden, zijn functie in de board
neergelegd. Ook zal Ben Visscher geen zitting
meer hebben in de Cyberboard vanwege zijn
betrokkenheid bij de PPS Take-5.

Privaat Publieke Samenwerking
Cyber Security Centre MRA en
Take-5
Door: Ben Visscher - Programmaregisseur Take-5

De afgelopen drie jaar heb ik met veel
plezier en inzet een bijdrage geleverd aan
de PPS Cyber Security Centre MRA. In het
begin als kwartiermaker, daarna als
tijdelijk projectleider en de laatste twee
jaar als lid van het dagelijks bestuur.
Elke bijeenkomst
versterkte mijn
idee dat onze
ICT-opleiding
veel meer moet
aansluiten op de
ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt en dus de
technologische ontwikkelingen op het
gebied van Cyber Security. Ik ben er nog
steeds van overtuigd dat Cyber Security
niet alleen iets is voor mbo en wogeschoolden maar ook voor mbogeschoolden is. Vooral als het gaat om het
uitvoeren van het Securitybeleid binnen
organisaties kunnen mbo-ers waardevol
zijn.
De afgelopen twee jaar heb ik de Publieke
Private Samenwerking Take-5 kunnen
opzetten. Dit is een nieuwe samenwerking
tussen 13 mediabedrijven, 3 onderwijsinstellingen en 3 overheden.
Dit project vraagt veel
van mijn tijd. In overleg
met de stuurgroep is
daarom besloten dat ik
per direct uit het
dagelijks bestuur stap
zodat ik mij kan richten
op mijn rol als
programmaregisseur van Take-5. Dit
betekent overigens niet dat ik de
ontwikkelingen niet meer volg.
Als programmamanager ICT van het ROC
van Amsterdam en Flevoland blijf ik de
ontwikkelingen volgen en zal als
ambassadeur verbonden blijven aan het
Cyber Security Centre MRA.

KPN en Talitha Papelard Agteres
Talitha Pappelard en het Cyber Security Centre
MRA zijn geen onbekende voor elkaar. Talitha is al
meer dan een jaar als “Role-model” gekoppeld aan
het Miss IT initiatief. Hierbij heeft zij al meerdere
malen verteld hoe zij een brug slaat tussen
vrouwelijke studenten en de ICT business. Bij KPN
is zij Manager Cyber Security en vanuit haar
professionele capaciteit een waardevolle
aanwinst voor de Cyberboard.

RPCAA Tools voor de Toekomst

De Cyber Security Community
Een van de doelstellingen van onze privaat
publieke Samenwerking is het verbinden
van de drie O’s (Organisaties, Onderwijs
en Overheid). Wij doen dit door
geïnteresseerden, (on)gevraagd
te
informeren over de ontwikkelingen die
gaande zijn binnen onze PPS. Momenteel
staat de teller op 114 bedrijven en
instanties die aan het Cyber Security
Centre MRA gelieerd zijn. Wij blijven
groeien en dat is ook de doelstelling.

Donderdag 7 september jl. is
in de Johan Cruijff Arena een
sessie geweest waarbij wij de
Cyber Security Community
kon uitbreiden vanwege
onze samenwerking met het
RPCAA (Regionaal Platform
Criminaliteitsbestrijding Amsterdam-Amstelland).
Ook met het “Donkere Dagen Offensief” waarbij
bewustwording als preventie gerealiseerd wordt,
zullen wij aansluiten. Een aantal interessante
sessies waren de “Secret Scan” en de workshop
“Digitale zelfverdediging”.
Door: Richard Kropman - Veiligheidsmanager RPCAA

Project in 1 dag
Een initiatief vanuit de Metropool Regio
Rotterdam, Den Haag waarbij het Cyber Security
Centre MRA aangesloten is om te delen wat wij al
bereikt hebben. Denk
hierbij aan het groeiaantal van meiden in
de ICT (Miss IT) en het
samenwerken op het
gebied van keuzevakken (vmbo) en keuzedelen
(mbo) dat wij al doen met het Mondriaan College
te Den Haag. Hierbij komt echt aan de orde dat
“delen is het nieuwe bezit” is.
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