The Journey of the Digital Experience over cybersecurity
Datum: vrijdag 1 februari
Tijd: 9.30 uur – 14.30 uur
Locatie: Brightlands Smart Services Campus

Programma:
9:30 -10:00 uur

Ontvangst

10:00 uur

Welkom door moderator Jimé Hoen; Peter Verkoulen

10.05 – 10.20 uur

Jos Kusters, collegevoorzitter van ROC Leeuwenborgh opening namens
ROC’s

10.20 – 10. 30 uur

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs. Het belang van goed onderwijs en
praktijk ervaring in relatie tot toekomstige ontwikkelingen binnen MBO’s.

10.30 – 10.45 uur

Toelichting op lancering ExpertiseCentrum Cyberweerbaarheid (ECCW)
Limburg (Paul Verhoeven en Jeroen Duijsens PVO Limburg) (promo video
Eccw wordt getoond waarin Filemon Wesselink laat zien met studenten hoe
de cyberweerbaarheidsscan in zijn werking gaat)
Aansluitend een Officiële openingshandeling Cyberweerbaarheids scan door
gedeputeerde Joost van den Akker, lancering van de website van ECCW
samen met Paul Verhoeven

10:45 – 11.00 uur

Innervate (Sven Kort) De toekomst van innovaties op het vlak van IOT (van
robotica, naar sensoring en data)

11.00 – 11.15 uur

Zuyd Hogeschool (Roland Zegers) Wat is IOT en waarom belangrijk in huidige
en toekomstige maatschappij

11:15 – 11.30 uur:

KPN Security (werking van een security lab)

11.30 – 11. 40 uur

Studentpresentaties: Lora netwerk
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11.40 – 11.50 uur

Jop Roemen en Joey Drenth (studenten Leeuwenborgh) met life hack
DRONE – TESLA

Verplaatsing naar de 4e verdieping
12.00 – 14.00 uur

Doorlopende demo’s en workshops in verschillende rondes op de vierde
verdieping.
Workshops door zowel bedrijven als de studenten zelf. De studenten zullen
ook presentaties geven over Security items waar ze de afgelopen weken aan
gewerkt hebben.
Bedrijfspresentaties en informatie stands in diverse rondes van:
-

Cisco

-

KPN: Virtueel security lab

-

Politie: Capture the Flag (bezoekers en studenten kunnen proberen een
hack uit te voeren op een security netwerk onder begeleiding van experts
van de politie)

Bedrijven kunnen zich inschrijven voor de cyberweerbaarheidsscan.
14:15 – 14.30 uur

Centrale afsluiting in het forum door Jimé Hoen

Organisatie is een samenwerking tussen de Brightlands Smart Services Campus, ROC
Leeuwenborgh Arcus en Cyberweerbaarheidscentru

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Janou van de Vorst
Brightlands Smart Services Campus
Janou.vandevorst@brightlands.com
+31 6 24624650
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