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INHOUD VAN DE
MINOR CYBERSTARS
Information Security, of digitale veiligheid, is
een actueel maatschappelijk thema. Digitale
Veiligheid staat hoog op de agenda bij zowel
bedrijven als in de politiek. Security
gerelateerde gebeurtenissen zoals incidenten
(datalekken, hacks) en ontwikkelingen qua
wetgeving halen bijna dagelijks het nieuws.

“Digitale veiligheid.
De vraag is niet of, maar
wanneer je er mee te maken
krijgt. Ook als jurist, accountant,
zorgprofessional, docent etc. Big
Brother wordt Big Business. Een
minor over de wereld van
cybersecurity voor niet-ICT’ers.
CyberStars; serious fun!”

Iedere professional en iedere burger is er
daarom bij gebaat om voldoende inzicht en
handvatten te hebben over hoe om te gaan met
deze bedreigingen, discussies en nieuwe
ontwikkelingen.
We willen daarom niet-ICT studenten de kans
geven om te leren hoe om te gaan met digitale
veiligheid in hun professionele domein, hun
persoonlijke leefwereld en de samenleving.
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ARNOLD SCHWEREN
DOCENT CYBERSTARS

FONTYS

DE MENINGEN VAN
DOCENTEN, STUDENTEN EN
GASTSPREKERS
"Studenten Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde, Logistiek Management,
Electrotechniek, Health Science, Financieel Management, Integrale
Veiligheidskunde, Communicatie en Bestuurskunde; werken samen in de minor
CyberStars. Hoe bijzonder." - Arnold Schweren

JANEY VAN VESSEM
STUDENT INTEGRALE VEILIGHEID

“Deze minor heeft mij inzichten
gegeven in onze digitale
leefwereld, waarvan ik eerst
geen weet had. Hierdoor kan ik
nu kritischer kijken naar en meer
weloverwogen keuzes maken
voor mijzelf, maar ook voor mijn
toekomstige werkgever”

"De minor Cyberstars leert mij
om te gaan met regelgeving,
privacy en de gevaren en risico's
van internet. Naast interessante
gastcollege's ben ik individueel
onderzoek aan het doen naar
verschillende onderwerpen die ik
zelf interessant vind.
FELINE WIJN
STUDENT COMMUNICATIE

LUDO SAK
DOCENT CYBERSTARS

“Super mooi om samen met nietICT studenten te kijken naar die
spannende digitale wereld!”

"Onze Cyberstar studenten
hebben niet alleen kennis van
informatiebeveiliging maar
helpen daadwerkelijk
organisaties veiliger te maken"

RON MELOTTE
DOCENT CYBERSTARS

MAYENNE JANSSEN
STUDENT FINANCIAL TAX

"Dankzij de minor
CyberStars ben ik
kritischer gaan kijken
naar mijn eigen
onderneming. Ik ga
zorgvuldiger om
klantgegevens en ben
me bewust van
de risico's waar ik als
ondernemer mee in
aanmerking kom"

DENNIE SPREEUWENBERG
CO-OWNER NEXTTECH

"Als gastdocent op mogen treden op de
Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ik heb
een zeer enthousiaste groep studenten
mogen vertellen over Social Engineering
en de ervaringen die wij hier mee hebben.
Erg leuk om te mogen doen."

