Alert Online: nationale campagne voor bewustwording van online gevaren
Van 27 oktober tot en met 6 november vindt de derde editie van Alert Online plaats, de
landelijke awarenesscampagne over cyber security. Dit jaar is het thema ‘kennis over cyber
security’. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zal op 27 oktober het startschot geven
in Den Haag.
De UT wil graag haar kennis over cyber security delen. Op dinsdag 28 oktober organiseren
wij masterclasses en workshops voor scholieren van middelbare scholen. Het doel is om hen
bewust te maken van de ‘gevaren’ van het internet, naast alle mooie dingen die het met zich
mee brengt.
De dag zal bestaan uit twee onderdelen: een Mini-Masterclass (ochtendprogramma) door
Twente Academy en drie afwisselende workshops (middagprogramma) door de UT
projectgroep Alert Online.
Vanuit het onderzoek uit de instituten IGS en CTIT wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd
aan het middag programma. Verschillende onderzoekers dragen bij aan verschillende
programmaonderdelen. Marianne Junger doet onderzoek op gebied van cyber crime, crime
science, cyber security en gedrag. Met het onderwerp ‘anonimiteit’ draagt Marianne bij aan
de mini-denktank.
In de workshop Virtuele Waarzegger staat de vraag centraal: “Hoe kwetsbaar ben jij op het
internet?” Bij deze presentatie kijken we naar wat voor persoonlijke informatie vrij
beschikbaar is op het internet en hoe dat gebruikt kan worden door mensen die jij misschien
helemaal niet kent. Eerst laten we zien wat we gevonden hebben toen we keken naar een
aantal bekende figuren. We kijken alleen naar informatie die vrij beschikbaar is. Hierna
geven we een demonstratie van wat we kunnen vinden over deelnemers aan de workshop,
die daarvoor toestemming hebben gegeven. We kijken alleen naar vrij beschikbare
informatie en we laten de resultaten zien op zo’n manier dat je niet meer kunt zien over wie
het gaat, anoniem dus. Tenslotte eindigen we met een aantal tips om je “digitale
vingerafdruk” in de perken te houden. Dit onderdeel wordt verzorgd door onderzoekers op
gebied van ICT, diensten die gebruik maken van ICT, infrastructuur, (publieke) veiligheid en
cyber security onder leiding van prof. Roel Wieringa.
Psychologen Sven Zebel en Peter de Vries houden zich bezig met percepties van risico en
veiligheid, met name gerelateerd aan online gedrag. Zij dragen bij aan de ‘Daderschap: Hoever-ga-je-quiz’: de interactieve opdrachten quiz waardoor je meer inzicht krijgt hoe
persoonlijkheidskenmerken bijdragen aan online (wan)gedrag.
Pro Deo, de studentenvereniging voor improvisatie theater, sluit af met een creatief half uur.
Met de kennis en indrukken die de scholieren tijdens de dag hebben opgedaan is dit een
leuke uitlaatklep waarin cyber security zichtbaar wordt gemaakt.
Bezoek onze project website of neem contact op met Nienke Nijenhuis.

