TouW Informatica Symposium

Security & Privacy in a Connected World
zaterdag 19 november 2016, 10:00-20:00
Studiecentrum Amsterdam

Op zaterdag 19 november 2016 organiseert de faculteit Informatica van de Open Universiteit samen
met de studievereniging TouW het jaarlijkse symposium voor studenten, alumni en medewerkers, in
studiecentrum Amsterdam (Amstelveenseweg 390, 1076 CT Amsterdam).
Security en privacy worden steeds belangrijker. Tegelijkertijd zitten onze apparaten en wijzelf
steeds vaker online. Gaan deze trends wel samen?
Prof. dr. Marko van Eekelen, hoogleraar aan de OU zal de daginleiding verzorgen. Vervolgens
zijn er lezingen door prof. dr. Sjouke Mauw van de Université du Luxembourg en ir. Walter
Bergers van Madison Ghurka. Na de lunch volgen lezingen door dr. ir. Harald Vranken en dr.
Gergely Alpár, beiden van de OU.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de nieuwe ontwikkelingen rond de studie. In de middag
wordt in aparte parallel-sessies voor bachelor- en masterstudenten ingegaan op deze
ontwikkelingen. Daarnaast is er een extra parallel-sessie voor alumni en promovendi door dr. ir.
Hugo Jonker.
De studieadviseurs van de faculteit, Henk Frederiks en Janine Voncken, zijn de hele dag
aanwezig om vragen rond jaarplanning, vrijstellingen en inschrijving te beantwoorden.
De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een huldiging van de geslaagden voor onze bacheloren masteropleidingen. Daarna is de borrel en het gezellige buffet.
Als je alvast een indruk wilt krijgen van een dergelijk symposium kijk dan naar informatie van de
OU over voorgaande symposia: http://portal.ou.nl/web/informatica/symposia
Met vriendelijke groeten,

Netty Stoelinga
namens de OU-docenten, Hugo Jonker en Lloyd Rutledge en namens het bestuur van de
studievereniging TouW, Rikki Dijkman en Marcel Korpel.

AANMELDEN
Het is belangrijk dat iedereen die aan het symposium wil deelnemen zich van tevoren aanmeldt. Dat
gaat door een e-mail te sturen naar Netty Stoelinga (netty.stoelinga@gmail.com). Er zijn ongeveer
100 plaatsen beschikbaar. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelden. Wil je hierbij duidelijk
aangeven welke van de parallel sessies je wilt bijwonen? En of je deelneemt aan het buffet?
De prijs voor het symposium bedraagt voor TouW leden € 30,00 inclusief buffet. Zonder buffet is
het € 12,50. Voor niet-TouW leden € 35,00 inclusief buffet en anders € 17,50.
Over te maken naar giro 2986197 t.n.v. TouW te Eindhoven o.v.v. 'symposium 2016'
Voor overschrijvingen met IBAN nummer en overschrijvingen vanuit België:
IBAN nummer:

NL 09 INGB 0002 9861 97

BIC code:

INGBNL2A

Lid worden van TouW kan ook: de contributie bedraagt € 12,50 per kalenderjaar en kan ook
overgemaakt worden naar bovenstaand gironummer, onder vermelding van 'contributie 2015'. Ook
graag even aanmelden op bovenstaand e-mail adres. Als je nu lid wordt geldt ook de korting voor
TouW leden.

Deelnemers die door de faculteit zijn uitgenodigd hoeven niet te betalen.

Programma

10:00

Inloop met koffie en thee.

10:30

Marko van Eekelen
Hoogleraar Open Universiteit, dagvoorzitter
Inleiding

11:00

Sjouke Mauw
Hoogleraar Université du Luxembourg
Let's stick together: digitally ensuring physical proximity

12:00

Walter Bergers
Principal Security Consultant, Madison Ghurka
Privacy in de praktijk

13:00

lunch

14:00

Harald Vranken
Open Universiteit
Resilience of the Internet: case studies on DNS availability and botnet detection

14:45

Gergely Alpár
Open Universiteit
Cookie in the fridge – privacy problems with the Internet of Things and some ideas
how to fix them

15:30

Koffie

15:45

Tanja Vos
bachelor informatie sessie

Bastiaan Heeren
Master informatie sessie

Hugo Jonker
alumni en promovendi
sessie

Ontwikkelingen in de
bacheloropleidingen
Informatica en
Informatiekunde

Ontwikkelingen in de
masteropleidingen
BPM&IT, CS en SE

FP-Block: usable web
privacy by controlling
browser fingerprinting

16:30

Huldiging afgestudeerden.

17:00

Netty Stoelinga
Afsluiting.
Borrel en Diner

19:30

Sluiting

