SMART HUMANITY
POWERED BY KNVI

Workshop Hackaton voor SIG IT INFRA
07:00-19:00 op 13 DECEMBER 2018
Patricia Zorko:
Directeur Cybercenter
Politie en Defensie:
Trainers zijn de
insiders die het
dagelijks doen
Catering: Ontbijt, Lunch en
Diner

Het team:
Pak een
concrete
uitdaging
aan IT-Infra
SIG Leden

Masterclasses:
Praktijk van
ethical hacking
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VOORWOORD

‘SMART
HUMANITY’

O

nder die titel
presenteert de

KNVI op 13 december

a.s. in Eye Filmmuseum de opvolger van
het welbekende KNVIJaarcongres. Op Smart
Humanity staat de rol
van de mens in de informatiemaatschappij
centraal. Ook bevat
deze dag een speciaal
voor de meer technisch
gerichte praktijk
mensen zoals de sig ITInfra leden. Hiernaast
meer info.
Tot in Amsterdam!
Tom Dalderup en mede
organisatoren.

Dit is een special van
de
Koninklijke Nederlandse
Vereniging
Informatieprofessionals
Tel 06-51813153
www.knvi.nl

INHOUD

Is de mens altijd slimmer dan de techniek?,
of kunnen we techniek zo inrichten
dat de mens er niet ‘doorheen’ kan?
Op de hackathon tijdens Smart Humanity gaan zowel beginners als
gevorderden de uitdaging aan. Om 7 uur ’s in de ochtend opent Patricia
Zorko, directeur Cyber Security van de NCTV en tijdelijk Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding, op de bovenste verdieping van Eye
Filmmuseum de hackathon.
Voor dit side event kun je je als individu of als team inschrijven passend
bij je niveau.
Ook zijn er allerlei masterclasses, waar je de basisbeginselen van het
ethical hacken kunt leren, om die vervolgens meteen in de praktijk te
brengen.
Voor gevorderden en professionals zijn er bovendien uitdagende
casussen van Defensie, politie en de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding.
Iedereen die zich individueel inschrijft wordt later in een team geplaatst.
Deelname aan de hackathon is gratis.
•
•
•
•
•
•

Leer wat je zelf kan doen voor je eigen werkomgeving
Denk mee in oplossingen voor andere organisaties
Teams van max 6 personen
Gratis inclusief catering ontbijt, lunch diner.
Let op: neem je eigen laptop mee!
Exclusief reis en parkeren. Met de Veerpont 901 naar Buiksloterweg
en dan nog 300m lopen naar Eye Film Museum IJpromenade 1, 1031
KT Amsterdam
• Omdat dit een speciale actie is ook graag even aanmelden op. Meld je
aan en druk op gevorderd. De tijden op de site zijn mogelijk nog niet
bijgewerkt voor deze special. IT-Infra leden van 7:00-19:00 (Is een
speciaal programma buiten de Klik op gevorderd).
https://mosevents.nl/aanmeldformulier-hackathon-smart-humanity2018
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