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Jongeren zijn de toekomst! Daarom 

organiseert het Deloitte Cyberteam in 

samenwerking met Stichting Cyber 

Security Academy The Hague (zie 

www.csacademy.nl) op 5 november 2014 

de HackLab High School: een speciale 

security training voor jongeren. De 

deelnemers leren op een interactieve 

manier hoe kwetsbaar applicaties op het 

internet en computernetwerken kunnen 

zijn. De deelnemers ervaren binnen no-

time hoe gehackt wordt, hoe ze zelf 

veiliger bezig kunnen zijn in de wijde 

wereld van cyber en welke innovatieve 

mogelijkheden deze wereld te bieden 

heeft. 

Tegenwoordig worden computers overal voor 

gebruikt: social media, de digiborden op scholen 

en zelfs voor de bediening van stoplichten. Dit 

gaat altijd gepaard met risico’s. Bovendien 

liggen cyber criminelen altijd op de loer. 

Daarom werkt het Deloitte Cyberteam dagelijks 

aan vernieuwende methodes om computers voor 

klanten te beveiligen en hiermee de belangrijkste 

digitale klantinformatie veilig te stellen.  

Tijdens de HackLab High School wordt aan 

jongeren tussen de 12 en 15 jaar de  

mogelijkheden geboden om te kijken hoe een 

dag van een hacker eruitziet. Hierdoor worden 

jongeren op een interactieve manier bewust 

gemaakt van de risico’s die onlosmakelijk 

verbonden zijn met digitalisering. 

Wat doen we tijdens zo’n interactieve dag?  

 

De jongeren worden in de middag welkom 

geheten door de hackers van Deloitte; de 

drievoudige winnaars van de Global 

CyberLympics, Vervolgens wordt er een 

introductie gegeven over de achtergrond van 

Deloitte en wat er allemaal gedaan wordt op het 

gebied van (cyber) security en privacy. Er zullen 

de hele middag verschillende demonstraties 

plaatsvinden, zoals het hacken van een trein, hoe 

Wi-Fi netwerken gehackt kunnen worden. De 

deelnemers mogen ook testen hoe het is om een 

Google Glass op te hebben!  

Het programma van HackLab High School zal er 

als volgt uit zien: 

13:30 -

14:30 

Introductie over computers, innovatie en 

hacking door Deloitte 

14:15 – 

15:00 

Uitleg over internet en de basics van hacking: 

wat kan en mag er allemaal? 

15:00 – 

16:45 

Zelf aan de slag met netwerk scans, WIFI 

hacking, websites en Google hacking. 

16:45 – 

17:15 

Afsluiting: wat hebben we gezien en wat 

hebben we geleerd? 
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Powered by Deloitte 

http://www.csacademy.nl/


 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see 
for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 
 
© 2014 Deloitte Netherlands – DLTT-MED-FNL 
 

 

Voor wie?  

De kick-off van de Deloitte HackLab High 

School was in juni 2014, waarbij maar liefst 25 

jongeren aanwezig waren. Ben jij ook ook 

geïnteresseerd in alles wat met computers, 

internet en technologische ontwikkelingen te 

maken heeft en ben je tussen de 12 en 15 jaar 

oud? Dan is de HackLab High School zeker iets 

voor jou! 

Waar en wanneer? 

HackLab: High School vind plaats op 5 

november 2015 op de campus van de Hague 

Security Delta in Den Haag (Wilhelmina van 

Pruisenweg, vlakbij NS station Laan van NOI). 

Vanaf 13.15 zijn deelnemers welkom om langs 

te komen, het programma is rond 17:00 

afgelopen. 

Waarom? 

Deze HackLab wordt georganiseerd in het kader 

van de Alert Online week, waarbij er op 

landelijk niveau aandacht wordt gevraagd voor 

het veilig gebruik van internet en de impact 

hiervan op onze samenleving.  

 

 

 

 

Enthousiast geworden van deze flyer?  

 

Wil je graag meedoen met deze training? Schrijf 

je dan snel in via je docent. 

 

 

 

 

 

 


