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We leven in een samenleving waarin niet alleen digitale 
ontwikkelingen, maar daarmee ook digitale bedreigingen zich 
in een razendsnel tempo opvolgen. Bedrijven, organisaties, en 
overheidsinstellingen zijn inmiddels sterk afhankelijk van digitale 
netwerken en de impact van een cyberaanval is daarmee in potentie 
enorm. Door een cyberaanval kunnen primaire processen van 
bedrijven en instellingen stil komen te liggen met alle gevolgen van 
dien, inclusief grote financiële schade. 

Omdat iedereen in meer of mindere mate gebruik maakt van digitale 
systemen en netwerken is cybersecurity relevant voor iedereen. 
Naast technische kennis is het ook belangrijk te begrijpen hoe 
mensen zich cyberveilig kunnen gedragen. Maar een cyberaanval is 
niet altijd te voorkomen. Daarom moeten bedrijven en organisaties 
ook weten hoe ze de schade van een cyberaanval zo veel mogelijk 
kunnen beperken. Dat noemen we cyberveerkracht. 

Cybersecurity 
is belangrijk 
voor iedereen

De missie van het Centre of Expertise 
Cyber Security (CoECS) is: 

Het versterken van de cyber veerkracht 
van publieke en private organisaties 
die zelf in mindere mate zijn toegerust 
op cyberdreigingen
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Binnen ons kenniscentrum (Centre of Expertise) doen 
wij onderzoek naar cybersecurity en kijken daarbij 
naar 1) het menselijk gedrag, 2) organisatiefactoren 
en 3) technische aspecten. Hierdoor is onderzoek 
doen bij ons kenniscentrum voor studenten van veel 
verschillende opleidingen interessant. Afhankelijk 
van jouw interesse en studierichting kijken we naar de 
mogelijkheden. 

Als stagiair word je onderdeel van ons onderzoeksteam. Onder 
begeleiding van een ervaren onderzoeker en expert ga je aan 
de slag met je onderzoeksvraag. Je leert hoe je een vraag op 
een systematische manier kan gaan beantwoorden. Dit doe je 
niet alleen door literatuur te lezen, maar ook door het opzetten 
van een experiment of interviews af te nemen. In sommige 
projecten werk je ook aan een praktische oplossing of tool 
(bijvoorbeeld een app) die bedrijven en organisaties kunnen 
gaan toepassen. 

De meeste onderzoekers bij ons kenniscentrum werken ook als 
docent bij een van de opleidingen van De Haagse Hogeschool, 
zoals HBO-ICT of IVK. Zij begeleiden bijvoorbeeld (groepen) 
studenten tijdens projectweken of challenges. 

ONDERZOEK DOEN BIJ 
ONS CENTRE OF EXPERTISE 

Interesse? 
Wil je bij ons stage komen lopen? Dan nodigen we je 
uit te solliciteren op een van de projecten die in deze 
brochure genoemd staan. De meeste projecten zijn 
geschikt voor studenten die in het 3e of 4e jaar zitten. 
Zorg ervoor dat je zelf bij je opleiding checkt wat de 
vereisten zijn voor een stage. Binnen onze stages 
ligt de nadruk op het uitvoeren van praktijkgericht 
onderzoek.  

Je stuurt je CV en een motivatiebrief naar 
de contactpersoon die bij het project wordt 
genoemd. In de motivatiebrief lezen we waarom je 
geïnteresseerd bent in het onderwerp cybersecurity, 
of je al onderzoekservaring hebt en hoe het project 
aansluit bij de opleiding die je volgt. 

De docent-onderzoeker neemt vervolgens contact 
met je op voor een kennismakingsgesprek. Pas 
na dit kennismakingsgesprek wordt bepaald of je 
inderdaad kan starten als stagiair. Afspraken met 
je begeleider worden daarna vastgelegd in een 
stageovereenkomst.

Andere vragen? 
Is het onderwerp van je eerste keuze niet meer 
beschikbaar of heb je andere algemene vragen? 
Neem dan contact op via cybersecurity@hhs.nl 
met een toelichtende mail welke onderwerpen je 
interesseren. We kijken dan of er wellicht toch een 
match te maken is met een van onze onderzoekers. 

“Tijdens mijn afstudeerstage heb ik  
enorm veel geleerd. Ik heb o.a. mijn 

onderzoeksvaardigheden verbeterd en 
ontzettend veel geleerd over het menselijke 

gedrag op het gebied van cybersecurity,  
met de bijbehorende verklaringen. ”

Nikola Molerovic 
Information Security Management & Honours student, 

lectoraat Cybercrime & Cybersecurity

mailto:cybersecurity%40hhs.nl?subject=
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Op de volgende pagina’s vind je een aantal projecten waarbinnen je als stagiair bij het Centre 
of Expertise Cyber Security onderzoek kan doen. Per project staat een contactpersoon bij wie 
je kan solliciteren voor een stageplaats. In principe zijn dit projecten die in de periode februari 
tot en met juli 2023 lopen. Mocht je voor een andere periode een stage zoeken, informeer dan 
via de contactpersoon bij het project naar de mogelijkheden. 

De projecten richten zich op 1) gedrag, 2) organisaties en/of 3) techniek. Ze zijn ingedeeld op 
het aspect waar de meeste nadruk op ligt, maar in praktijk zal je in de meeste projecten het 
vraagstuk vanuit meerdere perspectieven (multidisciplinair) benaderen. 

Deze lijst geeft een indruk van de mogelijkheden voor het aankomend semester. In een aantal 
projecten zijn we afhankelijk van de planning en inzet van andere organisaties of bedrijven. 
Mocht tijdens je sollicitatie blijken dat de periode van het project niet meer goed past bij je 
stageperiode, dan word je hierover geïnformeerd en kijken we samen met je of er op een ander 
onderwerp alsnog mogelijkheden zijn. 

NB Bij een aantal projecten is de voertaal Engels. De beschrijvingen zijn in dat geval in het 
Engels weergegeven.

STUDENTPROJECTEN
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CYBER SECURITY & GEDRAG

Experiment bouwen rondom veilig online 
gedrag
In het Human Factor in Cybercrime Lab werken wij aan een 
online omgeving waarmee we gedrag kunnen meten en 
veranderen. Hierdoor is het mogelijk te observeren hoe mensen 
zich daadwerkelijk gedragen online. In dit project zijn twee 
doorlopende opdrachten beschikbaar. Voor opdracht 1 zoeken 
we studenten die een online meetinstrument willen bouwen, 
om bijvoorbeeld te meten of mensen sterke wachtwoorden 
gebruiken. Voor opdracht 2 zoeken we studenten die een 
online interventie willen bouwen waarmee we gedrag kunnen 
veranderen, via bijvoorbeeld nudging of fear appeal. 

 ● Contact: Susanne van ’t Hoff – De Goede  
(m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl)

 ● Lectoraat: Cybercrime & Cybersecurity

Exploring pathways to cybercrime through 
web searches (English) 
Internet users interested in cybercrime use search engines 
such as Google and platforms such as YouTube to search 
for related information. Some of this information is stored by 
Internet service providers and can be accessed by researchers 
through web scrapers, application programming interfaces 
(APIs), and observation. The information retrieved can be 
linked to real-world events and the interests of internet users, 
providing valuable insight into their pathways to cybercrime.

 ● Contact: Asier Moneva (a.monevapardo@hhs.nl) 
 ● Lectoraat: Cybercrime & Cybersecurity

Testing tracking software to detect 
cybercriminal behavior (English)
Accurately capturing illicit behavior of Internet users is a 
challenging task. What users say they do usually does not align 
well with what they actually do. Tracking software can collect 
objective measures of online behavior with high accuracy 
to help better understand cybercriminal activities. There are 
multiple tools that can serve this purpose, such as keyloggers 
or network traffic monitors. Case studies can be used to unveil 
the potential of these tools to detect cybercrime.

 ● Contact: Asier Moneva (a.monevapardo@hhs.nl) 
 ● Lectoraat: Cybercrime & Cybersecurity

Ontwikkeling awareness game
Mensen (inclusief werknemers van een organisatie of bedrijf) 
zijn sterk afhankelijk geworden van digitale systemen, maar 
niet iedereen is zich daar voldoende van bewust. Een game 
kan een goed hulpmiddel zijn om mensen meer bewust te 
maken van de digitale risico’s die ze lopen en de maatregelen 
die daarvoor nodig zijn. Binnen dit project ontwikkel je een 
cybersecurity awareness game, bijvoorbeeld als rollenspel of 
in de vorm van een app.  

 ● Contact: Marcel Spruit (m.e.m.spruit@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Cybersecurity & Safety

mailto:m.s.vanthoff-degoede@hhs.nl
mailto:a.monevapardo%40hhs.nl?subject=
mailto:a.monevapardo%40hhs.nl?subject=
mailto:m.e.m.spruit%40hhs.nl?subject=
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CYBER SECURITY & GEDRAG

Werkwijze en aanpak van ransomware
De hoeveelheid ransomware aanvallen is de afgelopen 
jaren toegenomen en er zijn indicaties dat aanvallen steeds 
geavanceerder worden. Als stagiair neem je deel aan 
een onderzoeksproject naar de werkwijze en aanpak van 
ransomware aanvallen. 

 ● Contact: Sifra Matthijsse (s.r.matthijsse@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Cybercrime & Cybersecurity

Digitale Veiligheid in het basisonderwijs 
Het project Digitale Veiligheid in het Basisonderwijs richt 
zich op het verbeteren van het cybersecurity  gedrag 
van scholieren. Momenteel maken we gebruik van een 
vragenlijst. Het nadeel van een vragenlijst is dat het geen 
daadwerkelijk gedrag meet (uitsluitend gerapporteerd 
gedrag). Vandaar dat wij een andere wijze van vraagstelling 
willen toepassen. In dit verband zijn we bezig met het 
ontwikkelen van een mobiele app die de vragen in spelvorm 
presenteert. Aan de hand van de speelwijze van de kinderen 
kunnen we dan hopelijk een score toekennen wat betreft 
hun daadwerkelijk gedrag. De stagiair/afstudeerder wordt 
gevraagd om te helpen onderzoeken waar zo’n app aan moet 
voldoen om dit mogelijk te maken.

 ● Contact: Marinus Maris (m.g.maris@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Cyber Security & Safety

Online seksueel misbruik / Romance scams; 
perceptie en impact op slachtoffers
Als stagiair neem je deel aan een onderzoeksproject naar de 
impact van slachtofferschap van online criminaliteit en doe 
je individueel onderzoek naar perceptie, attitude en gedrag 
ten aanzien van online seksueel misbruik.
 
Contact: Raoul Notté (r.j.notte@hhs.nl)
Lectoraat: Cybercrime & Cybersecurity

Social engineering begrijpen en bestrijden
Hoe kun je mensen binnen een organisatie beschermen 
tegen actuele social engineeringsaanvallen (whatsapp-
fraude, phishing via conference-calls)? Social engineering 
betekent manipulatie middels trucs om gedrag te 
beïnvloeden zodat aanvallers kunnen doordringen tot 
gevoelige informatie. Je gaat experimenteren met actuele 
social engineerings-aanvalstechnieken (en crime scripting) 
en oplossingen (vanuit de psychologie of design) hiervoor 
bedenken en testen.

 ● Contact: Michelle Ancher (m.ancher@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Cybercrime & Cyber Security

mailto:s.r.matthijsse%40hhs.nl?subject=
mailto:m.g.maris%40hhs.nl?subject=
mailto:r.j.notte%40hhs.nl?subject=
mailto:M.Ancher%40hhs.nl?subject=
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Ervaring van een student
Tijdens mijn afstudeerstage deed ik onderzoek naar een nieuwe 
interventie voor het vergroten van cyberweerbaarheid onder 
middelgrote en kleine bedrijven (MKB’s). Het CoECS werkte daarbij 
samen met diverse gemeenten om de MKB’s beter te beschermen 
tegen cyberrisico’s. ISM-studenten namen bij deze bedrijven de 
cybersecurity onder de loep en schreven hierover een adviesrapport 
met laagdrempelige en efficiënte maatregelen. Mijn stageopdracht 
was om vervolgens te onderzoeken hoe effectief deze interventie is en 
in hoeverre deze verbeterd kan worden. Met voor- en nametingen heb 
ik onderzocht in hoeverre de interventie tot een gedragsverandering 
leidde. Ook nam ik interviews af bij de MKB’s en gemeenten, om de 
knelpunten van dit project te bepalen en hoe deze in de toekomst 
opgelost zouden kunnen worden.
 
Mijn stage vond plaats binnen het lectoraat Cybercrime & 
Cybersecurity. Door wekelijkse meetings, zoals research lunches en 
ethical discussions, werkte ik niet alleen aan mijn eigen project, maar 
heb ik ook veel meegekregen van de onderzoeken van anderen. Als 
stagiair word je echt volwaardig betrokken binnen dit team, waardoor 
je veel van anderen kan leren. Mijn collega’s met veel enthousiasme 
horen vertellen over de onderwerpen waar ze in gespecialiseerd zijn, 
was altijd het favoriete onderdeel van m’n week. Iedereen is ook altijd 
bereid om vragen te beantwoorden. Zo heb ik gedurende mijn stage 
super veel geleerd over cyber security en over wat het betekent om 
onderzoeker te zijn. 

Eline Brasker
Student Sociology: Contemporary Social Problems, 
Universiteit Utrecht
Stagiair lectoraat Cybercrime & Cybersecurity
(februari - juli 2022).
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Cyber security governance (English)
EU Parliament has published the NIS Directive II proposal for 
cyber security. This new Directive aims to extend the scope 
of obligations on more sectors required to take measures 
to increase their cybersecurity capabilities. Based on Cyber 
Security Raad (CSR), this means a sharp increase in the 
number of organizations (from 300 to 5000) that are regulated 
under this framework in the Netherlands. Two separate intern 
research can be done under this subject. 1) Student conducts 
research on what the relevant supervisory authority thinks 
should be done to implement NIS Directive II. 2) Student 
conducts research to identify the challenges and difficulties 
that the companies faced in order to comply with NIS 
Directive II.

 ● Contact: Pei-Hui Lin (p.h.lin@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Risk Management & Cyber Security

Cybersecurity awareness in organisaties
Organisaties zijn sterk afhankelijk geworden van ICT, zowel 
in de administratieve hoek als in de procesautomatisering 
en mobiele devices. Door deze afhankelijkheid is het belang 
van cybersecurity toegenomen. In de praktijk blijkt dat niet 
iedereen zich daar voldoende van bewust is. In dit project 
ga je het niveau van cybersecurity awareness binnen 
verschillende organisaties in kaart brengen en draag je 
oplossingen voor verbetering aan. 

 ● Contact: Marcel Spruit (m.e.m.spruit@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Cybersecurity & Safety

CYBER SECURITY & 
ORGANISATIES

Cyber security in Health care chains 
including personal devices (English)
Digitization has become strategic importance to keep 
healthcare in the Netherlands accessible, affordable and 
of good quality. The European regulations (e.g. MDR) and 
manufacturers make an important contribution to security-
by-design. Students will look into the MDR and its relation with 
the other (inter)national cybersecurity regulations governing 
medical devices in the Netherlands, and investigate how are 
the different regulation and requirements applied in practice 
by suppliers, healthcare institutions and regulators.

 ● Contact: Pei-Hui Lin (p.h.lin@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Risk Management & Cyber Security

Cybersecurity van smart city-systemen
Gemeenten maken steeds meer gebruik van smart city-
systemen. Zo wordt in Amsterdam met drukgevoelige sensoren 
in de weg de verkeersdoorstroming verbeterd en worden in de 
regio Apeldoorn met drones bosbranden opgespoord. Smart 
city-systemen die momenteel door Nederlandse  gemeenten 
zijn geïmplementeerd bevinden zich vaak nog in een groei- en 
ontwikkelingsfase. Hierdoor hebben gemeenten te maken met 
vergelijkbare vraagstukken en uitdagingen op het gebied van 
technische risicobeheersing en organisatorische inbedding 
van digitale veiligheid en privacy. In deze opdracht doe je 
onderzoek, bijvoorbeeld met een speciaal door het lectoraat 
ontwikkeld meetinstrument, via vragenlijsten of interviews. 
Hiermee inventariseer je de technologieën die gemeenten 
toepassen in de publieke ruimte en breng je in kaart hoe 
herkenbaar eerder geïdentificeerde knelpunten in de inrichting 
van digitale veiligheid en privacy zijn voor gemeenten in 
Nederland.

 ● Contact: Emiel Kerpershoek (e.f.p.kerpershoek@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Cybersecurity & Safety 

http://p.h.lin@hhs.nl
mailto:m.e.m.spruit@hhs.nl
http://p.h.lin@hhs.nl
mailto:e.f.p.kerpershoek%40hhs.nl?subject=
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Ervaring van een student
Webontwikkelaars geven aan dat secure coding of het verbeteren van 
codes een topprioriteit is. Hiervoor is echter vaak onvoldoende tijd en 
aandacht, waardoor een applicatie kwetsbaar is voor hackeraanvallen. 
In mijn stageproject deed ik onderzoek naar de reden waarom dit 
probleem zich voordoet en wat er nodig is om de beveiligingskennis 
van webontwikkelaars te vergroten. Het resultaat was een prototype 
met een overzicht van bestaande kennis en trainingen op het gebied 
van secure coding.

Tijdens mijn stage heb ik leuke collega’s ontmoet. Door deelname 
aan diverse bijeenkomsten van het CoECS heb ik ervaring en kennis 
opgedaan. Ook was het leerzaam om feedback te krijgen. Ik heb 
samengewerkt met docenten, onderzoekers en ontwikkelaars van 
organisaties in de Dutch Innovation Factory. Door dit project uit te 
voeren en secure coding oefeningen te maken, heb ik mijn eigen 
kennis en vaardigheden vergroot en tegelijkertijd een product gemaakt 
om anderen te ondersteunen. Het was een toffe uitdaging waar ik 
enorm veel van heb opgestoken.

Suly-ann Stokkel
Student Information Technology, Fontys Tilburg
Stagiair lectoraat Network and System Engineering Cyber 
Security
(September 2021 – februari 2022)
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Cybersecurity en Datascience
Organisaties worden overspoeld met talloze rapporten 
over digitale dreigingen en oplossingen in de cybersecurity, 
waarvan vele door commerciële aanbieders. Door de 
complexiteit en snelheid van het werkveld is het alleen zeer 
moeilijk voor organisaties om relevante rapporten te vinden 
die hen de informatie en inzichten bieden die ze nodig 
hebben. In samenwerking met Stark Narrative heeft dit 
onderzoeksproject als doel om tot een onafhankelijk platform 
te komen dat instaat is om geautomatiseerd belangrijke 
informatie en kennis te halen uit een grote verzameling van 
rapporten over cybersecurity. Uiterst geschikt voor studenten 
die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van cybersecurity en 
datascience.

 ● Contact: Daniël Meinsma (d.j.meinsma@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Network and System Engineering 

Cyber Security

IoT Honeypot Threat Intelligence  
(English/Nederlands)
Preliminary research on different cyber threat intelligence 
processes and tools for the IoT-Honeypot. The objectives of 
this research are (a) to understand how IoT Honeypots are 
being used in a cyber threat intelligence process, (b) build an 
actual cyber threat intelligence process for the IoT Honeypot 
in a learning environment, (c) use the output from the IoT 
Honeypot in the cyber threat intelligence process, (d) share 
information about threats publicly. 

 ● Contact: Saman Barjas (S.Barjas@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Network and System Engineering 

Cyber Security

Expanding the miniature smart city  
(English/Nederlands)
How can we better understand the attack surface of 
increasingly complex Internet of Things using a miniature smart 
city? The objectives of this research are (a) to understand how 
this technically works, (b) to expand on existing miniature smart 
city (IoT-Lab), (c) to help identify the attack surface of smart 
cities, (d) to create awareness on this topic.

 ● Contact: Saman Barjas  (S.Barjas@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Network and System Engineering 

Cyber Security

CYBER SECURITY & TECHNIEK

Voor de projecten in het technisch domein zijn 
soms specifieke vaardigheden nodig. Geef 
aan welke ervaring je hebt op het gebied van: 
toegepaste security, programmeertalen (bv. 
Java/Python/C++), Linux power user, machine 
learning (AI) en reverse engineering.
 
For the internships or student projects in the 
technical domain, please specify your skills and 
interests on: applied security, programming 
language (e.g. Java/Python/C++), Linux power 
user, machine learning, reverse engineering. 

In de Dutch Innovation Factory (DIF) werken 
studenten samen met bedrijven en instellingen 
aan innovaties rond onder meer cybersecurity, 
smart mobility, eHealth en big data. In het 
gebouw zijn ruim 25 verschillende ICT-bedrijven 
en een internationaal georiënteerde start-
up incubator gevestigd. Sommige projecten 
zullen (deels) plaatsvinden in onze locatie in 
Zoetermeer, die onderdeel is van de DIF.

mailto:d.j.meinsma%40hhs.nl?subject=
mailto:S.Barjas%40hhs.nl?subject=
mailto:S.Barjas%40hhs.nl?subject=
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Developing a formal Offensive Security 
Research methodology (English)
During the course of their studies, students are introduced to 
a number of research methodologies.  Unfortunately, none of 
these have been created specifically with offensive security 
research in mind and students often struggle to find a fit 
between the realities of doing offensive research and the “rules” 
of the research methodology they choose.  In this project, the 
student will review the most common research methodologies 
that students at THUAS are exposed to, analyze any 
shortcomings in their application to offensive security research 
and, through collaboration with researchers in industry and 
academia produce a “made to fit” methodology for performing 
offensive research which future students will be able to utilize.

 ● Contact: Mike Gilhespy (m.d.gilhespy@hs.nl)
 ● Lectoraat: Network and System Engineering 

Cyber Security

Extending prior vulnerability research (English)
Students will review recent fully disclosed vulnerabilities and 
choose one target on which to reproduce the findings of the 
original researchers.  They will then attempt to extend the prior 
research to discover new vulnerabilities in the same target, by 
means such as analyzing the initial vendor patch and attempting 
to bypass mitigations which were put in place.  On the 
successful discovery of a new vulnerability, students will carry 
out a responsible disclosure to the affected vendor.

 ● Contact: Mike Gilhespy (m.d.gilhespy@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Network and System Engineering 

Cyber Security

Cyber security in Health care chains including 
personal devices (English)
Digitization has become strategic importance to keep 
healthcare in the Netherlands accessible, affordable and of 
good quality. By 2030, the extent of care will be organised and 
provided to people 50% more (or more often) than present 
in one’s own living environment (instead of in healthcare 
institutions), together with the network around people. How can 
we develop a cyber-safe and user-friendly healthcare solutions 
to be used in a given home situation? Students will look into 
cyber risks (threats & vulnerabilities) of a given system specific 
to one’s own living environment.

 ● Contact: Pei-Hui Lin (p.h.lin@hhs.nl)
 ● Lectoraat: Risk Management & Cyber Security

Ervaring van een student
In mijn stageproject deed ik onderzoek naar de communicatie 
van het IT-beleid van De Haagse Hogeschool naar alle 
medewerkers in loondienst die vanuit huis werken. Ik heb 
tijdens mijn stage geleerd flexibel te werken en ook om tijdens 
een onderzoek wel eens het een en ander aan te passen, 
omdat hoofd- en/of deelvragen niet altijd aansluiten bij de 
werkelijkheid. Zo nam ik aan dat het  
IT-beleid werd gecommuniceerd, maar dit bleek anders te zijn. 
Verder was dit voor mij de eerste keer dat ik in teamverband 
werkte voor een organisatie. Een stage bij het CoECS is onwijs 
leuk en het team is ontzettend aardig en betrokken! Al met al 
een erg leuke, leerzame stage en stageopdracht.

Liam de Cler
Student ISM
Stagiair lectoraat Cybercrime & Cybersecurity
(Februari – juli 2022)

mailto:m.d.gilhespy%40hs.nl?subject=
mailto:m.d.gilhespy@hhs.nl
mailto:p.h.lin%40hhs.nl?subject=
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Cybercrime 

cyberdelicten, online crimineel gedrag, 
online slachtofferschap (burgers en 
bedrijven), cybercriminele netwerken, 
georganiseerde criminaliteit, 
ondermijning, interventies en straf-
trajecten, digitale recherche/ politie 

Gastdocenten / experts
Susanne van ‘t Hoff – de Goede 
Asier Moneva 
Raoul Notté 
Marco Romagna 
Luuk Bekkers
Sifra Matthijsse

Wet- en regelgeving 

law in cybercrime, AVG, nationale 
cybersecurity, cybersecurity & 
globalisering

Gastdocenten / experts
Marco Romagna

Online gedrag 

attitudes en intenties, sociale 
psychologie, cyberveilig gedrag, 
gedragsbeïnvloeding, metingen & 
oplossingen, cyberweerbaarheid

Gastdocenten / experts
Emiel Kerpershoek
Deborah Oosting
Marinus Maris
Céline Kreffer
Marcel Spruit
Michelle Ancher 

Social engineering

gedragsbeïnvloeding, nudging, 
security-by-design, phishing

Gastdocenten / experts
Michelle Ancher
Luuk Bekkers
Saman Barjas

Cybersecurity 
governance 
Organiseren van cybersecurity, 
cyberveilig gedrag binnen 
organisaties

Gastdocenten / experts
Marcel Spruit
Herman de Bruine
Emiel Kerpershoek

Hacktivism en 
ethisch hacken
hacktivism, cyberrange, capture-
the-flag

Gastdocenten / experts
Marco Romagna
Daniel Meinsma
Mike Gilhespy
Pieter Burghouwt
Saman Barjas

Internet of Things 

(IoT), Trusted IoT, trusted 
computing (general)

Gastdocenten / experts
Daniel Meinsma

Onderzoeks-
vaardigheden 
Onderzoeksmethoden, statistiek, 
interviewvaardigheden, 
surveyontwikkeling

Gastdocenten / experts
Asier Moneva 
Susanne van ‘t Hoff – de Goede
Deborah Oosting
Emiel Kerpershoek

Cybersecurity risk 
management
risk assessment & management, 
cyber threat and vulnerability 
analysis, effective counter 
measures

Gastdocenten/experts
Pei-Hui Lin
Niek van Antwerpen
Matej Dolinsek

EXPERTISEGEBIEDEN
Ben je docent en/of coördinator van een vak/minor/module en zoek je gastdocenten 
voor specifieke onderwerpen gerelateerd aan cybersecurity en cybercrime? 

Zie hieronder welke expertise wij in ons onderzoeksteam hebben. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden! 



Ervaring van een student
I started my internship in September 2021, and as part of it, I have 
been investigating the Telegram illicit data markets. The objectives of 
my projects were to study how the Telegram data markets operate and 
how they could be disrupted. When working at the Centre of Expertise 
Cyber Security, I have learned specifics of the industry, as well as 
how to conduct research professionally and increase your network. 
If you are as passionate about cyber security as I do, then the Centre 
of Expertise is an ideal place for doing your internship. By applying, 
you will get to work on a fascinating topic, participate in various 
discussions, and get the chance to work next to the best researchers 
in the field of cyber security. Starting in September 2022, I will be 
joining the CoECS team as a Junior Researcher to further expand my 
knowledge and expertise in both cybersecurity and cybercrime.

 

Taisiia Garkava
Student Safety and Security Management 
Intern at the Cybercrime & Cybersecurity lectorate 
(September 2021 - March 2022)
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