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Overpeinzingen met
Sint-Nicolaas
Als security manager heeft CIT-medewerker Frank Brokken de taak
het ‘security bewustzijn’ bij de gebruikers van de universitaire ICTvoorzieningen te bevorderen. In zijn column doet Frank verslag van
de stand van zaken met betrekking tot zijn missie.
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(Deelt het liefst lekkers uit alsof hij Sinterklaas is)

waar dan wel van?
Net zoals Sint proberen ook wij natuurlijk misbruik te voorkomen. Maar Sint heeft de wind er
goed onder en een universiteit is natuurlijk geen
pakjesmagazijn en database over kinderen. Nee,
een Universiteit gaat over Wetenschap en dat
is Openbaar. Grote woorden die we bij voorkeur
met hoofdletters schrijven.
Tja. Gezien mijn achtergrond ben ik het daar
natuurlijk roerend mee eens. Maar in het kader
van mijn security-verantwoordelijkheden wil ik
natuurlijk ook graag dat onze faciliteiten daar-

• Het college bescherming persoonsgegevens: w w w. c b p w e b . n l
• Nederlands normontwerp (NEN) met de leidraad voor de Sinterklaasviering:
w w w 2.n e n . n l /c ms p r o d /g r o u p s /p u b l i c /d o c u me n t s /b e s t a n d /1 9 4 581.pdf
(met dank aan Mark Godlieb voor het toesturen van de URL)

voor worden gebruikt. En dan blijkt dat veruit de

• Acceptable Use Policy: w w w. r u g . n l /c i t /s e c u r i t y /a u p /

meeste gevallen van misbruik toch het gevolg

• Languardian netwerkmonitor: w w w. n e t f o r t t e c h n o l o g i e s . c o m

zijn van onterecht of onnadenkend gebruik van

• Meer informatie over quarantainenet: w w w. q u a r a n t a i n e n e t . n l
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