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© Avans Hogeschool

Werkstraffen voor poging tot inbraak computers
Avans
BREDA - De twee broers die hebben geprobeerd om met het plaatsen van ‘keyloggers’ in computers van Avans Hogeschool
examenvragen te achterhalen, worden daarvoor gestraft met werkstraffen van 60 en 120 uur. De computerinbraak, die
beiden ruiterlijk hebben bekend, leverde hen overigens niets op.

1 Reactie

De twee broers van 30 en 27 jaar hebben van eind februari tot medio april 2016 keyloggers gebruikt om inloggegevens van
docenten te achterhalen. Een keylogger is een programma of, zoals in deze zaak een soort USB-stick, waarmee toetsaanslagen en
zelfs muisbewegingen van computergebruikers kunnen worden achterhaald. De keyloggers werden aangetroffen door een ICT-
medewerker van Avans.
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VERDER IN HET NIEUWS

De oudste verdachte is bovendien al eerder - in 2015 - bezig is geweest met het hacken van Hogeschool-accounts. Op zijn
computer zijn wachtwoorden aangetroffen. Hij krijgt dan ook de hoogste straf. Tijdens de inhoudelijke zitting vertelde hij dat hij een
studie-achterstand had opgelopen en zijn moeder niet wilde teleurstellen. 

De jongste van de twee, die zelf geen student op Avans was, vond dat zielig voor zijn broer en hielp hem bij het plaatsen van een
keylogger. 
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En niemand vraagt zich af hoe toekomstige werkgevers zullen denken over Avans studenten die met prachtige cijferlijsten op sollicitatiegesprek komen. En niemand
vraagt zich af hoe serieuze en eerlijke mede-studenten denken over hun frauduleuze klasgenoten. Ik mag toch veronderstellen dat deze lieden van de school zijn
geschopt want werkstraffen uitdelen voor deze wetsovertreding is een lachertje natuurlijk. Dat vraagt om herhaling.
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