Uitnodiging
De opleiding IT-Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance
(ESAA) organiseert op donderdag 23 mei 2013 een bijeenkomst met

prof.dr. Richard Baskerville
(Georgia State University - USA), over:

Information Forensics & Incident Response
Challenges to Research and Practice
in Information Security
Richard Baskerville gaat deze avond in op een ontwikkeling die verder gaat dan de bestaande
informatiebeveiliging en die belangrijk lijkt te worden in de onvoorspelbare en ook
bedreigende wereld waarin veel organisaties zich bevinden. Baskerville beschrijft dit als
volgt:
“Digital evidence includes computer-generated records and electronically stored
information. While many criminal proceedings involve digital evidence, civil litigation is
rapidly becoming saturated with it. As a result, the science of computer forensics is
emerging from its original role in law enforcement and diffusing into the information systems
organizations of commercial, industrial, and government bodies. Forensics techniques are
increasingly used in corporate policy enforcement, electronic discovery for civil litigation,
and information security incident response. This introductory seminar will outline the
growing role and scope of forensics for commercial organizations, and provide a context for
forensics in an information security program”.
In het verlengde daarvan gaat professor Baskerville graag met u op zoek hoe we inzichten
vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen verbinden met de harde dagelijkse praktijk van
IT-beheersing en IT-auditing. Wij nodigen u graag uit om hier met ons een enerverende
avond van te maken, waarbij de PE-uren voor u de minst belangrijke reden worden om hier
bij te zijn.

Prof.dr. Richard Baskerville is sinds 2001 hoogleraar Information Systems aan de afdeling
Computer Information Systems van de Georgia State University (USA). Hij is wereldwijd
vooraanstaand onderzoeker op met gebied van de interactie tussen informatiesystemen en
organisatie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de beveiliging en methoden voor de
ontwikkeling van informatiesystemen. Hij is de auteur van het handboek Designing
Information Systems Security, uitgegeven door Wiley. Hij is als co-editor betrokken bij
vooraanstaande tijdschriften zoals MIS Quarterly en was tot voor kort chiefeditor van The
European Journal of Information Systems. Richard Baskerville haalde in 1979 zijn bachelor
in Business and Management summa cum laude aan de University of Maryland. Vervolgens
haalde hij in 1980 zijn MSc. en in 1986 zijn PhD in Management of Information Systems aan
de London School of Economics. Hij heeft consultancywerkzaamheden verricht voor onder
andere de departementen defensie en energie in de Verenigde Staten.
Programma:
• 17.00: Ontvangst met koffie/thee en broodjes
• 17.30: Welkom en introductie van de spreker door dr. Arno Nuijten RE CISA CIA
(wetenschappelijk directeur IT-Auditing & Advisory)
• 17.35: Richard Baskerville: Information Forensics & Incident Response
• 18.45: Pauze
• 19.10: Discussie met de zaal
• 20.00: Afsluiting
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
PE-uren: 2.
Er zijn geen kosten voor: studenten, medewerkers en alumni ESAA en (oud)curatoriumleden.
Overige deelnemers € 150, -.
U kunt zich tot maandag 20 mei 2013 aanmelden via www.esaa.nl/aanmeldingpe
Na uw aanmelding ontvangt u van ons een mail met de locatie e.d.
Contactpersoon: Marco van de Meugheuvel, Program Coordinator
T: 010-4082217 / E: vandemeugheuvel@ese.eur.nl / W: www.esaa.nl

