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De onderzoeksgroep DistriNet van het departement Computerwetenschappen aan de KULeuven wordt de eerste
Europese academische partner van het gereputeerde SANS Software Security Institute. De universiteit hoopt dat de
samenwerking resulteert in een grotere kennis over beveiligingsaspecten bij studenten die in aanraking komen met
programmeertalen.

"Er wordt heel wat software geschreven aan onze instelling, maar te weinig programmeurs houden rekening met
beveiligingsissues tijdens dat proces", verduidelijkt professor Christophe Huygens van DistriNet. "Daarom zou de
KULeuven graag een zekere 'programmeerhygiëne' integreren in alle cursussen waarin er geprogrammeerd wordt.
Opdat iedereen ook altijd veilige software zou schrijven."

Het partnerschap met de Amerikaanse vzw SANS, een primeur voor Europa, moet voor legitimiteit en
geloofwaardigheid zorgen. "Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat we niet met een academische oefening bezig zijn,
maar dat we de echte beveiligingsproblemen waar de industrie mee kampt aanpakken en toelichten in onze cursussen.
Het SANS-zegel is van het grootste belang, want de opleidingen die het instituut organiseert worden wereldwijd als
een standaard beschouwd. Door de samenwerking kunnen niet alleen onze studenten, maar ook Europese bedrijven
gemakkelijker toegang krijgen tot de cruciale kennis die het instituut in huis heeft."

SANS (System, Audit, Network, Security) legt zich al sinds 1989 toe op het aanbieden van beveiligingstrainingen. Het
instituut verzamelt en beheert ook alle mogelijk data over informatiebeveiliging, en publiceert jaarlijks lijstjes met de
grootste computerbedreigingen. De opleidingen van SANS bereiken intussen meer dan 165.000 mensen over de hele
wereld.
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