
Grip op cyberrisico’s
in het po en vo

Elly Dingemanse en Job Vos

Webinar 21 maart en herhaling op 25 april 2022

Van 15.00 uur tot 16.30 uur



Vooraf

• Graag uw microfoon en camera uit

• Uw gastheer vandaag: Xaviër de Wit (klantenteammanager Dyade)

• Vragen via de chat: moderators Berny de Vries (adviseur informatie-
beveiliging en privacy Yoursafetynet) en Ronald van Rooijen (senior 
adviseur en extern functionaris bij Dyade) geven de vragen door

• De presentatie wordt na afloop gedeeld via de mail

• Gratis digitale checklist cyberrisico's via ronald.van.rooijen@dyade.nl

• Na afloop toelichting over wat Dyade en YourSafetynet voor u 
kunnen betekenen

mailto:ronald.van.rooijen@dyade


Programma

1. Voorstellen en doel van de webinar

2. Plaats cybersecurity als onderdeel van informatiebeveiliging en privacy (IBP) 

in de organisatie

3. Wat kan er misgaan?

4. Wat is er al misgegaan?

5. Wat moet je doen?

6. Waar begin je mee (5 tips)?

Toelichting Dyade en YourSafetynet – 16.00 uur tot 16.30 uur



Voorstellen en doel van vandaag

Elly Dingemanse Job Vos

Programma vandaag gaat over wat u moet regelen, niet hoe



Cybersecurity & IBP (1)

• Privacy:
1. recht om met rust te worden gelaten en
2. gegevens over jezelf te controleren

• Informatiebeveiliging: proces voor het beschermen tegen risico’s en 
bedreigingen met betrekking tot informatie en ict

• Cybersecurity gaat over alle beveiligingsmaatregelen die je neemt om schade te 
voorkomen door een storing, uitval of misbruik van een informatiesysteem of 
computer. En alle maatregelen die zijn of worden genomen om schade te 
beperken en/of herstellen als die toch is ontstaan. Het gaat om het beschermen 
van kritieke systemen en gevoelige persoonsgegevens en informatie tegen 
digitale aanvallen en aantasting.



Cybersecurity & IBP (2)

• Informatiebeveiliging en privacy komen samen in IBP in het po en vo. 
Cybersecurity valt hier dus onder.

• De Aanpak IBP po/vo (Kennisnet) helpt scholen met het organiseren van IBP.

• Doelstelling IBP-beleid (Aanpak IBP):
1. Veilig en verantwoord omgaan met ict en persoonsgegevens van leerlingen, 

hun ouders en medewerkers: garanderen van de privacy.
2. Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.
3. Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen 

hiervan beperken.

• Cybersecurity is niet nieuw, de actuele dreigingen in onderwijsland wél



Wat kan er misgaan: dreigingsbeeld (1)

• Toenemende afhankelijkheid van (persoons)gegevens en ict maakt 
ons kwetsbaar.

• Cyberaanvallen zijn meestal gericht op het openen, wijzigen of vernietigen van 
gevoelige informatie; het afpersen van geld van gebruikers of organisaties; het 
onderbreken van normale bedrijfsprocessen; of het beschadigen imago en 
reputatie van de organisatie.

Voorbeelden: DDoS, malware, phising, overname en misbruik van ict, fraude

• Drie belangrijke thema's rondom cybersecurity:
1. Toegangsbeleid: identificatie gebruikers, authenticatie en autorisatie
2. Onbevoegde toegang (gebruik) voorkomen
3. Potentiële zwaktes opsporen, cyberaanvallen voorkomen en voorbereid zijn



Wat kan er misgaan: dreigingsbeeld (2)

2 verschillende vormen van cybercriminaliteit:

• criminaliteit met computers als middel

• en met computers als doelwit

NCSC basismaatregelen:

- Logging op orde - versleutel opslagmedia

- Multifactor op orde - controleer toegang/bereikbaarheid
- Autorisaties - backups maken

- Segmenteer netwerken - software updates



Wat kan er misgaan: dreigingsbeeld (3)

Cyber dreigingsbeeld SURF (2020-2021), vertaald naar po/vo:

• Het aantal incidenten is opnieuw toegenomen, met name het aantal 
phishing-aanvallen. 

• Complexiteit van incidenten is toegenomen. 

• Grotere afhankelijkheid van een klein aantal grote cloud-providers van 
buiten de EER maakt onderwijs kwetsbaar.

• Toegenomen complexiteit en 'geraffineerdheid' van dreigingen maakt 
investeren in weerbaarheid, bewustwording en opleiding cruciaal.

• Expertise en middelen zijn nog steeds schaars. Samenwerken op het thema 
cybersecurity zowel binnen onderwijs als daarbuiten is onverminderd 
belangrijk.



Wat kan er misgaan: dreigingsbeeld (4)

• Binnen zonder kloppen, digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs (Inspectie van 
het Onderwijs), vertaald naar po/vo:

• Cyberveiligheid: integraal onderdeel van beleid en risicomanagement door:
1. centrale regie vanuit het bestuur,
2. kennis en kunde te vergroten,
3. bewustzijn in alle niveaus van de organisatie te vergroten,
4. vrijheden in decentrale delen van de organisatie ter discussie te stellen (beperken).

• Monitoren en verbeteren: o.b.v. normenkader met de hele organisatie periodiek 
vaststellen welke verbeteringen en maatregelen nodig zijn.

• Informatie meer en breder delen: toegang geven tot informatie over 
kwetsbaarheden en specifieke cyberdreigingen. Dit voorkomt verschillen in 
het niveau van cyberweerbaarheid tussen onderwijsinstellingen

• Samenwerken in de hele keten zodat instellingen gezamenlijk maatregelen kunnen 
nemen die onderwijsinstellingen niet individueel kunnen realiseren.



Wat is er al misgegaan?



Wat is er al misgegaan? (2)



Wat is er al misgegaan? (3)



Wat is er al misgegaan? (4)



Wat is er al misgegaan? (5)

Zonder een 'hack' toch vergelijkbare gevolgen...



Wat moet je doen?

5 tips komen aan het einde aan bod

Ga aan de slag met:

1. Governance

2. Bereid je voor (IRT en draaiboek)

3. Scholing medewerkers

4. Technische en organisatorische maatregelen

5. Maak een plan de campagne: roadmap



Governance: probleemeigenaar is CvB/bestuur

• Denk aan informeren Auditcommittee, Raad van Toezicht

• Benadruk intern het belang van IBP: gebruikersgemak mag nooit leiden tot cyberonveiligheid. Deze keuze wordt gemaakt door 
CvB/bestuur

• Stel voldoende tijd, geld en middelen ter beschikking: investeren in (cyber)security is geen keuze (meer). De gevolgen van '2 
weken geen onderwijs' door een hack of malware is 'kostbaar’. En: wacht niet 2 dagen met het oplossen van een mogelijke hack

• Formeer een werkgroep/stuurgroep die IBP regelt en organiseert: hierin in de afdeling ict (voldoende) 
vertegenwoordigd. Beleg cybersecurity bij ict of deze groep (voor zover dat niet expliciet gemaakt is)

• Zorg (binnen de werkgroep/stuurgroep IBP of de ict-afdeling) voor voldoende expertise op het gebied van ict, cybersecurity en 
privacy. Faciliteer als alternatief dat deze expertise wordt ingehuurd of 'geleend' van collega-onderwijsinstellingen. Help elkaar!

• Start met een risico-analyse bij het regelen van IBP (Aanpak IBP po/vo). Onderzoek of er specifieke cyber-risico's zijn



Bereid je voor: IRT + draaiboek (1)
Stel een (Cyber) Incident Response Team (IRT) samen

Security Officer voor (technische)analyse van risico’s en incidenten

Privacy Officer voor classificatie van persoonsgegevens, contact juristen

FG voor melding / contact Autoriteit Persoonsgegevens

ICT manager voor aansturing ICT operationele zaken

Communicatie manager voor communicatie en zowel interne- als externe berichtgeving

Denk na over (vertegenwoordiging van) bestuur voor tijdig nemen van beslissingen.

Eventueel (extern) inschakelen:
Cybersecurity Specialist, forensische opsporing voor beperken schade en analyseren van toedracht
Cybersecurity verzekering voor vervolgschade en inzet specialist



Bereid je voor: draaiboek + IRT (2)
Maak een draaiboek of protocol voor als het misgaat. Gebruik je risico-analyse als start

1. Voorbereiding: taakverdeling vanuit incident response team

2. Identificatie en analyse: Wat is er gebeurt? Wat is de omvang en wie zijn er getroffen? 
Verzamelen gegevens zoals event logs, IDS logs, foutmeldingen, firewall logs etc.

3. Beperken: het incident is gedetecteerd en geïdentificeerd en dus kunnen de juiste stappen 
genomen worden om verdere verspreiding of herhaling te voorkomen (denk aan afsluiten 
systemen of beperken internettoegang).

4. Vernietiging: getroffen systemen opschonen

5. Herstel en testen: Verloren data herstellen en systemen weer in gebruik nemen. Testen en 
monitoren van systemen (denk aan backups).

6. Vervolg en evaluatie (pdca): Vervolgprocessen zijn vaak van meer juridische aard.

Zorg bij iedere stap voor communicatie (bereid dit voor): wie moet wat weten (intern; extern).



Scholing: herkennen en signaleren (1)
Beveiligingsincident of datalek

Zorg voor bewustwording en training van je medewerkers op de volgende onderwerpen:

• Beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de vertrouwelijkheid, 
integriteit of beschikbaarheid van informatie of informatie-verwerkende systemen in gevaar is óf 
kan komen.

• Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren gaan, of 
onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet is uit te sluiten.

• Leg vast: organisaties moeten alle beveiligingsincidenten en datalekken registreren in een register 
voor beveiligingsincidenten en evalueren.



Scholing: herkennen en signaleren (2)
Social engeneering

Zorg dat medewerkers kennis hebben van social engeneering:

• Bij social engineering gebruiken cybercriminelen verschillende aanvalstechnieken 
om medewerkers te misleiden (manipuleren), om zo toegang te krijgen tot 
(bedrijfs)gevoelige informatie.

• De aanval is dus in eerste instantie gericht op een persoon en niet op een 
systeem.

• De technieken van social engineering werken vaak goed, omdat ze inspelen op 
nieuwsgierigheid, behulpzaamheid of het vertrouwen dat mensen in elkaar 
hebben.

Veel voorkomende technieken: phishing, vishing (telefoonfraude), smishing (Sms-phishing), Social media.



Scholing: herkennen en signaleren (3)
Malware en ransomware

Medewerkers zijn zich bewust van de vormen en risico's van:

• Malware (malicious software) is een verzamelnaam voor kwaadaardige en/of schadelijke 
software. Net als onkruid is het een verzamelnaam waarmee men allerlei soorten 
planten benoemt die men niet in de tuin wil hebben. Onder malware vallen virussen, 
ransomware, trojaanse paarden, spyware, tracking cookies, adware, etc.

• Ransomware (gijzelsoftware) wordt op je pc, tablet of smartphone geïnstalleerd 
wanneer je besmette links aanklikt, besmette websites bezoekt of besmette bijlagen 
downloadt. Het gaat om computervirussen of schadelijke software die je bestanden 
ontoegankelijk maken – oftewel ‘gijzelen’ – en ze pas weer vrijgeven als je losgeld hebt 
betaald aan de cybercriminelen die erachter zitten.

• Tip: zorg voor een up-to-date virusscanner en software-updates (patches)



Scholing: herkennen en signaleren (4)
Spam en phishing

Medewerkers weten wat ze moeten doen in geval van:

• Spam is de elektronische vorm van ongewenste post die je op je deurmat of in de
postbus vindt. (via e-mail, mobiele telefoon of social media). Spamverzenders zijn 
bewust op zoek naar e-mailadressen en maken zo spamlijsten.

• Tip: Denk goed na voor je persoonsgegevens achterlaat/vermeldt op internet.

• Phishing (hengelen) is een zeer specifieke vorm van online criminaliteit (internet 
fraude) om aan persoonlijke gegevens te komen. Vaak wordt je via een hyperlink naar 
valse website gelokt om daar vertrouwelijke gegevens in te vullen. Phishing kan een 
eerste stap zijn naar een complexere hackpoging om toegang tot je netwerk te krijgen.

• Tip: Klik niet klakkeloos en controleer afzender, webadres, groen hangslotje enz.



Kernboodschap scholing: 6 x zorgvuldig

• Gebruik zorgvuldig: vergrendel je scherm 

• Deel zorgvuldig: eerst denken dan delen

• Surf zorgvuldig: klik niet klakkeloos

• Beveilig zorgvuldig: wachtwoord is persoonlijk

• Verbind zorgvuldig: check veilige verbinding

• Sla zorgvuldig op: gebruik encryptie



Technische maatregelen

• Neem technische maatregelen: deze zijn preventief of repressief.

Voorbeelden van technische maatregelen zijn:

• Gebruik veilige wachtwoorden en extra veilig inloggen met een 2e factor (multifactor, 2FA/MFA)

• Software up-to-date ('patchen'), scannen op virussen en malware

• Backup maken en testen

• Securitytesten (pentesten, vulnerability scans)

• Onbevoegden buiten de deur houden (IDS/IPS, ATP, SOC SIEM)

• Logging

• Scheiding netwerken (netwerksegregatie)

• Maak een planning (roadmap): wat heb je en wat moet je nog doen



Organisatorische maatregelen
• Beleid: maak afspraken, stel procedures op en communiceer deze met je medewerkers (beleid 

voor datalekken en beveiligingsincidenten, gedragscode ict/sociale media).

• Haal het taboe weg: geen drempel voor het melden van datalekken en beveiligingsincidenten.

• Responsible disclosure (op de website): laat zwaktes, fouten en incidenten laagdrempelig 
melden/signaleren door derden.

• Als je 'binnen bent': wat mag je dan (toegangs- en autorisatiebeleid), en kan je dan (beheren eigen 
computer).

• Audit je logging (controleer via de logbestanden wie welke gegevens heeft ingezien, en of dat klopt).

• Train je medewerkers: herkennen en signaleren. Denk aan: klik niet klakkeloos, niet mailen maar 
delen, etc.

• Maak goede afspraken met je ict-/software leveranciers: (model) verwerkersovereenkomst, check de 
afspraken over beveiliging en controleer of de leverancier dit nakomt (pentest, DPIA).

• Vul je planning (roadmap) aan: wat heb je en wat moet je nog doen.



5 acties om (nu) mee te beginnen

1. Zet cybersecurity op de agenda en wijs een eigenaar aan (governance)

2. Maak een draaiboek 'wat doe doen als het mis gaat' en oefen dit

3. Zorg voor bewustwording bij medewerkers (herkennen en signaleren)

4. Vraag na wat er geregeld is: welke maatregelen zijn genomen om 
incidenten te voorkomen en op te sporen

5. Stel een roadmap op: wat moet er nog gedaan worden



Dyade in het kort

 Dyade is een van de grootste dienstverleners en marktleider op het 
gebied van bedrijfsvoering voor onderwijsinstellingen en kinderopvang. 
Wij werken voor schoolbesturen met in totaal 40 duizend medewerkers.

 Dyade biedt gespecialiseerd advies op het gebied van financieel 
(meerjaren)beleid, controlling, kwaliteitszorg en HRM-beleid en de AVG. 
En we helpen u met juridisch advies en interim-management. 

 Onze Academy verzorgt hoogwaardige leergangen en unieke 
evenementen (ook bij u op locatie).

 Via de Voordeelservice inkoopcombinatie heeft Dyade aantrekkelijke 
inkoopkortingen bedongen voor instellingen en hun medewerkers. 

 Via Dyade kunt u een Functionaris Gegevensbescherming en een 
Privacy Officer inhuren, waarmee u direct over AVG kennis beschikt.
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Waarom Functionaris Gegevensbescherming en/of Privacy Officer van Dyade?

 Werkt gespecialiseerd voor het onderwijs en is bekend met onderwijs-
organisaties, hun bedrijfsvoering en hun processen 

 Heeft meteen de juiste AVG en IBP kennis. Geen opleidingskosten om kennis in 
de organisatie te krijgen

 Is niet in loondienst bij de opdrachtgever, wat flexibiliteit biedt, wat lagere 
kosten kan betekenen en wat administratieve lasten kan besparen

 Ondersteunt bij de uitvoering van Data Protection Impact Assessment (DPIA)

 Met de aanwijzing van de FG voor uw organisatie voldoet u direct aan uw 
wettelijke plicht voor het aanstellen van een FG

 Is door de externe aanstelling onafhankelijk van de belangen van de organisatie

 Is bekend met software systemen, waaronder marktleider YourSafetynet IBP

 Heeft belangrijke netwerken, waaronder het Nederlands Genootschap van FG’s

29



Samenwerking VLC & Partners en Dyade Voordeelservice

VLC & Partners in het kort

VLC & Partners is dé Nederlandse risicomanager, actief in heel Nederland, telt 450 
medewerkers en bedient haar relaties vanuit de regionale kantoren Den Bosch, Den 
Haag, Breda, Tilburg, Apeldoorn en Barneveld.

Risicobeheersing

VLC & Partners brengt risico’s goed in kaart door in gesprek te gaan met de 
organisatie. Daardoor wordt duidelijk welke risico’s er om de organisatie heen 
hangen. Daarmee bepaalt het samen met de organisatie wat de juiste maatregelen 
zijn om risico’s te beheersen. Verzekeren gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is.



Waarom oplossingen van VLC & Partners?

VLC & Partners werkt vanuit drie stappen: Verkennen, Voorkomen en Verzekeren. En dat ook alleen in deze 
volgorde! Met onderstaand risicomodel helpen wij uw organisatie invulling te geven aan dit stappenplan.

Voor die risico’s die u niet wenst te dragen, 
bieden wij u een unieke oplossing. Onze 
cyberverzekering geeft dekking voor onder
andere de kosten voor onderzoek, opsporing, 
herstel, communicatie en PR. Daarnaast is er 
zelfs dekking voor de eigen kosten die u maakt 
voor reconstructie en herstel van gegevens of 
het virusvrij maken van uw systeem.



Nederlands bedrijf, ruime ervaring en actief sinds 
2005 in informatiebeveiliging en privacy software

Marktleider in Primair en Voorgezet Onderwijs
Nu ook een versie specifiek voor het MBO

> 200 scholengroepen gebruiken 
YourSafetynet IBP voor onderwijs

Ontwikkeling i.s.m. met gebruikersgroepen, 
gebruikers, kennispartners & organisaties

Ervaren privacy consultants voor implementatie, 
begeleiding, praktische ondersteuning en training

Meer dan gebruikersvriendelijke software: juridische 
ondersteuning voor gebruikers 

YourSafetynet in het kort
Software voor informatiebeveiliging en privacy



Waarom YourSafetynet IBP software?

Organisatie impact analyse en nulmeting

Risicoanalyse en maatregelen

Normen en toetsingskaders

Planning en PDCA cyclus

Workflow met grafieken en dashboards

Register van verwerkingsactiviteiten

Register van incidenten en datalekken

IBP protocollen, procedures en reglementen

Managementinformatie en rapportages



Contactpersonen bij Dyade & Partners 

Dyade Advies - Diensten voor het onderwijs
Ronald van Rooijen                                                         
Senior adviseur P&O, Functionaris Gegevensbescherming                                                                
06-51097257                                
ronald.van.rooijen@dyade.nl

YourSafetynet  - IBP software tooling                                                                                  
Berny de Vries                                                                                       
Adviseur informatiebeveiliging en privacybescherming
06-11457986                                                
b.de.vries@yoursafetynet.com

VLC & Partners - Cyberverzekeringen
Gijs Janszen RMiA
Risk Consultant 
06-42051853                                                 
gijs.janszen@vlc-partners.nl


