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In memoriam
Albert Vlaardingerbroek

Hallo Albert,
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur draag ik op aan jou. Ik was, zoals iedereen binnen Noorderpoort, geschokt toen ik hoorde dat je op 23 februari 2022
bent overleden aan de gevolgen van de ziekte die we zo vaak als scheldwoord
gebruiken. Onverwacht en niet te bevatten. Misschien naïef. Ik was ervan overtuigd dat je met je wijsheid, optimisme en humor je ziekte zou overwinnen. Als
ik op het Kasteel ben, denk ik dat je elk moment kunt binnenlopen. Ik heb het
moeilijk met je dood. Je hebt veel meer voor me betekend dan ik besefte. Ogenschijnlijk vanzelfsprekend. Nu is het te laat.
De eerste keer dat we elkaar ontmoetten was denk ik in 2003. Je was net vanuit
Rotterdam naar het Noorden gekomen. Ik moet zeggen dat je accent na bijna twintig jaar wel minder is geworden. Ik was toen net begonnen als IT-auditor in opleiding bij KPMG Information Risk Management. Sindsdien spraken we elkaar elk jaar
wel een paar keer. Veel belangrijker, je gaf me een kans. Ik was toen al bezig met
informatiebeveiliging, of cybersecurity, zoals nu vaak wordt gezegd. Je gaf me een
eerste opdracht om samen met jou informatiebeveiliging binnen Noorderpoort op
te pakken. Voor mij het begin van een vliegende carrière binnen KPMG. Bijzonder
overigens dat je toen al het belang van informatiebeveiliging in de gaten had. Veel
bestuurders en managers zijn zich dat pas in de laatste jaren gaan realiseren.
Eind 2009 begon ik een eigen bedrijf, Insite Security, later Qbit Cyber Security. Ook
nu gaf je me weer een kans. Je was een van de eerste en trouwste klanten. Samen
gaven we informatiebeveiliging verder vorm. We definieerden drie pijlers: mens,
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organisatie en techniek. Het begin van een succesvol bedrijf. Ook nu weer je tijd
ver vooruit. Nu heeft iedereen het over mens, organisatie en techniek. Ik kan me
nog goed herinneren dat je me jaren later uitnodigde voor een bijeenkomst van
Noorderpoort in Martiniplaza, met externen over de toekomst van Noorderpoort.
We zaten samen met een aantal anderen aan een tafel. Je vertelde dat je zo veel
van me had geleerd over informatiebeveiliging. Dit ben je ten voeten uit.
In 2017 begonnen de eerste gesprekken over het opzetten van een gecombineerd
lectoraat en practoraat Digitaal Veilige Apparatuur samen met Hanzehogeschool
en Alfa-college. Een droom van mij die jij omarmde en die naadloos paste binnen
jouw visie op onderwijs. Jij gaf mij begin 2020 de kans om mijn droom te realiseren. De andere instellingen wisten niet wat ze moesten met een gecombineerd
practoraat en lectoraat. Het paste niet binnen bestaande (financierings)structuren. Jij deed het gewoon. Op een moment dat ik na de verkoop van Qbit het heel
lastig had, gaf je me weer een kans. Wat ik me vooral zal blijven herinneren van
onze gezamenlijke tijd bij Noorderpoort, is je grenzeloze vertrouwen in mensen
en je loyaliteit. Noorderpoort is best een lastige organisatie. Hiërarchisch, stroperig. Veel overleg. Gewillig papier en zo. Wanneer ik weer eens de regels aan mijn
laars lapte, verdedigde je me altijd. Voor eeuwig dankbaar.
Ik wil afsluiten met een couplet uit het gedicht ‘Credo’ uit de bundel Vogels vliegen toch van mijn favoriete dichter en schrijver Remco Campert:
ik wil geen water uit de rotsen slaan
maar ik wil water naar de rotsen dragen
droge zwarte rots
wordt blauwe waterrots
Het ga je goed.
Groet,
Erik Rutkens
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1.1

Samenvatting

Slimme apparaten onder controle

Het Internet of Things (IoT) is een belangrijke aandrijver voor de digitale revolutie.
Experts schatten dat er eind 2020 ruim 31 miljard slimme apparaten online waren.
Dagelijks groeit dit aantal met enkele miljoenen. Allerlei apparaten, zoals lampen,
sieraden, auto’s, thermostaten en zonnepanelen, zijn verbonden met het internet.
Deze apparaten bepalen het ritme en de werking van de moderne samenleving. Op
straat, op kantoor, in de auto of in de trein, op het vliegveld of thuis. IoT-systemen
bewaken onze gebouwen, reguleren het verkeer, luisteren naar onze gesprekken,
leveren energie aan onze huizen en automatiseren en bedienen onze fabrieken.
Steeds vaker keren deze apparaten zich tegen ons: ze bespioneren ons, lanceren
massale, gedistribueerde cyberaanvallen, worden gebruikt als verbinding om netwerken te infecteren en worden door andere naties aangewend voor geavanceerde aanvallen tegen onze kritische infrastructuur. Om het iets persoonlijker te maken: hackers dringen via een apparaat ons huis binnen of een vreemde praat via
de babyfoon met je kind, gebruikt jouw IP-telefoon om te bellen en zet je harde
schijf met persoonlijke foto’s en video’s online. Het is niet de vraag of je wordt
gehackt, maar wanneer en hoe vaak.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur stelt zich ten doel door praktijkgericht
onderzoek en experimenten kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee
het belang van digitaal veilige apparatuur kan worden vertaald naar de specifieke beroepscontext. Elk beroep krijgt, in meer of mindere mate, te maken met
digitalisering. Van timmerman tot interieuradviseur, van assistent-bedrijfsleider
tot commercieel medewerker, van laborant tot procesoperator, van fietsenmaker
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tot autospuiter, van installateur tot systeembeheerder en van doktersassistent tot
verpleegkundige.
Het is cruciaal om op alle niveaus de kennis en vaardigheden, als het gaat om
beveiliging en de beveiliging van slimme apparaten, te vergroten. Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, naar beroepsonderwijs, naar hoger en wetenschappelijk onderwijs, in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven. In feite hebben we het hier over doorlopende leerlijnen of leerroutes. In het
mbo wordt ook wel gesproken over vakmanschaps- en beroepsroutes. Belangrijk
is om vast te stellen dat beveiliging van informatie en beveiliging van slimme
apparaten geen doel op zich is. Het is onderdeel van een vak of beroep en moet
ook in die context worden geplaatst.
Noorderpoort wil studenten toekomstgericht opleiden en zet in op studenten die
vakmanschap ontwikkelen voor een beroep en tegelijkertijd in staat zijn mee te
bewegen met veranderingen: wendbaar vakmanschap. Op basis van het uitgevoerde onderzoek biedt het practoraat ondersteuning bij het ontwerpen van passende leermiddelen en begeleidt de implementatie hiervan.
Een ander belangrijk doel van het practoraat is het vergroten van het bewustzijn
van de noodzaak voor digitaal veilige apparatuur binnen Noorderpoort (studenten
en docenten) en de organisaties waar Noorderpoort voor opleidt (overheid en bedrijfsleven). Dit bewustzijn is van belang voor onze maatschappij, economische
groei en digitale soevereiniteit. Het mbo zou hier een fundament voor moeten
leggen. In nauwe samenwerking met studenten, docenten, overheid en bedrijfsleven en met initiatieven zoals (digitale) burgerschapsvorming.

1.2

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat als eerste in op Digitaal Veilige Apparatuur. Wat is Digitaal Veilige Apparatuur? Wat is het belang ervan en waarom is dit relevant voor het mbo?
In onderzoekstermen wordt de probleemstelling beschreven. Het volgende

12
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hoofdstuk beschrijft onder meer de missie en visie, evenals de beoogde resultaten van het practoraat. Hoofdstuk 4 gaat in op het onderzoek en de onderzoeksvragen van het practoraat. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de organisatie, de activiteiten en planning van het practoraat uitgewerkt. Hoofdstuk 7
gaat in op de beheersing en hoofdstuk 8 op de kwaliteit van het practoraat. Als
laatste worden de in dit plan gehanteerde begrippen uitgelegd en is een literatuurlijst opgenomen.
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2.1

Slimme apparaten

Inleiding en achtergrond

De wereld is in enkele tientallen jaren significant veranderd (Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2018a). Digitalisering zorgt in de komende jaren voor nog
meer verandering (Stichting Toekomstbeeld der Techniek, 2018c). Nederland is
een van de meest (met internet) verbonden (Ghemawat & Altman, 2016), meest
competitieve (IMD, 2018) en meest innovatieve (Cornell University, INSEAD &
WIPO, 2018) landen ter wereld. De voorwaarden voor de ontwikkeling van onze
digitale maatschappij en digitale economie worden gezien als uitstekend (European Commission, 2018). De nieuwe digitale wereld wordt aangedreven door zaken als ‘cloud’, ‘big data’, ‘artificial intelligence’ en ‘Internet of Things’ (IoT).
De digitalisering van onze maatschappij en economie zorgt voor een afhankelijkheid van informatie- en communicatietechnologie en brengt serieuze risico’s met
zich mee (World Economic Forum, 2019). Cybersecurity, of beter gezegd het gebrek daaraan, wordt wereldwijd als het grootste risico gezien (World Economic
Forum, 2018a) en wordt in Nederland op dit moment gezien als het grootste bedrijfsrisico (Vlek, 2013). De schaal van de dreiging groeit dramatisch. Cybersecurity is een grote uitdaging waar meer professionals voor nodig zijn dan er beschikbaar zijn (Center for Cyber Safety and Education, 2017). De adoptie van
cybersecurity is relatief groot onder grote ondernemingen met meer dan 250 medewerkers en laag onder het midden- en kleinbedrijf (Ali, Bosche & Ford, 2018).
Tot voor kort beperkten de risico’s zich tot informatie- (ISO/IEC, 2018), netwerk(ISO/IEC, 2015) en applicatiebeveiliging (ISO/IEC, 2011) om de beschikbaarheid,
integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Door de komst van
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IoT verbinden we de fysieke en de digitale wereld. Daardoor wordt het risicogebied
uitgebreid met het aspect persoonlijke veiligheid (Stichting Toekomstbeeld der
Techniek, 2018b). Dit vereist een breder perspectief op beveiliging (ISO/IEC, 2018).
En het risico groeit in een duizelingwekkend tempo.
Experts schatten dat er eind 2020 ruim 31 miljard slimme apparaten online waren
(Security Today1). Dagelijks groeit dit aantal met enkele miljoenen. Allerlei apparaten, zoals lampen, sieraden, auto’s, thermostaten en zonnepanelen, zijn verbonden met het internet. Dit biedt, in combinatie met bijvoorbeeld kunstmatige
intelligentie, oneindig veel mogelijkheden. We gebruiken onze smartphone op dit
moment nog vaak als afstandsbediening. In de nabije toekomst voor nog veel
meer. Denk bijvoorbeeld aan de CoronaMelder. De verwachting is dat het IoT in
de (nabije) toekomst productieprocessen verbetert en dat het oplossingen biedt
voor problemen rondom energie en milieu, criminaliteit, gezondheidszorg en
onderwijs. Er is ook een nadeel: al die apparaten zijn vaak niet of slecht beveiligd
dan wel te beveiligen.
Meer dan 92 procent van de Nederlanders heeft meer dan één IoT-apparaat in
huis. Deze apparaten zijn aantrekkelijk voor bijvoorbeeld cybercriminelen. 82%
van de Nederlanders erkent dat apparaten die zijn verbonden met het internet,
gehackt kunnen worden. Desondanks treft bijna driekwart (71%) geen maatregelen tegen cybercrime (BIT, 2017). Dat leidt in toenemende mate tot problemen,
ook voor derde partijen. In 2016 al zagen we een glimp van wat de mogelijke
gevolgen kunnen zijn van slecht beveiligde IoT-apparaten. Een zogenaamde
DDoS-aanval zorgde ervoor dat een groot deel van het Amerikaanse internet aan
de oostkust platlag. De schade bedroeg naar schatting $110 miljoen. De aanval
werd uitgevoerd via het Mirai-botnet. Mirai, dat Japans is voor ‘toekomst’, maakte gebruik van onder meer slecht beveiligde thermostaten, IP-camera’s en wifirouters. Ook Nederlandse IoT-producten werden gebruikt voor de aanval (Rijksoverheid, 2018a).
Kader 1: Een voorbeeld van het risico van IoT-apparaten

1
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Het IoT blijkt de zwakste schakel in onze technische infrastructuur. IoT-apparaten
worden vaak bedacht en ontwikkeld in landen en/of door bedrijven waar wij
geen controle over hebben, de software die wordt gebruikt is verouderd, de instellingen zijn vaak niet veilig (denk aan standaardwachtwoorden) en updates
worden niet uitgevoerd of zijn (technisch) moeilijk uit te voeren. We creëren met
economische en sociale motieven een eenvoudig doordringbaar netwerk van
biljoenen slimme apparaten dat aan de ene kant ons leven en onze economie
overziet, en aan de andere kant vanuit het perspectief van beveiliging compleet
onbeheersbaar is. Het is noodzakelijk dat we onmiddellijk actie ondernemen,
willen we niet overwonnen worden door technologie die fundamenteel en onomkeerbaar onze beveiliging en veiligheid ondermijnt (INTERSECT, 2018).
Om iets te beveiligen wat onbeheersbaar is, moeten we de manier waarop we
nu aankijken tegen beveiliging heroverwegen. Dit betekent dat de beveiliging
wordt gedelegeerd naar een systeem dat zich autonoom aanpast aan veranderende omstandigheden, terwijl wij supervisie houden (INTERSECT, 2018). We
moeten eigenlijk in staat zijn om een nieuw type IoT-apparaten te ontwerpen,
ontwikkelen en vervaardigen. Apparaten die uitgaan van ‘security-by-design’ en
‘security-by-default’, die robuust en veerkrachtig zijn. Apparaten die rekening
houden met onze veiligheidseisen, proactief hun eigen beveiliging beheersen,
actief reageren op aanvallen en hiervan kunnen herstellen (National Academies
of Science, Engineering, & Medicine, 2018). Als het, om wat voor reden dan ook,
niet mogelijk is om deze eigenschappen in het apparaat in te bouwen, of als we
te maken hebben met apparaten die deze eigenschappen nog niet bezitten, moeten we regelgeving en technologie ontwikkelen om de potentiële dreigingen te
isoleren en te neutraliseren (INTERSECT, 2018). Naast technologie en regelgeving
is het van belang om de kennis en vaardigheden, van eigenlijk iedereen, als het
gaat om beveiliging en de beveiliging van slimme apparaten te vergroten.
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2.2

IoT-apparaat

Een IoT-apparaat bestaat uit een fysiek object met een voeding (bekabeld/batterij), een verwerkingseenheid, niet-vluchtig geheugen, connectiviteit (bedraad/
draadloos), sensoren en de software waarmee het apparaat wordt beheerd (ENISA, 2017). Een voorbeeld van een IoT-apparaat is een slimme wasmachine. Deze
wasmachine is in staat om met sensoren in de wastrommel het juiste wasprogramma en de juiste hoeveelheid wasmiddel te kiezen. Ook kan de wasmachine
worden aangesloten op wifi en daarmee verbinding maken met een smartphone.
Vanaf een app op de smartphone kan de wasmachine op afstand worden aangestuurd. De wasmachine en de app communiceren met elkaar via een cloudservice (Rijksoverheid, 2018a).
Via een app op de smartphone kan de wasmachine, eventueel via een timer, aan- en
uitgezet worden. Ook kan de gebruiker zelf een wasprogramma kiezen. Apps worden
aangeboden door de fabrikant van de wasmachine, maar kunnen ook door andere
partijen worden ontwikkeld en aangeboden.

De smartphone en de wasmachine zijn via de cloud met
elkaar verbonden. Zowel de status als de instructies voor
de wasmachine worden via de cloud doorgegeven. Deze
wordt beheerd door de aanbieder van de app, meestal de
fabrikant van de wasmachine.
De toegang tot de cloud kan worden gereguleerd door de
beheerder van de cloud, maar kan ook zijn uitbesteed
aan andere partijen. Zo kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn
om in te loggen met een Google- of Facebook-account.
(Rijksoverheid, 2018a)

Figuur 1: Slimme wasmachine

In dit voorbeeld is het fysieke object de wasmachine. De voeding is bekabeld
(220 V). De verwerkingseenheid en het niet-vluchtig geheugen, in de vorm van
een printplaat (Printed Circuit Board ofwel PCB), evenals de sensoren zitten in de
wasmachine. De wasmachine is draadloos via wifi verbonden met het internet.

18

2

Slimme apparaten

De wasmachine wordt beheerd met de software op de smartphone. De mechanische onderdelen van de wasmachine en de smartphone zijn hardware. De
onderdelen worden, zowel in de wasmachine als de smartphone, op laag niveau
aangestuurd door firmware (Rijksoverheid, 2018a), ook wel embedded software
genoemd. Zo’n ‘slimme’ wasmachine lijkt onschuldig. Een slecht beveiligde wasmachine kan door een kwaadwillende mogelijk worden misbruikt om gijzelsoftware op te installeren of om toegang te verkrijgen tot vertrouwelijke informatie,
of kan willekeurig aan- en uitgezet worden. Gewoon omdat het kan.

2.3

Noodzaak van verandering

Het ritme en de werking van de moderne samenleving worden bepaald door
IoT-apparaten (Taylor et al., 2018). Op straat, op kantoor, in de auto of in de trein, op
het vliegveld of thuis. IoT-systemen bewaken onze gebouwen, reguleren het verkeer, luisteren naar onze gesprekken, leveren energie aan onze huizen en automatiseren en bedienen onze fabrieken. Steeds vaker keren deze apparaten zich tegen
ons: ze bespioneren ons (Sethi, 2018), lanceren massale, gedistribueerde cyberaanvallen (Krebs, 2017), worden gebruikt als verbinding om netwerken te infecteren
(Gheorge, 2016) en worden door andere naties aangewend voor geavanceerde
aanvallen tegen onze kritische infrastructuur. Om het iets persoonlijker te maken:
hackers dringen via een apparaat ons huis binnen of een vreemde praat via de babyfoon met je kind, gebruikt jouw IP-telefoon om te bellen en zet je harde schijf met
persoonlijke foto’s en video’s online. Het is niet de vraag of je wordt gehackt, maar
wanneer en hoe vaak.
Het enorme aantal apparaten, hun heterogeniteit en hun levensduur, die kan
variëren van enkele dagen tot tientallen jaren, vormen een geweldige uitdaging
voor onze persoonlijke veiligheid, de beveiliging van onze gegevens en onze
economie. IoT verschilt van IT op verschillende dimensies van reguliere IT (INTERSECT, 2018):
• Ruimte: IoT-apparaten zijn vaak verspreid over grote geografische gebieden,

zelf als ze worden bediend door dezelfde entiteit.
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• Tijd: de levensduur van IoT-apparaten is vaak langer dan de levensduur van

het onderhoud (de tijd dat bedrijven apparaten onderhouden met updates).
• Structuur: IoT-apparaten zijn zo divers dat het vrijwel onmogelijk is om hier-

in structuur aan te brengen, laat staan om ze te beheersen.
In deze context is de huidige kijk op IT-beveiliging, gebaseerd op ad-hocoplossingen die specifiek ontwikkeld en toegepast worden voor elk systeem, gedoemd
om te mislukken (INTERSECT, 2018).

2.4

INTERSECT

De beveiliging van slimme apparaten die we vandaag de dag kennen, gaat uit van
het idee dat een apparaat egoïstisch is, dat wil zeggen maximalisatie van de eigen
bescherming en de bescherming van de diensten die het aanbiedt. Onze modellen gaan uit van het scheiden van de vertrouwde binnenkant en de niet-vertrouwde buitenkant. De huidige modellen en uitgangspunten voldoen niet langer.
De IoT-apparaten van de toekomst combineren egoïsme met nieuwe en nog te
definiëren uitgangspunten van onbaatzuchtigheid en met zelfbehoud en zelfbehoud van de omgeving. Zoals eerder gezegd, apparaten moeten in staat zijn zichzelf autonoom aan te passen aan dreigingen en de veranderende omgeving (INTERSECT, 2018).
Het NWO-onderzoeksprogramma ‘Internet of Secure Things’ (INTERSECT), een publiek-private samenwerking, doet in Nederland de komende acht jaar multidisciplinair en voornamelijk toegepast onderzoek naar nieuwe modellen, uitgangspunten, technische oplossingen en regelgeving waarbij wordt gekeken vanuit de
perspectieven ontwerp, verdediging, aanval, besturing en privacy. De kennis die
voortkomt uit het onderzoek, wordt onder meer gebruikt voor het ontwikkelen van
kennis en vaardigheden van de nieuwe generatie burgers, professionals en beroepsbeoefenaars en daaruit volgend de ontwikkeling van een toegankelijke, interdisciplinaire ‘Body of Knowledge’ (INTERSECT, 2018).

20

2

Slimme apparaten

Het is van belang dat een vertaling van de resultaten wordt gemaakt, niet alleen
naar het wo en hbo en de overheid, zoals in het initiële onderzoeksvoorstel is
beschreven, maar ook naar het mbo en de bedrijven waarvoor het mbo opleidt.
Een reden voor Noorderpoort om zich als ‘associate member’ aan het programma te verbinden.

2.5

IoT en het mbo

IoT is een belangrijke aandrijver voor de digitale revolutie (Rijksoverheid, 2018a).
Deze revolutie is ruim 10 jaar geleden begonnen. Met 31 miljard slimme apparaten online is het eufemistisch als we zeggen dat het rijkelijk laat is om de uitgangspunten die we hanteren voor onze digitale beveiliging nog fundamenteel te
moeten veranderen. En voorlopig wordt het probleem alleen maar groter. De tijd
om slimme producten te analyseren en te testen is schaars, vooral in een wereld
die overspoeld wordt met kleine, goedkope apparaten met hevige concurrentie
en een korte ‘time-to-market’.
Het is cruciaal om op alle niveaus de kennis en vaardigheden, als het gaat om
beveiliging en de beveiliging van slimme apparaten, te vergroten. Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, naar beroepsonderwijs, naar hoger en wetenschappelijk onderwijs, in nauwe samenwerking met overheid en bedrijfsleven. In feite hebben we het hier over doorlopende leerlijnen of leerroutes. In het
mbo wordt ook wel gesproken over vakmanschaps- en beroepsroutes. Belangrijk
is om vast te stellen dat beveiliging van informatie en beveiliging van slimme
apparaten geen doel op zich is. Het is onderdeel van een vak of beroep en moet
ook in die context worden geplaatst.
Noorderpoort wil studenten toekomstgericht opleiden en zet in op studenten die
vakmanschap ontwikkelen voor een beroep en tegelijkertijd in staat zijn mee te
bewegen met veranderingen: wendbaar vakmanschap. Dit vraagt om een curriculum dat is gebaseerd op kwalificatiedossiers met actuele beroepsgerichte kennis en vaardigheden, gecombineerd met de zogeheten 21e-eeuwse vaardighe-
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den. Dit zijn vakoverstijgende persoonlijke vaardigheden als samenwerken,
kritisch denken, het vermogen om te gaan met informatietechnologie en sociale
en culturele vaardigheden (Voogt & Pareja Roblin, 2010).
In dit licht bezien is het een ‘no brainer’ dat beveiliging en beveiliging van slimme
apparaten nu en in de (nabije) toekomst mee worden genomen in elk beroep
waar Noorderpoort voor opleidt. Beter gezegd: in elke mbo-opleiding. Elk beroep
krijgt, in meer of mindere mate, te maken met digitalisering. Van timmerman tot
interieuradviseur, van assistent-bedrijfsleider tot commercieel medewerker, van
laborant tot procesoperator, van fietsenmaker tot autospuiter, van installateur tot
systeembeheerder en van doktersassistent tot verpleegkundige.
Aandacht voor beveiliging en beveiliging van slimme apparaten gaat in deze tijd
niet zonder ook aandacht te besteden aan privacy. De digitale revolutie is gebaseerd op ‘surveillance capitalism’, een systeem dat van onze persoonsgegevens
gemeengoed maakt met als doel winst te maken (Zuboff, 2019). IoT is een belangrijke ‘enabler’ van dit systeem. IoT maakt het mogelijk om op grote schaal
altijd en overal gegevens over het gedrag van mensen te verzamelen. Daarnaast
zorgt de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming in 2018
voor nieuwe eisen.
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3 Practoraat Digitaal Veilige
Apparatuur

3.1

Aanleiding

Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur is voortgekomen uit het programma
Cyber Security Noord-Nederland. Het doel van het programma is het leveren van
een bijdrage aan het realiseren van de veilige digitalisering in kleine en grote
organisaties. Voor veel (mkb-)bedrijven ligt hier nog een grote opgave. Daarom
moet het bewustzijn vergroot worden en moeten kennis en praktische oplossingen worden ontwikkeld en beschikbaar komen. Door een ambitieus programma
uit te voeren breiden we bestaande initiatieven uit en bouwen we aan onderzoeksprojecten waarin bedrijven, kennisinstellingen en de overheid nauw samenwerken aan het ontwikkelen en implementeren van cybersecurityoplossingen met als uiteindelijk doel dat onze (Noord-Nederlandse) samenleving beter
beschermd wordt tegen cyberaanvallen (Rijksuniversiteit Groningen, 2019). In het
programma werken Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, TNO, Qbit en
Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland samen met een groot aantal
organisaties en bedrijven om de doelen van het programma te realiseren. Het
programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Groningen (RSP-middelen) en gemeente Groningen.
Een van de werkpakketten van het programma Cyber Security Noord-Nederland
is een IoT security testlab. Het programma heeft in de afgelopen periode samen
met Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland en Qbit een virtueel en
federatief IoT security testlab voor slimme consumentenelektronica opgezet.
Hierbij gaat het om de infrastructuur, de methoden en de technieken waarmee
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IoT-apparaten structureel kunnen worden getest en onderzocht. Als onderdeel
van dit werkpakket worden mbo- en hbo-studenten opgeleid in de relevante
aspecten van de beveiliging en privacy van IoT-apparaten. Ook wordt toegepast
onderzoek gedaan om de wijze waarop IoT-apparaten op dit moment worden
beveiligd en/of de wijze waarop de beveiliging van IoT-apparaten wordt getest,
te verbeteren (innovatie). Hiertoe wordt, in samenwerking met Hanzehogeschool, Noorderpoort en Alfa-college, een practoraat opgezet (Rijksuniversiteit
Groningen, 2019).

3.2

Missie en visie

Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur stelt zich ten doel door praktijkgericht
onderzoek en experimenten kennis en vaardigheden te ontwikkelen waarmee
het belang van digitaal veilige apparatuur kan worden vertaald naar de specifieke beroepscontext. Het onderzoek heeft aandacht voor de wisselwerking tussen
technologische innovaties en de samenleving en draagt bij aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek biedt het practoraat ondersteuning bij het
ontwerpen van passende (innovatieve) leermiddelen en de toepassing hiervan in
de praktijk. Een belangrijk aandachtspunt is het inzetten van 21e-eeuwse vaardigheden in de verschillende opleidingen.
Een ander belangrijk doel van het practoraat is het vergroten van het bewustzijn
van de noodzaak voor digitaal veilige apparatuur binnen Noorderpoort (studenten
en docenten) en de organisaties waar Noorderpoort voor opleidt (overheid en
bedrijfsleven).
De visie die ten grondslag ligt aan deze missie is dat kennis en vaardigheden op
het gebied van digitaal veilige apparatuur en beveiliging en privacy in het algemeen, noodzakelijk zijn om de steeds groter wordende risico’s van digitalisering
te beperken. Dit is van belang voor onze maatschappij, economische groei en
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digitale soevereiniteit. De beroepsopleidingen van Noorderpoort moeten hier een
fundament voor leggen. In nauwe samenwerking met elkaar en met initiatieven
zoals (digitale) burgerschapsvorming.

3.3

Werkwijze

De werkwijze van het practoraat kenmerkt zich door het inzetten van innovatieve
technologie, maatschappelijke vraagsturing, cocreatie en interdisciplinair samenwerken. Het practoraat werkt van klein naar groot.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur kiest, gezien de maatschappelijke relevante en urgentie van het onderwerp, voor een combinatie van praktisch onderzoek en experimenten. In eerste instantie is hierbij gekozen voor thema’s en/
of beroepen die (maatschappelijk) relevant zijn voor Noord-Nederland. Uiteindelijk komen alle beroepen aan bod. De thema’s betreffen energie, gezondheidzorg, industrie, informatie- en communicatietechnologie en mobiliteit. Het practoraat vertaalt de thema’s zo veel mogelijk naar ‘use cases’. Use cases
ondersteunen en versterken de samenwerking binnen het practoraat en met
derden: een gemeenschappelijk referentiekader. Een voorbeeld van een use case
is het verkopen of onderhouden van een Tesla. Welke slimme apparaten spelen
hierbij een rol? Wat moet een automonteur of verkoopadviseur hiervan weten?
Van welke beveiligings- en privacyaspecten moet de automonteur of verkoopadviseur zich bewust zijn?
De use cases worden door het practoraat, in samenwerking met het bedrijfsleven
en kennisinstellingen, ontwikkeld voor het onderzoek en de experimenten. Bij
het onderzoek wordt, vanuit verschillende disciplines dan wel invalshoeken gestructureerd in kaart gebracht wat de invloed, nu en in de (nabije) toekomst, van
digitalisering is op een beroep, welke slimme apparaten een rol (gaan) spelen en
welke beveiligings- en privacyaspecten relevant zijn. De verkenning van de grenzen tussen de beroepsopleidingen en bedrijven en de beroepsopleidingen van
Noorderpoort en het hbo zijn daarbij ook een aandachtspunt: boundary crossing
en hybridisering van beroepsopleidingen (Bakker & Akkerman, 2014).
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Daarnaast worden verschillende ‘experimenten’ uitgevoerd dan wel experimenteerruimten ingezet. Een experiment is hierbij niet te verwarren met de wetenschappelijke definitie van een experiment waarbij gegevens worden verzameld
en geanalyseerd over de grootte van de invloed van een of meer manipuleerbare variabelen op een of meer (afhankelijke) variabelen voor verklaringsproblemen (Swanborn, 1987). In de context van het practoraat wordt met een experiment bedoeld ‘de proef op de som nemen’. Neem weer het voorbeeld van een
Tesla. Proefondervindelijk onderzoekt het practoraat de effecten van elektrische
auto’s op verschillende beroepen en wordt in kaart gebracht welke beveiligingsen privacyaspecten relevant zijn. Zie ook kader 3. De deelnemers aan de experimenten schrijven ter ondersteuning van hun leerproces handleidingen. Ook zet
het practoraat de verschillende experimenten in de etalage door interne en externe publicaties.
Het practoraat ontwikkelt op basis van het onderzoek en de experimenten passende (innovatieve) leermiddelen. Hierbij wordt een cyclische werkwijze gehanteerd volgens de zogenaamde ADDIE-systematiek. Het ontwikkelen van leermiddelen bestaat uit vijf samenhangende kernactiviteiten. De Engelstalige afkorting
van deze stappen is ADDIE: analysis, design, development, implementation en
evaluation (https://www.slo.nl/instrumenten/@10775/ontwikkelproces/). Het
ontwerp van leermiddelen wordt wetenschappelijk verantwoord opgepakt. Uitgangspunt is de publicatie Collaborative Curriculum Design for Sustainable Innovation and Teacher Learning van Jules Pieters, Joke Voogt en Natalie Pareja Roblin (https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-20062-6).
Het is belangrijk dat de ontwikkelde kennis wordt verspreid binnen de beroepsopleidingen van Noorderpoort. Het is niet alleen van belang dat docenten bij het
onderzoek en de experimenten betrokken zijn en dat er handleidingen en publicaties worden geschreven. Bij elk experiment worden afspraken gemaakt met de
verantwoordelijke opleidingsdirecteur over het benoemen van een of meer docent-coaches die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden en toepassen van
de door het practoraat ontwikkelde kennis in de betreffende beroepsopleiding.
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Tot slot maakt het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur gebruik van federatieve
IoT-laboratoria van derde partijen om de relevante beveiligings- en privacyaspecten van slimme apparaten te onderzoeken. Een dergelijk laboratorium is
een omgeving waarin partijen vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk
onderzoek doen, waarbij gegevens, faciliteiten en de infrastructuur worden gedeeld. Het practoraat ontwikkelt zelf ook een aantal (mobiele) opstellingen ofwel
werkplaatsen die met derden kunnen worden gedeeld en die voor bewustwordingsdoeleinden kunnen worden ingezet.

3.4

Beoogde resultaten

Het einddoel is duidelijk: het afleveren van mbo-studenten die klaar zijn voor de
digitale uitdagingen van vandaag en morgen en een bijdrage leveren aan de digitale weerbaarheid van onze maatschappij. Daarvoor zet het practoraat, op
hoofdlijnen, de volgende stappen:
1 Het vergroten van het bewustzijn binnen onderwijs en bedrijven van de nood-

zaak van digitaal veilige apparatuur.
2 Het ontwikkelen van een meetinstrument om de digitale weerbaarheid en de

status van de digitale veiligheid van apparatuur van mkb-bedrijven in kaart te
brengen.
3 Het uitvoeren van experimenten om de rol van digitaal veilige apparatuur en

de relevante beveiligings- en privacyaspecten te bepalen in een, in eerste
instantie, bepaald aantal opleidingen/beroepen.
4 Het uitvoeren van onderzoek naar de rol van digitaal veilige apparatuur en de

relevante beveiligings- en privacyaspecten in een, in eerste instantie, bepaald
aantal opleidingen/beroepen.
5 Het uitvoeren van onderzoek naar de wijze waarop beveiliging en privacy op

dit moment zijn vormgegeven in de ICT-opleidingen van Noorderpoort en
aansluiten op hbo-ICT-opleidingen in Noord-Nederland.
6 Het (cyclisch) ontwikkelen en implementeren van passende leermiddelen

voor beveiliging en privacy en digitaal veilige apparatuur in de beroepscontext.
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De huidige ‘egoïstische’ generatie slimme apparaten is vaak niet of slecht beveiligd.
Een eerste stap in het verbeteren van de beveiliging hiervan is dat studenten in de
context van de apparaten die voor hun beroep relevant zijn, kennis hebben van
een aantal basale maatregelen waarmee de beveiliging van de apparaten kan worden verbeterd. Qbit heeft in opdracht van Agentschap Telecom, op basis van literatuuronderzoek, een minimale set beveiligingsmaatregelen gedefinieerd. De
maatregelen zijn makkelijk te implementeren, makkelijk te testen en zijn duidelijk:
• Alle wachtwoorden moeten voldoen aan de standaard NIST SP800-63b Digital Identity Guidelines.
• Na initiële configuratie moeten wachtwoorden uniek zijn voor elk apparaat,
of opgegeven zijn door de gebruiker.
• Netwerktoegang tot een apparaat in functionele staat moet alleen mogelijk
zijn na authenticatie.
• Het apparaat mag alleen poorten en koppelingen aanbieden die noodzakelijk
zijn voor normale en bedoelde functionaliteit.
• Al het netwerkverkeer moet versleuteld en geauthenticeerd worden door
middel van gangbare encryptieprotocollen, zoals TLS.
• Fabrikanten moeten een update van de programmatuur in apparaten kunnen
initiëren, door middel van automatische updates of door het actief informeren
van de eindgebruiker.
• Het apparaat moet de integriteit en authenticiteit van programmatuur controleren alvorens deze te installeren.
• De fabrikant moet duidelijke informatie verschaffen over de verantwoordelijkheden van de eindgebruiker om het apparaat veilig te gebruiken.
(Qbit, 2020)
Kader 2: Basismaatregelen

3.5

Doelgroep

Het practoraat richt zich op studenten, docenten en het werkveld (beroepspraktijk). Daarnaast is de afstemming en samenwerking met andere mbo’s, hbo’s en
universiteiten van belang.

28

3

Practoraat Digitaal Veilige Apparatuur

Studenten vormen de belangrijkste doelgroep. Zij zijn de toekomstige maatschappij. De rol van de docenten mag daarbij niet worden onderschat. Zij zijn het
immers die de nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering
inclusief de relevante beveiligings- en privacyaspecten aan de studenten moeten
overbrengen. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Voor beroepen waar de invloed van digitalisering groot is, betekent dit eerder omscholing dan bijscholing.
De weerstand tegen verandering in combinatie met de, soms geringe, digitale
vaardigheden van docenten is misschien wel de grootste uitdaging.
Het is een uitdaging die we zonder meer moeten aangaan gezien het belang van
digitaal veilige apparatuur. Onderwijs waarin naast digitaliseren ook de relevante
aspecten van beveiliging en beveiliging van digitale apparatuur zijn opgenomen,
heeft een positief effect op de maatschappij: slecht beveiligde apparaten ondermijnen fundamenteel en onomkeerbaar onze beveiliging en veiligheid.
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4.1

Onderzoek

Probleemstelling

Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de
beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het onderwijs.
Dicht bij huis en dicht bij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn daarin essentiële componenten (Stichting ieder
mbo een practoraat, 2015).
Onderzoek in de context van het mbo, dat roept vragen op. Hoe ziet dat eruit?
Aan welke voorwaarden en eisen moet dit onderzoek voldoen? Of wat is het in
ieder geval niet? Is het zinvol om onderscheidende criteria van onderzoek binnen
practoraten ten opzichte van andere ‘vormen van onderzoek’ te identificeren?
(Stichting ieder mbo een practoraat, 2015)
Stichting ieder mbo een practoraat heeft een manifest geschreven over onderzoek in de context van het mbo. Een inspirerend document met praktische tips
en voorbeelden. Toch is de wijze waarop practoraten (in de loop der tijd) invulling
geven aan onderzoek, nogal verschillend. Ook het belang van onderzoek is nogal verschillend. Onderzoek varieert van promotieonderzoek (PhD), waar het
practoraat aan is opgehangen, tot adviesnoties op basis van observaties.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur voert aan de ene kant onderzoek uit op
basis waarvan valorisatie naar bedrijven en onderwijs kan plaatsvinden. Aan de
andere kant worden (innovatieve) experimenten uitgevoerd die direct in de beroepspraktijk kunnen worden toegepast. De primaire opdracht van het practoraat
is het ontwerpen en toepassen van passende leermiddelen waarmee studenten
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kennis en vaardigheden krijgen binnen de beroepscontext over digitaal veilige
apparatuur. Het onderzoek is te typeren als beleidsondersteunend onderzoek (De
Leeuw, 1996).
De opdracht is vertaald in een probleemstelling. Een probleemstelling valt uiteen
in een doelstelling, vraagstelling en randvoorwaarden (De Leeuw, 1996).

4.2

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is het opleveren van een invoeringsplan voor
digitaal veilige apparatuur binnen de beroepscontext van de opleidingen van
Noorderpoort. Daarbij wordt in eerste instantie gekozen voor een beperkt aantal
opleidingen/beroepen. Het betreft een aantal beroepen (maximaal twintig) bij de
opleidingen Mobiliteit en voertuigen, Veiligheid en sport, Techniek en ICT, Transport, scheepvaart en logistiek en Zorg en welzijn. Het practoraat werkt van klein
naar groot en begint in eerste instantie met vier beroepen, gekoppeld aan experimenten, alvorens op te schalen. Het invoeringsplan neemt niet alleen de relevante aspecten van digitaal veilige apparatuur in ogenschouw, ook beveiliging en
privacy worden meegenomen. Beveiliging en privacy vormen de basis voor digitaal veilige apparatuur.
Het invoeringsplan als zodanig omvat:
• een inventarisatie van de huidige situatie;
• een beschrijving van de gewenste situatie;
• aanbevelingen in de vorm van acties om van de huidige naar de gewenste

situatie te komen;
• een schatting van de benodigde capaciteiten (kwalitatief en kwantitatief).
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4.3

Onderzoek

Vraagstelling

Hoe kunnen in een invoeringsplan de relevante beveiligings- en privacyaspecten
van digitalisering en digitale apparatuur binnen de context van een aantal beroepsopleidingen van Noorderpoort worden uitgewerkt en toegepast?
Het onderzoek wordt ingedeeld in een ruwe fase-indeling (De Leeuw, 1996).
Voor elke fase is een aantal deelvragen geformuleerd om antwoord te kunnen
geven op de hoofdvraag.
Diagnosefase
1 Wat is een invoeringsplan?
2 Wat is digitaal veilige apparatuur?
3 Hoe ziet het beroep er nu uit en hoe ontwikkelt het beroep zich als gevolg van

digitalisering?
4 Op welke wijze wordt er op dit moment binnen het beroep aandacht besteed

aan beveiliging en privacy?
Ontwerpfase
5 Hoe ziet het beroep er in de toekomst uit als gevolg van digitalisering?
6 Wat zijn de relevante beveiligings- en privacyaspecten van digitalisering en

digitaal apparatuur voor het beroep?
Verandering
7 Hoe kunnen de geformuleerde beveiligings- en privacyaspecten worden toe-

gepast?
8 Wat zijn de organisatorische consequenties?

4.4

Randvoorwaarden

Het onderzoek houdt rekening met de volgende randvoorwaarden:
• De doorlooptijd van het onderzoek is twee jaar.
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• De uitkomsten van het onderzoek passen bij de onderwijsvisie van Noorder-

poort.
• Het onderzoek, naar een beperkt aantal beroepen, moet een basis bieden om

effectief en efficiënt ook voor andere beroepen de relevante beveiligings- en
privacyaspecten van digitalisering en digitale apparatuur te ontwerpen en implementeren.
• Bij het ontwerp van leermiddelen wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van

bestaande faciliteiten en voorzieningen van Noorderpoort.

4.5

Bijdrage aan wetenschap en praktijk

Het wetenschappelijk belang van het onderzoek schuilt in het ontwerpen van,
voor specifieke beroepen relevante, beveiligings- en privacyaspecten. In het algemeen zien we dat beveiliging en privacy in het mbo zich vooral richt op de
ICT-opleidingen en vrijwel niet op andere opleidingen dan wel beroepen. Net als
burgerschap en digitale geletterdheid is beveiliging en privacy een randvoorwaarde voor het functioneren van onze maatschappij. Daarmee levert het onderzoek mede een praktische bijdrage aan een veilige digitale toekomst.

34

5

5.1

Organisatie

Inleiding

Het college van bestuur (CvB) is opdrachtgever van het practoraat Digitaal Veilige
Apparatuur. Deze verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan de directeur Kasteel.
gro / Platform Innovatie. De directeur ziet namens het CvB toe op het realiseren
van de doelen van het plan. De directeur en de practor Digitaal Veilige Apparatuur
hebben tweewekelijks overleg over de status en voortgang van het practoraat.
Het practoraat wordt mede bekostigd door het programma Cyber Security
Noord-Nederland (zie paragraaf 3.10). Concreet betekent dit dat de inzet van de
docent-onderzoekers wordt bekostigd door het programma. Noorderpoort cofinanciert dit met de bekostiging van de practor.
Gegeven het belang en de complexiteit van het practoraat is een passende programmaorganisatie en beheersing ingericht. De structuur van de organisatie is te
typeren als een ‘matrixstructuur’, waarbij de practor verantwoordelijk is voor de
doelen, kosten en tijd, en de lijnorganisatie voor de toewijzing, kwaliteit en inzet
van mensen en middelen.
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5.2

Structuur

De structuur van het practoraat is weergegeven in figuur 2.

CvB

Kerngroep

Klankbord
extern

Kenniskring
Bedrijven

Klankbord
intern

Kenniskring
Onderzoek

Kenniskring
Onderwijs

Figuur 2: Organisatiestructuur practoraat

Het practoraat bestaat uit een kernteam, een drietal kenniskringen en een interne en externe klankbordgroep.

5.2.1 Kernteam
De kerngroep van het practoraat bestaat uit de practor en twee docent-onderzoekers. De kerngroep is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het practoraat. In het kernteam komen de verschillende activiteiten van
het practoraat samen en wordt de samenhang tussen de activiteiten bewaakt. Het
kernteam komt wekelijks bij elkaar. Binnen het kernteam wordt een heldere taakverdeling afgesproken en worden heldere resultaatafspraken gemaakt. Het kernteam wordt bij de organisatie van het practoraat ondersteund door de backoffice
van Kasteel.gro.
De practor zet zijn kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen het
onderwijs en de beroepspraktijk. Hij is dirigent, initiator en coach waar het gaat
om het proces, de methoden en de inhoud. Om de kwaliteit te waarborgen is in
de organisatie van het practoraat sprake van drie essentiële factoren: input, pro36
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ces en output. Met input wordt de bekwaamheid van de practor bedoeld, de inhoud van het practoraatsplan (met name de onderzoeksvragen) en de samenstelling van de kenniskring. Het proces duidt op de opzet en uitvoering van het
onderzoek, het opstellen en implementeren van verbeterplannen en het evalueren van het verbeterproces. En de output verwijst naar de toepasbaarheid van
de onderzoeksresultaten, de professionalisering van docenten en de bijdrage aan
kennisdisseminatie (Holman, 2016).

5.2.2 Kenniskringen
De kenniskringen richten zich op onderwijs, onderzoek en bedrijven. Dit is misschien een wat ongebruikelijke opzet in practoraatsland. In de regel bestaat een
kenniskring uit docenten, studenten en externe experts (ondernemers, werkveld)
onder leiding van een practor die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. De
kenniskring werkt, onder leiding van de practor, aan de realisatie van de doelen
van het practoraat. Dit gebeurt veelal door onderzoek en innovatie binnen het
onderwijs en de beroepspraktijk.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur kiest ervoor om drie kenniskringen in
te richten en die met elkaar te verbinden. De kenniskring Bedrijven bestaat uit het
werkveld, zeg maar de bedrijven waar Noorderpoort voor opleidt, security-experts en docenten. Hier wordt op basis van de laatste ontwikkelingen en inzichten bepaald wat de behoefte is van het werkveld en welk onderzoek en/of welke experimenten hiervoor kunnen worden ingezet en hoe dit kan worden
vertaald naar het onderwijs.
De kenniskring Onderzoek bestaat uit onderzoekers (mbo, hbo en wo, evenals
onafhankelijke onderzoeksorganisaties) op het gebied van beveiliging, veiligheid
en privacy in Noord-Nederland. Als onderdeel van het programma Cyber Security Noord-Nederland is een gezamenlijke onderzoeksagenda gedefinieerd. In de
kenniskring wordt het onderzoek van het practoraat besproken, verrijkt en afgestemd op andere onderzoeken. Inzichten vanuit toegepast onderzoek over security-by-design kunnen bijvoorbeeld relevant zijn voor de opleiding softwaredeveloper.
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In de kenniskring Onderwijs zijn de docenten van alle hbo-ICT- en mbo-ICT-opleidingen in Noord-Nederland vertegenwoordigd. Het is evident dat beveiliging
en beveiliging van slimme apparaten en privacy een prominente rol spelen in de
ICT-opleidingen. Dat maakt andere opleidingen overigens niet minder belangrijk.
De gedachte is dat vanuit de ICT-opleidingen een stevig fundament kan worden
gelegd met studenten die kennis hebben van beveiliging en privacy. De kennis
kunnen ze gebruiken om ook andere opleidingen en medestudenten te dissemineren met deze kennis. Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur streeft dan ook
naar het ontwikkelen van multidisciplinaire keuzedelen, projecten en workshops
en masterclasses.
De kenniskring Onderwijs wil ervoor zorgen dat de noordelijke mbo-instellingen
een vergelijkbaar curriculum en leermiddelen hebben als het gaat om beveiliging
en privacy, dat kennis en middelen worden gedeeld en dat gezamenlijk keuzedelen worden ontwikkeld en aangeboden. Ook wordt gekeken naar de aansluiting
van het curriculum van de mbo-ICT-opleidingen op de hbo-ICT-opleidingen
(doorlopende leerlijn).
Het practoraat onderzoekt met het werkveld en de onderwijsinstellingen of er,
als onderdeel van de doorlopende leerlijn, behoefte is aan een of meer associate degrees op het gebied van beveiliging en beveiliging van slimme apparaten en
privacy.
De kenniskringen komen maandelijks onder leiding van de practor bij elkaar. Er
is naast de practor ook altijd een ander lid van het kernteam onderdeel van de
kenniskring.

5.2.3 Klankbordgroepen
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur heeft een interne en een externe
klankbordgroep. Een keer per jaar komen de interne en externe klankbordgroep
samen. Er is bewust gekozen voor een interne en externe klankbordgroep. De
externe klankborgroep wordt gevormd door externe belanghebbenden, waaron-
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der de stuurgroep van het programma Cyber Security Noord-Nederland, maatschappelijke partners zoals politie Noord-Nederland, experts en de practor digitale weerbaarheid van Friese Poort. De externe klankbordgroep bewaakt de
beroepsgerichtheid van het practoraat. De interne klankborgroep bestaat uit een
vertegenwoordiging van studenten, docenten en opleidingsdirecteuren. Hiermee
probeert het practoraat recht te doen aan de brede doelgroep binnen Noorderpoort. Praktisch is het onmogelijk twee relatief grote groepen een aantal keer per
jaar bijeen te roepen. De klankbordgroepen komen twee tot vier keer per jaar
bijeen.
De organisatie van het practoraat is, behoudens de interne klankbordgroep, operationeel.

5.2.4 Verankering in de beroepsopleiding
Het kernteam maakt voorafgaand of tijdens een experiment afspraken met de
verantwoordelijke opleidingsdirecteur om docenten en studenten aan te wijzen
die deelnemen aan het experiment. Een of meer docenten worden als docent-coach aangewezen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verspreiden en toepassen van de door het practoraat ontwikkelde kennis binnen de beroepsopleidingen.

5.3

Samenwerking

Het verbeteren van de digitale weerbaarheid van organisaties en de digitale veiligheid van apparatuur kun je niet alleen. Nederland is, zo zagen we, sociaal en
economisch afhankelijk van digitalisering. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Publiek-private samenwerking is hiervoor noodzakelijk
(Rijksoverheid, 2018b).
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur werkt nauw samen met de werkplaats
voor Digitaal Vakmanschap van Noorderpoort (Kasteel.gro) en werkt, logischerwijs, intensief samen met het practoraat Digitaal Vakmanschap. Ook met andere
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digitale initiatieven en practoraten binnen en buiten Noorderpoort wordt intensief samengewerkt. Zo ontwikkelt het practoraat een mobiele IoT-omgeving en
lesmateriaal voor de lessen digitaal burgerschap. Daarnaast werkt het practoraat
intensief samen met het practoraat Digitale Weerbaarheid van Friese Poort. Dit
practoraat heeft de afgelopen jaren een belangrijke basis gelegd om beveiliging
en privacy in het mbo-ICT-onderwijs te verankeren, het beveiligingsbewustzijn
van mkb’ers te vergroten en digitaal weerbare jongeren op te leiden. Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur gebruikt de opgedane ervaring, kennis en vaardigheden als basis. Het practoraat werkt daarnaast samen met een aantal lectoraten, zoals het lectoraat Cybersafety en Maritieme technologie van NHL/
Stenden, het lectoraat New Business & ICT en Juridische Aspecten van Ondernemerschap van Hanzehogeschool en het lectoraat Cybersecurity van HvA.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur komt voort uit het programma Cyber
Security Noord-Nederland. Dit is een publiek-private samenwerking. In figuur 3
zijn de doelen van dit initiatief en een groot deel van de betrokken partijen opgenomen.

Figuur 3: Samenwerking
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6.1

Project en activiteiten

Activiteiten en resultaten

In tabel 1 zijn, op hoofdlijnen, voor de komende twee jaar de activiteiten en resultaten van het practoraat uitgewerkt. Een aantal lopende activiteiten is beschrijvend in kaders weergegeven.
Nr.

Activiteit

Resultaat

01.

Bewustwordingssessies

24 sessies

- Ontwikkelen format(s)
- Ontwikkelen mobiele IoT-demo
- Organiseren en verzorgen sessies (met cyber squad)
02.

Meetinstrument bedrijven

96 scans

- Formeren cyber squad (studenten en experts)
- Ontwikkelen meetinstrument (inclusief tools)
- Uitvoeren quickscans (zie kader 4)
03.

Experimenten (sequentieel)
-

04.

4 experimenten

Tesla-werkplaats (zie kader 3)
Maritieme werkplaats
Slimme woning
Zorgthuis

Onderzoek digitaal veilige apparatuur beroepscontext

Invoeringsplan

- Uitwerken onderzoeksplan
- Uitvoeren onderzoek
- Presenteren resultaten
05.

Onderzoek mbo- en hbo-ict-opleidingen
-

Doorlopende
leerlijn

In kaart brengen huidige situatie
Evaluatie huidige situatie
Bepalen gewenste situatie
Invoeren gewenste situatie
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Nr.

Activiteit

Resultaat

06.

Leermiddelen

4 keuzedelen

-

Keuzedeel ‘ethical hacking’
Keuzedeel ‘IoT in de zorg’
Masterclasses (bijvoorbeeld hardware hacking)
Kidzhack en Hacklab (zie kader 5)

Tabel 1: Activiteiten en resultaten

Steeds meer beroepen waar Noorderpoort voor opleidt, maken gebruik van ‘slimme’ apparaten en/of dragen bij aan de ontwikkeling van oplossingen waar ‘slimme’ apparaten worden gebruikt.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur heeft dankzij zijn partners Tesla, PIM
Lease, Pouw Rent, Thunderbyte.AI, Zerocopter en de vier stad Groningse bedrijvenverenigingen de beschikking over een Tesla Model 3.
De Tesla Model 3 wordt gebruikt in het onderwijs als (digitale) werkplaats voor de
opleidingen Mobiliteit en voertuigen. Een Tesla is software op wielen. Beroepen
zoals APK-keurmeester, serviceadviseur, verkoopadviseur en automonteur veranderen door de komst van elektrische en zelfrijdende auto’s. Het gaat niet meer om
het verversen van olie, de cilinderinhoud of het vervangen van de uitlaat. Het gaat
over de (nieuwe) functionaliteit van de software, het analyseren van logbestanden
en het updaten van de software. De veiligheid van de software, maar ook van alle
hardware (camera’s, modem en sensoren), is een belangrijk aandachtspunt.
De ondernemers die de Tesla financieren, kunnen op twee manieren (een deel
van) hun investering terugverdienen. Op momenten dat de Tesla niet in het onderwijs wordt gebruikt, wordt deze via CommShare ingezet als deelauto. Medewerkers en/of leden van de deelnemende bedrijven en organisaties kunnen de
Tesla tegen betaling gebruiken. CommShare biedt een compleet mobiliteitsconcept waarbij de gebruikers volledig worden ontzorgd. CommShare zorgt voor alle
diensten en services rondom de Tesla. Daarnaast biedt CommShare een mobiliteitsgarantie van 100%. Dit betekent dat wanneer de Tesla is bezet, er binnen
30 minuten (in de stad Groningen) een vervangende auto klaarstaat.
Tot slot organiseert Noorderpoort samen met het programma Cyber Security
Noord-Nederland een of twee keer per jaar een hackathon. Teams van ethical
hackers, studenten en docenten worden uitgedaagd om in een weekend fouten
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dan wel lekken te vinden in de software van de Tesla en/of hard- en software die
hiermee samenhangt. Denk aan de app van CommShare of de browser die Tesla
gebruikt. Wanneer er fouten of lekken worden gevonden, wordt een zogenaamde ‘bounty’ uitbetaald. Het grootste deel hiervan gaat naar het team, een deel
gaat naar de ondernemers. Zie ook: https://youtu.be/xQd2fsKhvAA.
Kader 3: Tesla-werkplaats

Cybercrime is voor veel mkb’ers een toenemend probleem. Ransomware, phi
shing, identiteitsfraude en oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade kunnen veroorzaken. Bijna de helft van alle digitale aanvallen is gericht op
mkb’ers, zo blijkt uit internationaal onderzoek (Cisco en Cybersecurity Ventures,
2020). Dit leidt tot financiële schade, imagoschade en tijdsverlies. Bovendien gaat
een groot deel van de mkb’ers failliet binnen zes maanden na een digitale aanval
(Cisco en Cybersecurity Ventures, 2020). Steeds verdergaande digitalisering gedreven door slimme apparaten vergroot de risico’s voor mkb’ers.
Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur heeft, als onderdeel van het programma Cyber Security Noord-Nederland, een pilot gedefinieerd om de digitale weerbaarheid van mkb’ers in kaart te brengen. Onderdeel hiervan zijn ook de beveiligings- en privacyaspecten van slimme apparatuur. Denk aan een kassa die met
het internet is verbonden, apparaten die de productie aansturen en slimme apparaten zoals de omvormers van zonnepanelen.
Tijdens de pilot wordt bij vijftien tot twintig mkb’ers uit verschillende branches en
met verschillende omvang een scan uitgevoerd om de digitale weerbaarheid te
toetsen. De scan bestaat uit een technisch en een organisatorisch deel en is mede
ontwikkeld door hbo- en mbo-instellingen. De scan wordt uitgevoerd door een
team van hbo- en mbo-studenten van Hanzehogeschool en Noorderpoort, onder
begeleiding van een of meer security-experts. Tijdens de scan geven studenten
praktische adviezen om de digitale weerbaarheid te vergroten. Na afloop van de
scan krijgt de ondernemer een rapport dat inzicht geeft in het niveau van zijn digitale weerbaarheid, en concrete bevindingen en aanbevelingen. Bij de uitkomsten
van de scans wordt tevens in kaart gebracht welke slimme apparaten in welke
branche worden gebruikt en wat de relevante beveiligingsaspecten hiervan zijn.
Kader 4: Quickscan
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Het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur werkt samen met Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland en andere partners aan een ‘atypische’ doorlopende leerlijn.
Het practoraat probeert aan de ene kant kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar
(bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs) op een speelse
manier te interesseren voor cybersecurity. Kinderen mogen zelf proberen om
computers en/of apparaten te hacken. Zodra het weer kan, organiseert het practoraat een keer per maand op woensdagmiddag in het Forum in Groningen Kidz
hack. Na een plenaire kick-off en een korte presentatie worden de kinderen in
kleine groepjes verdeeld. De groepjes worden begeleid door hbo/mbo-studenten
en securityprofessionals. De middag wordt afgesloten met een soort wedstrijd
(‘Capture the Flag’). De kinderen kunnen hierbij leuke prijzen winnen. De kinderen worden uitgedaagd om (samen) hun creativiteit te gebruiken om oplossingen
te vinden voor de uitdagingen die ze krijgen. Kinderen worden (onder meer)
uitgenodigd via OTP Groningen. Kidzhack wordt mede mogelijk gemaakt door
CGI, Qbit, Privacy1, Hacker1 en Warpnet. Tijdens Kidzhack wordt het lesmateriaal
van Stichting Hack in the Class gebruikt. Tijdens Kidzhack hebben ouders of bezoekers van het Forum de mogelijkheid om Mission Impossible: hacker 31337 te
spelen. Bezoekers kruipen in de huid van een hacker en krijgen, net als Ethan
Hunt in Mission Impossible, de kans om de wereld te redden. Elk onderdeel van
het spel is erop gericht je te laten ervaren hoe eenvoudig hacken soms kan zijn
en met welke ethische dilemma’s hackers worden geconfronteerd.
Aan de andere kant zet het practoraat samen met Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland in Groningen en Delfzijl dit jaar een hacklab op. Het hacklab richt zich op jongeren van 15 tot 25 jaar met een afstand tot het onderwijs
dan wel de arbeidsmarkt. Denk aan schoolverlaters, jongeren op het autistisch
spectrum en jongeren die een uitdaging in hun huidige opleiding missen. Een
ding hebben de jongeren vaak gemeen: hun talent en passie voor techniek. Het
hacklab is een veilige plek waar de jongeren elke vrijdag naartoe kunnen komen
om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te ontwikkelen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk, motivatie en nieuwsgierigheid
wel. In het hacklab besteden verschillende gastdocenten aandacht aan
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21e-eeuwse vaardigheden op het gebied van IT/internet. Hierbij worden de jongeren als individu en als groep uitgedaagd op het gebied van hacken, programmeren, lockpicking, et cetera. De jongeren worden begeleid door een mentor.
Iedere deelnemer krijgt een individueel en op maat gesneden ontwikkeltraject
binnen de werkplaats: iedere deelnemers is immers anders. Het hacklab probeert
met partner de jongeren te begeleiden naar een passende (mbo-)opleiding, een
werkervaringsplek of baan. Binnen Noorderpoort wordt het hacklab onderdeel
van de werkplaats voor digitaal vakmanschap. Voor meer informatie: https://
hacklab.frl/.
Kader 5: Doorlopende leerlijnen

6.2

Planning en fasering

De planning van het practoraatsplan ziet er op hoofdlijnen uit zoals in figuur 4
weergegeven.

2021

2021

2021

2021

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Bewustwordingssessies
Meetinstrument bedrijven
Experimenten
Onderzoek beroepscontext
Onderzoek ICT-opleidingen
Leermiddelen

Figuur 4: Planning

De planning van het practoraatsplan wordt indien nodig bijgesteld wanneer er
significante veranderingen in de interne of externe omgeving van het practoraat
plaatsvinden. Ook kan het practoraat bij nadere concretisering van de projecten
tot nieuwe inzichten komen. In ieder geval eind 2021 wordt de planning voor
2022 opnieuw bekeken.
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7.1

Beheersing

Transparantie

Een belangrijk onderdeel van het practoraatsplan is projectbeheersing. Het practoraat wil niet alleen het CvB periodiek inzicht geven in de status en voortgang,
maar wil ook andere belanghebbenden hierover gestructureerd informeren.
In de volgende paragrafen zijn de overleg- en communicatiestructuur en de rapportage en verantwoording van het practoraatsplan uitgewerkt.

7.2

Overleg en communicatie

Het practoraat richt de in tabel 2 weergegeven overlegstructuur in voor het plan.
Overleg

Doelstelling

Frequentie

CvB

Informeren over de status en voortgang van het
practoraat

Ad hoc

Directeur Platform Innovatie

Bijsturen en bewaken practoraatsplan en vaststellen realisatie doelen

Tweewekelijks

Kernteam

Bewaken status en voortgang van het practoraat;
uitvoering practoraatsplan

Wekelijks

Kenniskring

Bewaken doelstellingen en vertalen resultaten
naar beroepspraktijk

Maandelijks

Klankbordgroep

Toetsen kwaliteit resultaten van het practoraat

Twee tot vier
keer per jaar

Tabel 2: Overleg- en communicatiestructuur

In elk overleg wordt een actie- en besluitenlijst bijgehouden.
Naast de overlegstructuur worden alle interne en externe betrokkenen en belanghebbenden op gestructureerde wijze geïnformeerd over het practoraat. Hier47
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bij onderscheidt het practoraat naast alle medewerkers van Noorderpoort de
volgende externe doelgroepen:
• bedrijven;
• instellingen;
• onderwijs- en kennisinstellingen;
• (potentiële) mbo- en hbo-studenten.

De doelgroepen moeten niet alleen worden geïnformeerd over de status en
voortgang van het practoraat, het gaat vooral om het delen van kennis ofwel
kennisdisseminatie. Om dit te ondersteunen heeft het practoraat een pagina op
de website van Kasteel.gro: https://kasteelgro.nl/. Als onderdeel hiervan wordt
een kennisbank gerealiseerd met artikelen, onderzoeksresultaten, best practices,
leermiddelen enzovoort. Ook de kenniskringen spelen een belangrijke rol in de
disseminatie van kennis. Feitelijk is de kenniskring als geheel een ‘multi-stakeholder’-kennisnetwerk. Ook via het programma Cyber Security Noord-Nederland
wordt de kennis die door het practoraat is en wordt ontwikkeld, actief gedeeld.
Het practoraat organiseert tot slot bijeenkomsten voor bedrijven, een aantal andere bijeenkomsten (hackathons) en probeert zo veel mogelijk aan te haken bij
relevante interne en externe bijeenkomsten.
De interne belanghebbenden worden zo veel mogelijk via reguliere kanalen en
bijeenkomsten geïnformeerd en betrokken.

7.3

Rapportage en verantwoording

De practor Digitaal Veilige Apparatuur rapporteert informeel tweewekelijks over de
status en voortgang aan de directeur Platform Innovatie. De practor geeft, naast een
toelichting, de status van de resultaten (percentage gereed), de voorgenomen besluiten, de knelpunten en risico’s aan. De afstemming en relaties tussen de verschillende projecten en activiteiten worden bewaakt door de practor.
De practor schrijft een keer per jaar een voortgangsrapportage voor het CvB.
Deze rapportage wordt gedeeld met alle betrokkenen en belanghebbenden.
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8.1

Kwaliteit

Succes- en faalfactoren

De praktijk leert dat digitalisering niet vanzelf gaat. Digitalisering betekent vaak
een fundamentele verandering en verandering is moeilijk. Zeker in coronatijden.
Veel mensen zijn coronamoe en hebben even genoeg aan zichzelf. Bij Noorderpoort is dit niet anders. Het lesgeven op afstand en de beperkte sociale interactie
met studenten en collega’s zorgen ervoor dat veranderingen nog moeilijker zijn
te realiseren. Daarnaast is er een aantal generieke faalfactoren aan te wijzen voor
het practoraat:
• Digitaal Veilige Apparatuur is niet ‘cool’: de meeste beveiligingsmaatregelen

zijn niet zichtbaar voor gebruikers.
• Digitaal Veilige Apparatuur is lastig: waar beveiligingsmaatregelen wel zicht-

baar zijn, leveren zij de gebruiker doorgaans ongemak op.
• Digitaal Veilige Apparatuur is kostbaar (tijd en geld).

De aanwezigheid van constante faalfactoren maakt het practoraat tot een uitdagende onderneming, waarbij een zeer zorgvuldige aanpak en voorbereiding
noodzakelijk zijn. Daarbij zijn ten minste de volgende succesfactoren aan te wijzen:
• Draagvlak van het management: om het practoraat tot een succes te maken,

dient het management zich volledig en actief achter het beleid op te stellen.
Dit betekent onder meer dat het management voldoende middelen (tijd en
geld) voor het practoraat ter beschikking zal moeten stellen.
• Communicatie/bewustzijn: optimale communicatie met en de bewustwording

van alle betrokkenen zijn van het grootste belang.
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• Gestructureerde aanpak: het implementatietraject dient volgens een gestruc-

tureerde en projectmatige aanpak te worden uitgevoerd.

8.2

Risico’s en maatregelen

Risicomanagement is tijdens de uitvoering van het plan een doorlopende activiteit. De externe risico’s (dat wil zeggen de risico’s buiten het practoraat) en de
interne risico’s op het niveau van de organisatie, projecten en activiteiten van het
practoraat worden systematisch in kaart gebracht. Hierbij worden risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. De kans en de impact van relevante gebeurtenissen worden bepaald. Op basis hiervan worden mitigerende maatregelen
voorgesteld en ingevoerd. In tabel 3 is de eerste opzet van het risicoregister
uitgewerkt.
id

Gebeurtenis

K

I

Maatregel

01

Capaciteit docent-onderzoekers

H

M

Externe financiering/escalatie
directeur

02

Resultaten sluiten niet aan op
behoefte

M

H

Kenniskringen en klankbordgroepen

03

Onvoldoende kennis en kunde
practor

L

L

Strenge selectie en kennisnetwerk

04

Snelheid blijft achter bij ontwikkelingen

M

H

Publiek-private samenwerking

05

Onvoldoende middelen

M

H

Externe financiering

Tabel 3: Risicoregister
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Aanval
Actie waarbij iemand met opzet de beveiliging probeert uit te schakelen of te
omzeilen om in een digitaal systeem te komen.
Kunstmatige intelligentie (ook wel artificial intelligence (ai) genoemd)
Technologie waarbij digitale systemen reageren op data, bijvoorbeeld afkomstig
uit sensoren, en op basis daarvan zelfstandig acties ondernemen.
Algemene verordening gegevensbescherming
Dit is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG
gelden in alle landen van de EU dezelfde basis-/minimumregels voor de bescherming van persoonsgegevens. De AVG is in Nederland de opvolger van de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Bedrijfsrisico
Risico dat er iets gebeurt wat negatieve gevolgen heeft voor de doelstellingen en
resultaten van een bedrijf.
Beveiliging, ook wel security genoemd
Alle maatregelen die nodig zijn om een digitaal systeem te beschermen tegen
schadelijke invloeden.
Beveiligingsmaatregel
Iets wat men doet om risico’s voor de veiligheid van informatie te verkleinen of
weg te nemen.

51

Digitaal Veilige Apparatuur

Blockchain
Een digitaal overzicht waarin transacties worden gecontroleerd en opgeslagen
als ze in orde zijn. Dat gebeurt via een netwerk van computers. Iedere nieuwe
waarde die in het overzicht komt te staan, wordt berekend op basis van de vorige waarde. Vandaar de naam ‘chain’ (ketting). Het voordeel van een blockchain
is dat er geen onafhankelijke persoon bij nodig is voor het valideren van de transacties, zoals een notaris. Men gebruikt blockchain voor verschillende doelen,
onder meer voor cryptovaluta, zoals de bitcoin.
Broncode, ook wel source code genoemd
De leesbare tekst die een programmeur heeft geschreven in een programmeertaal. Er bestaan verschillende programmeertalen, zoals C, C++, Pascal. De broncode wordt door een compiler omgezet naar een voor computer uitvoerbare
machinecode.
Cloud of cloudcomputing
Een model waarbij op aanvraag computercapaciteit van anderen wordt gebruikt.
De capaciteit deelt men bijvoorbeeld voor servers, opslag, applicaties en diensten.
Cybercriminaliteit
Criminaliteit waarbij men een computersysteem aanvalt of misbruikt voor criminele activiteiten. Er zijn twee typen:
1 Cybercriminaliteit in brede zin. Dit zijn alle strafbare activiteiten waarbij ie-

mand een informatiesysteem of computer gebruikt. Denk aan diefstal en vervalsing van betaalpassen, oplichting, afpersing, kinderporno, racisme en belediging.
2 Cybercriminaliteit in enge zin. Hierbij gebruikt men informatiesystemen en

computers niet alleen als middel, maar zijn ze ook een doel. Bijvoorbeeld:
computers beschadigen, spamaanvallen, DDoS-aanvallen, virussen verspreiden.
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Cybersecurity
Alle beveiligingsmaatregelen die men neemt om schade te voorkomen door een
storing, uitval of misbruik van een informatiesysteem of computer. Ook worden
maatregelen genomen om schade te beperken en/of te herstellen als die toch is
ontstaan. Voorbeelden van schade zijn dat men niet meer in een computersysteem kan komen wanneer men dat wil. Of dat de opgeslagen informatie bij anderen terechtkomt of niet meer klopt. De maatregelen hebben te maken met
processen in de organisatie, technologie en gedrag van mensen.
Cyberweerbaarheid of digitale weerbaarheid
De veerkracht van een organisatie en haar digitale systemen en processen. Cyberweerbaarheid wordt uitgedrukt in de snelheid en effectiviteit waarmee een
organisatie zich weet te herstellen na een incident.
Dreiging
Iets wat gevaar of schade kan opleveren voor een organisatie, bijvoorbeeld een
storing, reputatieschade of financieel verlies.
Firmware
Software in een apparaat of onderdeel van hardware in een apparaat die ervoor
zorgt dat de hardware zijn werk doet. Vaak kan men firmware updaten.
Gijzelsoftware, ook wel ransomware genoemd (zie ook ‘malware’)
Kwaadaardige software waarbij een slachtoffer afgeperst wordt nadat zijn digitale systeem of de bestanden erop met een code op slot is of zijn gezet. De
aanvaller biedt de code tegen betaling aan zodat het slachtoffer weer in zijn
systeem of bij zijn bestanden kan. Maar of dat dan ook echt zo is, is niet zeker.
Hacker
Iemand die systemen wil proberen te doorgronden puur en alleen om zijn of haar
nieuwsgierigheid te bevredigen. Hackers willen graag weten hoe bepaalde zaken
werken. Soms is het twijfelachtig hoe legaal bepaalde zaken zijn die een hacker

53

Digitaal Veilige Apparatuur

uitvoert, zoals het inbreken in een computersysteem. ‘Hacker’ is van oorsprong
een neutrale term maar veel mensen gebruiken het woord hacker tegenwoordig
om iemand mee aan te duiden die kwade bedoelingen heeft, zoals een crimineel.
Informatiebeveiliging
Alles wat men doet om ervoor te zorgen dat men bij informatie kan komen wanneer men dat wil, dat de informatie klopt en dat de informatie niet bij anderen
terechtkomt. Het gaat daarbij vaak om een computersysteem, maar dat hoeft niet.
Het gaat om maatregelen, procedures en processen die beveiligingsproblemen
voorkomen, opsporen, onderdrukken en oplossen. Ontstaat er wel een probleem
met de informatie? Dan zorgt informatiebeveiliging ervoor dat de gevolgen zo
veel mogelijk beperkt worden.
Internet of Things (IoT)
Apparaten die via het internet verbonden zijn en informatie kunnen uitwisselen,
bijvoorbeeld thermostaten, koelkasten en auto’s.
Kritieke infrastructuur
Die diensten, producten of onderdelen van de infrastructuur van een land die
essentieel zijn. Worden deze onderdelen uitgeschakeld of vallen ze uit? Dan is de
kans op economische en/of maatschappelijke ontwrichting groot.
Machine learning
Ontwikkeling van technieken waarmee computers kunnen leren.
Malware
Kwaadaardige software die aanvallers op een digitaal systeem zetten om er op
afstand bij te kunnen, het te vernielen of informatie te stelen. Malware is een
samentrekking van het Engelse ‘malicious software’. Gijzelsoftware is een vorm
van malware.
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Monitoring
Continu bewaken van een computer of digitaal netwerk, bijvoorbeeld om te zien
of het nog helemaal goed werkt, of er fouten voorkomen, enzovoort.
Patch (zie ook ‘update’)
Nieuwe versie van software. In deze nieuwe versie heeft de leverancier kwetsbaarheden in het systeem hersteld. Hij heeft geen nieuwe functies toegevoegd.
Persoonsgegevens
Gegevens die verwijzen naar een persoon. Met deze gegevens kan men vaststellen wie iemand is. Bijvoorbeeld: naam, adres, nummer van het paspoort.
Privacy by design
Eigenschap van een product, dienst of systeem. Bij de ontwikkeling en het ontwerp ervan heeft men zo veel mogelijk rekening gehouden met privacy.
Risico
Kans op schade of verlies in een computersysteem, gecombineerd met de gevolgen die deze schade heeft voor de organisatie. Een voorbeeld van schade kan
bijvoorbeeld zijn dat mensen informatie zien die ze niet hadden mogen zien. Of
dat men niet meer zeker weet of gegevens nog kloppen. Bij gevolgen voor de
organisatie kan men denken aan financiële schade of het verlies van de goede
naam van de organisatie.
Security by design
Een product, dienst of systeem ontwerpen en vanaf het begin ook de beveiliging
mee ontwikkelen en testen.
Update (zie ook ‘patch’)
Nieuwe versie van software of firmware door de producent. Deze repareert bekende zwakke plekken en zorgt eventueel voor nieuwe beveiliging en extra functies.
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