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In de media



Factoren die het risico bepalen

• Bedreiging
• Kans
• Impact (gevolg)
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Maatregelen
• preventie

• voorkomen dat iets gebeurt of het verkleinen
van de kans daarop

• detectie
• tijdig signaleren van de (potentiële) schade

wanneer een bedreiging optreedt
• repressie

• beperken van de schade wanneer een bedreiging optreedt
• correctie

• maatregelen om het effect (deels) terug te draaien
• acceptatie

• geen (additionele) maatregelen,
weloverwogen accepteren van kans en gevolgen

• overdragen
• financieel (verzekeren) of operationeel (outsourcen)
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Wat is (van) waarde

• De waarde van informatie
• Beschikbaarheid
• Integriteit
• Vertrouwelijkheid

• BIV classificatie
• (persoons)gegevens

• dataregister
• informatiesystemen

• ROSA certificeringsschema

• Belangrijk voor bepaling van het risico



Dataregisters

• Leerlingen po
• Leerlingen vo
• Medewerkers po/vo

• Informatie over
• BIV classificatie
• Verwerkingsdoeleinden
• Bewaartermijnen
• Extern verantwoordelijken
• Verwerkers
• Autorisatiematrix



Verwerkersovereenkomsten

• Gebruik persoonsgegevens
• Beveiligingsmaatregelen
• Datalekken
• Doorgifte persoonsgegevens
• Inschakelen subverwerker
• Bewaartermijnen
• Aansprakelijkheid



Processen en gegevensstroom



Bedreigingen in beeld

• Risico analyse
• kwalitatief (vs kwantitatief)

• Beperk de scope
• Betrek je medewerkers

• die het werk uitvoeren en weten wat er speelt
• die de kans op een dreiging kunnen inschatten
• die de impact ervan kunnen inschatten

• MAPGOOD-systematiek
• benoemt dreigingen
• sorteert voor op maatregelen

MAPGOOD• Mens• Apparatuur• Programmatuur• Gegevens• Organisatie• Omgeving• Diensten



MAPGOOD • Gegevens
• ontoegankelijk
• onterecht toegankelijk
• gaan verloren

• Organisatie
• onduidelijke taken, bevoegdheden
• ontbrekende gedragscodes

• Omgeving
• ruimtes onvoldoende beveiligd
• natuurgeweld

• Diensten
• geen goede leverancier-afspraken
• leverancier gaat failliet

• Mens
• onkunde, slordigheid
• niet werken volgens voorschriften
• fraude, sabotage

• Apparatuur
• verouderd, functioneert onjuist
• stroomuitval

• Programmatuur
• ontwerp/programmeerfouten
• geen actuele updates



Risicodashboard



Toetsingskaders IBP

• Informatiebeveiliging ISO 27002
• 108 statements, 6 clusters:

1. Beleid en organisatie
2. Personeel, studenten en gasten
3. Ruimten en apparatuur
4. Continuïteit
5. Toegangsbeveiliging en integriteit
6. Controle en logging

• Privacy
• 34 gemeenschappelijke statements IB
• 21 aanvullende statements Privacy



Toetsingskaders IBP

Volwassenheidsniveaus
1. ad-hoc
2. opzet, bestaan,

beperkte werking
3. uitgebreide werking
4. geborgd in PDCA-cyclus
5. externe verklaring



Toetsingskaders IBP



Benchmark IBP/E (mbo)
2015 2016 2017 2018

Cluster 1: Beleid en organisatie 1,7 1,8 2,0 2,4
Cluster 2: Personeel, studenten en gasten 1,7 1,7 1,9 2,3
Cluster 3: Ruimtes en apparatuur 2,1 2,2 2,3 2,5
Cluster 4: Continuïteit 2,0 2,1 2,3 2,5
Cluster 5: Vertrouwelijkheid en integriteit 2,0 2,0 2,2 2,4
Cluster 6: Controle en Logging 1,6 1,6 1,8 2,1

Totaal score Informatiebeveiliging in de mbo sector 1,9 1,9 2,1 2,4

Totaal score Privacy in de mbo sector - 1,5 1,9 2,3

Totaal score Examinering  in de mbo sector - - - 2,1

Deelnamepercentage 29% 46% 77% 95%



IBP Monitor



Incidenten

• Melden van (informatiebeveiligings)incidenten
• Registreren van informatiebeveiligingsincidenten
• Classificeren van informatiebeveiligingsincidenten
• Reageren op informatiebeveiligingsincidenten

• beoordeling wel/geen datalek

• Afhandelen van datalekken

> Input voor verbeterplannen



IBP jaarplan

• Beleidsdocumenten
• Dataregister
• Verwerkersovereenkomsten
• Risicoworkshops
• DPIA’s
• Incidenten
• IBP Monitor



DPIA

• Data Protection Impact Assessment
(Gegevensbeschermingseffectbeoordeling)

• Verplichting onder de AVG

• Bij vernieuwing of wijzigingen in je proces of systemen
1. In kaart brengen van de risico’s van je gegevensverwerking
2. Maatregelen benoemen om de hoge risico’s te reduceren



DPIA

• Als een nieuwe verwerking hoge risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld:
1. het evalueren en beoordelen van betrokkenen, waaronder profileren en 

voorspellen; 
2. geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of vergelijkbare gevolgen; 
3. systematische observatie, monitoring of controle; 
4. verwerking van bijzondere, strafrechtelijke of anderszins gevoelige 

persoonsgegevens; 
5. grote gegevensverwerkingen, gelet op het aantal betrokkenen, de hoeveelheid 

persoonsgegevens, de duur en geografische reikwijdte van de verwerking; 
6. koppelen en combineren van persoonsgegevens; 
7. kwetsbare betrokkenen die gegeven de situatie minder in staat zijn om vrijelijk 

toestemming te geven dan wel op te komen tegen de gegevensverwerking, zoals 
werknemers, kinderen, verstandelijk beperkten, asielzoekers, ouderen en patiënten; 

8. gebruikmaking van nieuwe technologieën.



DPIA – 2 fases



DPIA – 2 fases

bron: M&I Partners

• Maatregelen opnemen in IBP jaarplan
• Niet vrijblijvend!



Factor M

• MAPGOOD factor Mens
• Awareness & training



Cyberverzekering

• Aansprakelijkheid
• Boetes
• Crisismanagement
• Forensisch onderzoek
• Technische ondersteuning
• Juridische bijstand
• Informeren betrokkenen
> Vangnet!
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