
30 NAAR SCHOOL!

Cyberaanval: 
bent u erop voorbereid?
De cyberaanval die een maand 
geleden over de hele wereld 
honderdduizenden mensen 
en bedrijven heeft gedupeerd, 
maakt opnieuw duidelijk hoe 
alert we moeten zijn op de 
gevaren die schuilen in de 
digitale wereld. Wist u dat u 
zich tegen cyberrisico’s kunt 
verzekeren?

D
e cyberaanval begon toevallig in de week waarin 
de Onderwijsraad in het advies Doordacht 
digitaal de rijksoverheid opriep de scholen op 
het vlak van digitalisering meer te ondersteunen. 

Het gaat hierbij volgens de raad onder meer om internet-
veiligheid en privacy, een adequate basale infrastructuur en 
natuurlijk ook om voldoende geld. 

Doelwit voor cybercriminelen
Het advies van de Onderwijsraad volgde op een advies dat 
het Rathenau Instituut in maart uitbracht over cyberdreigin-
gen en de noodzakelijke versterking van de weerbaarheid 
hiertegen. Het Rathenau Instituut vindt dat vooral ook in het 
onderwijs veel meer aandacht moet komen voor cyber-
security. Nederland is immers als ICT-intensieve samenle-
ving een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. 
Het Rathenau Instituut vroeg onder meer om aandacht 
voor gijzelsoftware (ransomware), waarmee criminelen 
digitale systemen op slot kunnen zetten. De makers van 
deze software vragen veel geld aan hun slachtoffers, vaak in 
de vorm van ontraceerbare bitcoins, om de systemen weer 
bruikbaar te maken (ransom = losgeld). De cyberaanval 
vorige maand werd uitgevoerd met dergelijke software. Op 
de website van het Nationaal Cyber Security Center van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie staat meer informatie 
hierover.

Verzekeren tegen cyberrisico’s
VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft onlangs een 
mailing verstuurd over de mogelijkheden voor onder ande-
re scholen om zich tegen cyberrrisico’s te verzekeren. Er zijn 
nog maar weinig organisaties die een dergelijke verzekering 

hebben. Als u meer wilt weten over wat er op dit vlak moge-
lijk is, kunt u contact opnemen met Henri Damen of Ruud 
van Houten van Aon.

Henri Damen: 06-13817417, henri.damen@aon.nl
Ruud van Houten: 06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl 

Hoe houdt u gijzelsoftware buiten de 
virtuele deur?

Kennisnet geeft tips om te voorkomen dat er gijzel-
software (ransomware) in schoolnetwerken en op 
computers komt.
Het aanklikken van een besmette e-mail kan ertoe 
leiden dat kwaadaardige software zich op uw compu-
ter en in het netwerk van uw school nestelt. Dit zijn de 
tips van Kennisnet om het risico van gijzelsoftware te 
verkleinen:
• Open geen e-mailbijlagen wanneer u de bijlage niet 

vertrouwt (bijvoorbeeld bij een onbekende afzender).
• Zorg voor goede back-ups, zodat gegijzelde informa-

tie beschikbaar blijft.
• Update software regelmatig om digitale lekken te 

voorkomen (zoals de Windows 10-update).
Verder is het vergroten van bewustwording onder 
medewerkers en leerlingen van groot belang. Kennis-
net wijst erop dat dat kan met de Aanpak informatie-
beveiliging en privacy of de Dialoog met medewerkers. 
Ga hiervoor naar Wikiwijs.
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