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Beleidsnota Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs1 
 
 
1. Inleiding 
Binnen SURF ICT en Organisatie is informatiebeveiliging al vele jaren een belangrijk 
onderwerp. Indertijd is door SURF een procesmodel voor informatiebeveiliging opgesteld, er is 
een maatregelendatabase ontwikkeld, er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd 
en er is een gremium voor Security Officers opgericht: SURF-IBO (SURF Informatie Beveiligers 
Overleg). 
In de eerste helft van 2003 is een inventariserend onderzoek naar de 
informatiebeveiligingsfunctie (IBF) binnen het HO uitgevoerd. Dat resulteerde in het  rapport 
"Vinger in de dijk en toch natte voeten'. Conclusie was dat informatiebeveiliging weliswaar 
steeds meer aandacht krijgt binnen Instellingen, maar dat we er nog lang niet zijn. Onderlinge 
samenwerking en bundeling van krachten wordt als belangrijke succesfactor gezien. Het SURF-
IBO overleg is daarmee in 2003 en 2004 verder aan de slag gegaan en acht de tijd nu rijp om te 
komen tot een meer professionele opzet. Met als doel informatiebeveiliging binnen het HO een 
nieuwe impuls te geven en blijvend op een hoger plan te brengen. 
 
2. Probleemstelling 
Binnen het Hoger Onderwijs zijn veel mensen die informatiebeveiliging een warm hart 
toedragen. In de praktijk wordt er binnen Instellingen veel goed werk verzet op het gebied van 
informatiebeveiliging. Dit vindt echter niet altijd voldoende gecoördineerd plaats. Ook ontbreekt 
nog te vaak een heldere organisatie van de informatiebeveiliging, waarbij taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle bij informatiebeveiliging betrokken 
functionarissen eenduidig zijn vastgesteld en binnen de Instelling voor iedereen duidelijk zijn. 
Commitment van het College van Bestuur, c.q. de Raad van Bestuur,2 is niet altijd 
vanzelfsprekend. Informatiebeveiliging wordt over het algemeen nog gezien als iets dat de 
automatiseringsafdeling regelt. Dat dat niet voldoende is, blijkt uit diverse praktijkvoorbeelden 
(affaire Tonino, gebruikersaspecten van de brand bij de UT).  
Nu de toepassing van ICT binnen Onderwijs en Onderzoek steeds belangrijker wordt, is het van 
belang dat alle ICT-gebruikers binnen een Instelling (management, medewerkers, studenten) 
weten hoe zij veilig met Informatie moeten omgaan. 
 
3. Doelstelling3  
Doel van een professionele SURF-IBO-groep is het actief 'promoten' van en richting geven aan 
informatiebeveiliging binnen het Hoger Onderwijs. Voor Instellingen kan dat een belangrijke 
steun in de rug vormen bij het verder professionaliseren van informatiebeveiliging binnen hun 
eigen omgeving. Diverse Instellingen hebben inmiddels een Security Officer benoemd, andere 
                                                 
1 Onder Hoger Onderwijs wordt verstaan: Universiteiten, Hogescholen, UMC’s en deels Onderwijsinstituten.  
Of, meer in het algemeen, de SURF-doelgroep. 
2 College van Bestuur, Raad van Bestuur. Of, meer in het algemeen, Instellingsmanagement. 
3 De Beleidsnota Informatiebeveiliging Hoger Onderwijs geeft het beleid weer van SURF-IBO. Elke Instelling heeft 
daarnaast een eigen Informatiebeveiligingsbeleid, afgeleid van de Code voor Informatiebeveiliging, de NEN-norm 
7510, ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ en/of het IABB procesmodel informatiebeveiliging voor het Hoger 
Onderwijs. 
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overwegen dit.  
Uiteindelijk moet dit leiden tot het blijvend op hoger plan brengen van informatiebeveiliging 
binnen het HO. En dan zowel HO-breed als per individuele Instelling. 
Afgeleide doelstellingen (resultaten) zijn: 

a. Security Officers wisselen ervaringen uit, delen kennis en ontwikkelen 
gezamenlijk nieuwe initiatieven;  

b. binnen elke Instelling is een aanspreekpunt (bij voorkeur een Security Officer) 
aangewezen,  die zijn/haar Instelling vertegenwoordigt binnen SURF-IBO; 

c. het CvB/de RvB van een Instelling krijgt een (bijgesteld) beeld van 
informatiebeveiliging als ‘Instellingsverantwoordelijkheid’; 

d. Instellingen en CvB/RvB accepteren SURF-IBO als HET professionele platform 
(groep van deskundigen) voor informatiebeveiliging binnen het HO. 

 
Uitgangspunt zijn de Code voor Informatiebeveiliging of de NEN-norm 7510, 
‘Informatiebeveiliging in de zorg’ en het IABB procesmodel informatiebeveiliging voor het 
Hoger Onderwijs. 
 
Doelgroepen zijn: 

a. CIO’s en CvB/RvB van Instellingen; 
b. Diverse gremia binnen HO (zie hoofdstuk 7 ‘Samenwerking binnen HO’); 
c. Medewerkers en studenten van Instellingen (altijd via de betreffende Security 

Officer). 
 
4. Profiel SURF-IBO 
Het SURF-IBO is een gremium waarin de Security Officers van Instellingen voor Hoger 
Onderwijs, onder de vlag van SURF ICT en Organisatie, overleg voeren over uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging. Dit overleg onderscheidt zich van andere 
beveiligingsoverleggen (GvIB, PI, e.d.) doordat een en ander altijd geplaatst en bekeken wordt 
vanuit de omgeving en cultuur van het HO. 
 
Het SURF-IBO houdt een aantal keren per jaar informatiebijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden voor het HO actuele onderwerpen op  het gebied van 
informatiebeveiliging behandeld. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling dat Security 
Officers elkaar leren kennen en elkaar daardoor ook makkelijk even bellen of mailen als zij 
behoefte hebben aan collegiale ondersteuning.  
Het SURF-IBO is toegankelijk voor alle benoemde en beoogde Security Officers (of 
vergelijkbaar maar met andere functienaam) binnen het HO. Onder HO worden alle 
universiteiten, hogescholen en universitair medische centra verstaan. Deelname van 
onderzoeksinstellingen (buiten hiervoorgenoemde Instellingen) wordt van geval tot geval 
bekeken. 
Het streven is om van iedere Instelling een vertegenwoordiger binnen het SURF-IBO te krijgen. 
 
SURF-IBO wil enerzijds ambitieus zijn in haar doelstelling, maar anderzijds praktisch in het 
maken van realistische en haalbare keuzes. Dus wel duidelijk en ambitieus de grote lijn uitzetten, 
maar niet teveel hooi tegelijk op de vork nemen.  
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5. Profiel en taken stuurgroep 
De stuurgroep SURF-IBO is onderdeel van het SURF-IBO. De leden van de stuurgroep zijn 
gekozen uit de ‘grote groep’ op basis van ‘vooruitlopen’. De stuurgroep is ondersteunend, 
initiërend, motiverend, stimulerend en voorbereidend (bijeenkomsten) ten opzichte van SURF-
IBO als geheel. 
Binnen de groep zijn een voorzitter en een secretaris gekozen. De groep wordt bijgestaan door 
een ondersteunend secretaris.  
De deelnemende Security Officers worden zodanig gekozen dat de volgende aandachtsgebieden 
binnen de stuurgroep altijd zijn vertegenwoordigd: 

• HBO; 
• Universiteiten; 
• UMC’s; 
• Privacy (bijvoorbeeld door een Security Officer die tevens Privacy Officer is). 

In de groep zit tevens een vertegenwoordiger van SURF ICT en Organisatie. 
De stuurgroep bestaat uit minimaal 4 personen (exclusief de ondersteuner).  De reguliere omvang 
is uit praktische overwegingen op 9 personen gesteld.  
De zittingsperiode is in principe twee jaar met mogelijkheid van verlenging. De continuïteit van 
de groep moet daarbij gewaarborgd zijn. 
Van leden van de stuurgroep wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het 
realiseren van de doelstelling van SURF-IBO.  
Leden worden, op voorstel van de stuurgroep of van SURF, door SURF gevraagd om zitting te 
nemen in de stuurgroep. Leden van de stuurgroep worden geacht bij de Instelling die zij 
vertegenwoordigen in functie te zijn als Security Officer. Het CvB/RvB wordt door SURF op de 
hoogte gebracht van de benoeming. 
 
De stuurgroep heeft de volgende taken: 

1) (laten) uitvoeren jaarplan, 
2) samenwerking met verwante gremia, zowel intern als extern HO, 
3) voorbereiden SURF-IBO bijeenkomsten, 
4) vraagbaakfunctie, 
5) klankbordfunctie, 
6) faciliteren collegiaal overleg, 
7) discussieforum initiëren en begeleiden, 
8) waar gewenst inschakelen van SURF-IBO.  

 
6. Positionering 
SURF-IBO richt zich op informatiebeveiliging in de brede zin des woords. Het accent ligt niet 
zozeer op technische zaken, maar meer op de beleidsmatige kant van informatiebeveiliging. Het 
gaat dan met name om informatiebeveiligingsbeleid, het inrichten van een beveiligingsorganisatie 
en het bevorderen en scherp houden van beveiligingsbewustzijn. 
SURF-IBO opereert onder de vlag en de verantwoordelijkheid van SURF ICT en Organisatie. 
Vanuit SURF wordt gezorgd voor ondersteuning en faciliteiten. 
SURF-IBO moet op termijn HET platform worden als het gaat om informatiebeveiliging binnen 
het HO.   
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7. Samenwerking binnen HO 
Binnen het HO zijn diverse gremia actief waar informatiebeveiliging de agenda bepaalt of  een 
regelmatig terugkerend onderwerp vormt. 
 
KAAIWO 
Kontactpersonen administratie automatisering Instellingen wetenschappelijk onderwijs. 
De SURF-vertegenwoordiger binnen SURF-IBO vormt de linking pin. 
 
COMIT 
Collegiaal overleg managers informatietechnologie (in het HBO). 
De SURF-vertegenwoordiger binnen SURF-IBO vormt de linking pin. 
 
CvDUR 
College directeuren universitaire rekencentra. 
Comit heeft voor het HBO de taken die universitair verspreid liggen over de Cvdur en de 
Kaaiwo. 
De SURF-vertegenwoordiger binnen SURF-IBO vormt de linking pin. 

 
SURFnet-CERT 
Het CERT is binnen het HO zeer actief op het gebied van informatiebeveiliging. Stond hierbij 
vroeger 'incident response' voorop. Nu kiest het CERT voor een pro-actievere aanpak waarbij het 
streven is om beveiliging niet alleen technisch te regelen maar vooral ook 'goed tussen de oren' te 
krijgen. 
Een vertegenwoordiger van CERT neemt deel aan  SURF-IBO. 
Hiermee is impliciet ook de link naar SURFnet geregeld. 
 
Werkgroep informatiebeveiliging UMC's 
Binnen de Zorg is in mei 2003 door de ICT-directeuren van de verschillende UMC's een 
werkgroep voor informatiebeveiliging opgericht. Doel van dit samenwerkingsverband is de 
implementatie van de NEN 7510 bij de deelnemende organisaties (alle acht de UMC's in 
Nederland en het Centraal Militair Hospitaal) te bevorderen. 
Een vertegenwoordiger van de werkgroep (tevens Security Officer binnen UMC) neemt deel aan 
SURF-IBO. 
Binnen de stuurgroep heeft één Security Officer met ‘UMC-achtergrond’ zitting. 
 
Dienst Digitale Expertise Politie/ CRI / AIVD 
In uitvoerende zin heeft het CERT deze contacten. Beleidsmatige zaken kunnen via de 
contactpersoon van het CERT binnen de stuurgroep SURF-IBO worden afgekaart. 
 
Privacy 
Er is binnen OC&W een ‘privacy-overleg’ ingericht, namelijk het NOFG (netwerk onderwijs 
functionarissen gegevensbescherming).  
Een vertegenwoordiger van de werkgroep (tevens Security Officer binnen HO) neemt deel aan 
SURF-IBO. 
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Binnen de stuurgroep heeft één Security Officer die tevens Privacy Officer is, zitting. 
 
Bve / kennisnet 
Bve staat voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Stichting Kennisnet is de 
internetorganisatie van en voor het Nederlandse primair- en voortgezet onderwijs en de BVE-
sector.  
Een vertegenwoordiger van de Bve-sector (kennisnet) neemt als toehoorder deel aan SURF-IBO. 
 
8. Samenwerking buiten HO 
Er is geen bedrijf of overheidsinstelling meer denkbaar waar informatiebeveiliging geen 
belangrijke rol speelt. Het is danook niet verwonderlijk dat vakgenoten zich op diverse manieren 
hebben georganiseerd. Met als doel kennisoverdracht, delen van ervaringen, doen van onderzoek 
en 'netwerken'. 
Organisaties die voor SURF-IBO buiten het HO interessant zijn, zijn het GvIB (het Genootschap 
van Informatiebeveiligers), PI (Platform Informatiebeveiliging), NGI / afdeling beveiliging 
(Nederlands Genootschap Informatica), ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association) en NOREA (beroepsorganisatie van IT-auditors). 
Het HO, als aparte ‘branche’ kan zo ook van andere branches die op sommige punten wellicht al 
wat verder zijn, leren. Daarnaast draagt lidmaatschap bij aan de gewenste professionele 
uitstraling. 

 
9. Werkwijze SURF-IBO 
De werkzaamheden van SURF-IBO zijn uiteenlopend van aard: van korte acties tot complete 
onderzoeken. Al deze acties en onderzoeken komen op een actielijst. Per item wordt een 
(beknopt) plan van aanpak opgesteld en is iemand van de stuurgroep verantwoordelijk. Waar 
nodig worden werkgroepen ingesteld, waarin leden van SURF-IBO zitting kunnen nemen. 
Terugkoppeling en discussie vinden in eerste instantie plaats binnen de stuurgroep. Resultaten 
worden altijd gepresenteerd aan de stuurgroep en aan SURF-IBO. Waar van toepassing wordt een 
en ander ook gepubliceerd op de website van SURF en/of op papier (folder, rapport, o.i.d.). 
Waar het onderwerp zich daartoe leent, wordt een zogenaamde Leidraad opgesteld, d.w.z. een 
kort boekwerkje (hooguit 10 pagina's) waarin beschreven wordt hoe een bepaald onderwerp 
aangepakt kan worden.  
 
Elk jaar wordt een HO-breed thema gekozen. Rondom dit thema worden bijeenkomsten (met 
sprekers), publicaties en een jaarlijks congres georganiseerd. 
 
De stuurgroep vergadert in principe zes keer per jaar en bereidt daarnaast de bijeenkomsten van 
het SURF-IBO voor. Het SURF-IBO komt minimaal drie keer per jaar bijeen.  
De stuurgroep organiseert, in overleg met het SURF-IBO, een jaarlijks congres (één- of 
tweedaags). Hierbij kunnen ook ‘buitenstaanders’ worden uitgenodigd. 
 
Binnen SURF-IBO werken we met jaarplannen. Jaarlijks vindt een evaluatie en, zo nodig, 
bijstelling plaats. 
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10. Communicatie  
Zowel binnen het SURF-IBO als binnen de stuurgroep is het belangrijk dat op een functionele en 
veilige manier met elkaar kan worden gecommuniceerd.  
Ook naar buiten toe (bijvoorbeeld via de website) is goede communicatie essentieel voor het 
bereiken van onze doelstelling. 
Uitingen/publicaties moeten bij voorkeur direct herkenbaar zijn als komende van SURF-IBO. Dit 
geeft een professionele uitstraling.  


