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1. Hoe dit document te gebruiken 

In dit document vindt u alle uitdagingen die door de projectpartners zijn ontwikkeld om de leerresultaten te verwerven die worden beschreven 

in “O1. Gezamenlijk curriculum inzake cyberbeveiliging in beroepsonderwijs en -opleiding ”. De uitdagingen zijn ontwikkeld volgens 4 

verschillende profielen, beschreven in O1. Dit betekent niet in alle gevallen dat de uitdagingen alleen kunnen worden gebruikt met de profielen 

waarvoor ze zijn gemaakt. Afhankelijk van de complexiteit van de uitdaging, de doelgroep, de vaardigheden (en het vertrouwen) van de docent 

of de specifieke behoeften van bedrijven in elk geval, ontstaat er in principe een uitdaging voor profiel 1 (iemand met een niet-technisch profiel 

en met een laag eisen aan informatiebeveiliging) kunnen voldoende zijn voor iemand met profiel 3 (technisch profiel zonder specialisatie in 

cybersecurity). Profiel 3 omvat inderdaad een verscheidenheid aan beroepen (mechatronica, CNC-operator, automatisering en robotica…), zeer 

heterogeen, waar de IT-kennis sterk verschilt. Een uitdaging kan dus te simpel zijn voor iemand die zich heeft ingeschreven of afgestudeerd in 

automatisering, maar kan welkom zijn door iemand met een CNC-operatorprofiel. Bovendien adviseren we, met name voor de uitdagingen die 

exclusief gericht zijn op profiel 3 (uitdagingen 5, 6 en 7), dat ze worden verzorgd door 2 docenten, een met een IT-achtergrond en een andere 

met een OT-achtergrond. Het zou ook mogelijk kunnen zijn om deze uitdagingen aan te gaan met gemengde groepen studenten, sommige met 

een IT-achtergrond en sommige met het betreffende OT-profiel (mechatronica, automatisering, elektriciteit…). 

In de kaart met uitdagingen in sectie 2 hebben we gespecificeerd welke uitdagingen geschikt zijn voor elk profiel, maar volg deze aanbevelingen 

op een flexibele manier en voel je vrij om te kiezen welke het beste bij jouw behoeften en die van je studenten past. O1 kan hierbij helpen, 

aangezien u daar alle leerresultaten vindt die in elk profiel worden behandeld en vervolgens, met behulp van de kaart met uitdagingen, de meest 

geschikte kunt selecteren. 

Wat betreft de manier om de uitdagingen aan te gaan, hebben we tijdens het project 2 mogelijke opties gezien die passen bij verschillende 

leerstijlen of VET-systemen. De eerste is om de uitdaging door de leraar te presenteren, waarbij eerst enige theoretische achtergrond wordt 

gegeven over de onderwerpen die in de uitdaging zijn opgenomen. 
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De tweede optie is om de uitdaging voor te leggen aan de studenten zonder voorafgaande theoretische achtergrond, aangezien de studenten 

degenen zijn die moeten onderzoeken en uitzoeken welke kennis ze nodig hebben om de uitdaging op te lossen. We hebben beide manieren 

gebruikt (bijvoorbeeld de eerste in Schotland en de tweede in Baskenland) en beide manieren leveren goede leerresultaten op, dus kies degene 

die het beste bij uw behoeften of de leerstijl die bij uw studenten wordt gebruikt, past. 

Alle uitdagingen zijn onderverdeeld in 2 documenten, een voor de studenten en een voor de docenten. Beide documenten lijken erg op elkaar, 

inclusief de beschrijving van de situatie, de uitdaging die de studenten moeten oplossen, de leerresultaten die moeten worden verworven, de 

mogelijke middelen om te gebruiken, de geadviseerde stappen (en tijdsbesteding voor elk) om de uitdaging op te lossen en de 

beoordelingscriteria. Het document voor de docenten bevat ook de eerdere vereisten om elke uitdaging uit te voeren (voorkennis, software of 

apparatuur) en mogelijke antwoorden / resultaten die door de studenten moeten worden verstrekt voor elk evaluatiecriterium, om de 

beoordeling gemakkelijker te maken, vooral in die gevallen waarin docenten zelf geen IT-specialist zijn in informatiebeveiliging. 
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2. Kaart met uitdagingen 

De CyVETsecurity-uitdagingen werden ontwikkeld volgens de verschillende profielen gedefinieerd in O1. Als een herinnering: 
 

 

• Profiel 1 verzamelt professionals die binnen niet-technische profielen vallen en die vanwege hun beroep niet veel cybersecuritykennis en -

vaardigheden nodig hebben, alleen die welke nodig zijn voor een persoon (bijvoorbeeld een kok, een automonteur, een loodgieter, een 

verpleegster ... ). Modules / competentie-eenheden zijn gericht op bewustwording (cybersecurity-hygiëne) en gaan in op soorten 

bedreigingen, goede praktijken op sociale media, beperking van bedreigingen en basisbewustzijn op het gebied van cyberbeveiliging. 
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• Profiel 2 verzamelt professionals die niet binnen technische profielen vallen, maar die vanwege de aard van hun werk een hoger niveau van 

expertise op het gebied van cyberbeveiliging nodig hebben, voornamelijk omdat ze gevoelige informatie beheren (bijvoorbeeld een persoon 

die bij een bank werkt, een accountant, een persoon werkzaam in een verzekeringsmaatschappij, de administratie van een ziekenhuis…). 

Modules / competentie-eenheden zullen voornamelijk gericht zijn op gegevensbescherming (regelgeving…) en veilige gegevensuitwisseling 

en opslag. 

 

• Profiel 3 brengt professionals samen die binnen technische profielen liggen, maar die slechts beperkte kennis en vaardigheden nodig hebben 

met betrekking tot cybersecurity, voornamelijk gerelateerd aan hun jobtaken (een persoon die werkt in een CNC-machine, in robotica ... in 

de context van een onderling verbonden industrie, digitale industrie, ivd). De competentie-eenheden in dit profiel zullen zich richten op 

cybersecurity gerelateerd aan de verbinding tussen OT en IT. Net zo 

 

• Profiel 4 brengt professionals samen met een technisch profiel (achtergrond in IT) en met gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het 

gebied van cyberbeveiliging met betrekking tot bescherming / preventie, monitoring en forensisch onderzoek. De competentie-eenheden 

zullen zich bezighouden met analyse van kwetsbaarheden, beveiligingsbeheer, perimetrale beveiliging en forensische analyse. 

De ontwikkelde uitdagingen volgen de beschrijving van deze 4 profielen en bestrijken de eenheden van leerresultaten die voor elk van hen zijn 

gedefinieerd als noodzakelijke sets van kennis en vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging. In de volgende kaart met uitdagingen 

matchen we ze allemaal met de verschillende profielen, waarbij we een aantal onderscheidingen maken in profiel 3 (aangezien het een reeks 

beroepen verzamelt met zeer verschillende niveaus van IT-vaardigheden) en profiel 4, omdat het zeer verschillende profielen binnenin 

verzamelt de IT-wereld. 
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Profile 

2 

Profile 3 Profile 4 

Mechatronica, 

CNC, 

engineering, 

elektriciteit ... 

Automatisering, 

elektronica, 

robotica ... 

Beveiligingsauditor, 

netwerkbeveiligingsadviseur. 

VET-programma's gerelateerd: IT 

/ IS-audits, IT / IS-netwerkbeheer 

Beveiligingsmanager 

VET-programma's 

gerelateerd: IT / IS-

audits, IT / IS-

netwerkbeheer. 

Administratie en IT. 

Ontwikkelaar van 

beveiligingssoftware 

VET-programma's 

gerelateerd: app-

ontwikkeling, 

webontwikkeling, 

ontwikkeling van 

multiplatform apps 

Forensisch 

analist 

VET-

programma's 

gerelateerd: 

IT / IS-audits, IT 

/ IS-

netwerkbeheer 

Beveiligings

architect. 

VET-

programma'

s 

gerelateerd: 

IT / IS-

audits, IT / 

IS-

netwerkbeh

eer, 

informatica 

 

Uitdaging 
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Uitdaging 
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 X        
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Uitdaging 
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       X  
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        X 
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VEILIG APPARAATGEBRUIK IN EEN 

ONVEILIGE DIGITALE WERELD 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

3-6 uur 
Beschrijving van de situatie 

U hebt een nieuw digitaal apparaat cadeau ontvangen (de docent geeft aan welk 
apparaat u gaat gebruiken).  Als verantwoordelijke digitale gebruiker wilt u proberen 
ervoor te zorgen dat het apparaat en alle informatie waar mogelijk worden 
beschermd.  

 
U bent van plan om het apparaat te gebruiken voor algemeen gebruik, zoals e-mail, 
surfen op het web, sociale netwerken en online bankieren. 

 
Uw uitdaging is om uw begrip en bewustzijn van de cyber security kwesties die 

inherent zijn aan nieuwe digitale apparaten te tonen. 

  

Leerdoelen 

 

U1LO1. De leerling is in staat om fysieke en virtuele risico's in verband met technologie 

te identificeren 

U1LO2. De leerling is in staat om de strategieën uit te voeren om risico's te voorkomen 

en zichzelf bij te werken in deze kwestie 

U1LO3. De leerling is in staat om te installeren / bijwerken anti malware software 

U1LO4. De leerling is in staat om zichzelf te beschermen tegen fraude met behulp van 

veilige wachtwoorden. 

U1LO5. De leerling is in staat om verschillende kwetsbare apparaten te beschermen 

tegen digitale bedreigingen (malware, phishing etc ...) 

U1LO6. De leerling is in staat om gevoelige/waardevolle informatie en aanvallen op 

verschillende soorten gegevens te identificeren 
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Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/softwa

re 

Opleidingsmiddelen 

 

Na 

blootstellin

g aan of 

gebruik van 

een 

apparaat 

met 

internet, 

zoals een 

pc/ laptop/ 

tablet of 

smartphon

e, 

Een apparaat met 

internetverbinding, 

zoals: 

 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Tablet 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_sec

urity 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_securit

y 

• https://digitalguardian.com/blog/what-

cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

benefits-best-practices-and-more 

• https://passwordsgenerator.net 

• https://howsecureismypassword.net/ 

• https://www.roboform.com/how-secure-is-

my-password 

• https://lastpass.com/howsecure.php 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen 

beschikbaar voor dit curriculum. Leerkrachten 

moeten alle beschikbare middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de 

studenten in de uitdaging. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

- 0,5 uur om de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel inclusief 

het identificeren van wie welke taak (en))  

- 1 uur om informatie te zoeken 

- 0,2 uur om informatie te selecteren 

- 0,2 uur om alternatieven te genereren 

- 0,3 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en te 

bespreken (binnen de groep van de student) 

- 0,2 uur om te bepalen hoe de bevindingen zullen worden gepresenteerd (indien 

niet bepaald door de leraar) 

- 0,2 uur om bevindingen voor te bereiden in de juiste indeling, d.w.z. PowerPoint 

voor presentatie 

- 0,15 uur om bevindingen te presenteren / te bespreken 

- 0,15 uur  om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en 

hoe u verbeteringen aanbrengen voor toekomstige activiteiten 
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Presentatie van de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Video 

• Presentatie met software 

• Mondelinge \ mondelinge (Dit zou moeten worden opgenomen) 

• Schriftelijk rapport 

• Blog / vlog /wiki 

• Elk ander geschikt medium 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun 

resultaten te presenteren. 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Openbare presentatie (20%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden 

 

Teamwork prestaties (20%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

 

 

Bevindingen uit de uitdaging (60%).  Mogelijk 10% per artikel. 

 

1. Het team groepeert meerdere risico's in 3 fysieke en 3 virtuele. 

 

Mogelijke reacties van studenten: 

Fysieke risico's Virtuele / softwarerisico's 

Het verlaten van het apparaat 

onbeheerd / apparaat wordt 

gestolen 

Geen anti-virus op apparaat 
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Waterschade aan het apparaat Niet updaten naar de meest 

recente software op het apparaat 

(patchen) 

Uw wachtwoord aan iemand geven Zwakke beveiligingsreferenties op 

het apparaat (wachtwoord / pin 

etc) 

 

 

2. Het team beschrijft een strategie om te voorkomen dat er gecompromitteerd 

wordt. 

 

Items die in de strategie moeten  worden opgenomen (voor de gebruiker van het 

apparaat): 

 

• Beperking van de toegang tot het apparaat door het vereisen van 

gebruikersverificatie (dit moet een nadruk op pin / biometrische (dwz 

vingerafdruk) / sterke wachtwoorden.  2 factor authenticatie (2FA) moet ook 

worden vermeld  als op het moment van schrijven is dit de 'richting van de 

reis' voor de gebruiker authenticatie.) 

• Uw besturingssysteem voor het apparaat bijwerken met de nieuwste 

beveiligingspatches 

• Maak regelmatig een back-up van uw gegevens 

• Gebruik encryptie / beveiligde websites waar mogelijk 

• Ongebruikte services uitschakelen, zoals wi-fi en Bluetooth 

• Worden opgeleid (waar mogelijk), niet vallen voor Phishing etc 

• Hebben up-to-date anti-malware software geïnstalleerd 

 

3. Het team installeert / werkt een anti-malware op een bepaald apparaat 
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Dit kan het installeren van nieuwe anti-malware (AM) software zijn of ervoor zorgen 

dat de huidige AM-software de meest recente versie is.  NIST.org hebt een lijst met 

richtlijnen over beschikbare AM:- https://www.nist.org/news.php?extend.45.11 

 

Het bevat ook een gratis service waar de gebruiker elk bestand kan uploaden dat op 

afstand moet worden gescand. https://www.virustotal.com/gui/home/upload.   Dit kan 

van nut zijn als gebruikers geen scans lokaal op hun apparaat kunnen uitvoeren. 

 

 

 

 

 

4. Het team genereert en test een veilig wachtwoord 

De student kan  de koppelingen die zijn opgenomen in de sectie resources gebruiken 

om: 

• Een wachtwoord genereren – 

• https://passwordsgenerator.net 

• Test het gegenereerde wachtwoord – 

• https://howsecureismypassword.net/ 

• https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password 

https://lastpass.com/howsecure.php 

 

 

5. Het team identificeert mogelijke kwetsbaarheden van uw nieuwe apparaat en 

mogelijke mechanismen voor hun bescherming. 

 

Dit moet een minimum van 3 potentiële kwetsbaarheden en mogelijke 

beschermingsmechanismen zijn, zoals: 

Potentiële kwetsbaarheden Mitigatie 

https://www.nist.org/news.php?extend.45.11
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
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Het nieuwe apparaat wordt 

geleverd zonder verificatie 

Verificatie op het apparaat inschakelen 

Diensten zoals wi-fi en Bluetooth 

worden automatisch ingeschakeld 

en kunnen worden 

gecompromitteerd. 

Ongebruikte of onnodige services 

uitschakelen. 

Het downloaden van malware die 

mogelijk is ingebed met nieuwe 

apps. 

Download alleen van aanbevolen sites / 

locaties.  Zorg ervoor dat anti malware 

software is geïnstalleerd en up-to-date. 

 

 

 

 

6. Het team identificeert gevoelige gegevens en mogelijke aanvallen, afhankelijk 

van de aard van de gegevens. 

 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden: 

 

Platform / Punt van zorg Type gegevens Aanvalsvector 

Sociale netwerken Persoonlijk 

identificeerbare 

informatie (PII) 

Social engineering, 

Phishing etc 

Online bankieren Financieel, PII Social engineering, 

Phishing etc 

Oude e-mail in de 

opslaglocatie verwijderen 

Financieel, PII Het duiken van de 

container 

E-mail Afbeeldingen / foto's Steganography (het 

verbergen van informatie 

in beelden) 
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie 
(Team of Individueel)       

Criteria Uitstekend 
Zeer 

Goede Eerlijke 
Niet 

Opmerkingen/suggesties: 
Goede Gedaan 

Mondelinge inleiding: 
Geïntroduceerde spreker, 
trok de aandacht van het 
publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: 
Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek 
accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, 
en mits een wrap-up van het 
onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker toonde 
goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie 
om punten aan te tonen, leek 
conversatie en natuurlijk, 
maakte oogcontact met het 
publiek, en de stem was luid 
en duidelijk genoeg om te 
horen; de afhankelijkheid van 
notecards was beperkt 

4 3 2 1 0 

Kennis van de deelnemer: 
Deelnemer kon vragen van 
het publiek beantwoorden na 
het herhalen van de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: De 
aandacht van het publiek 
voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen werden 
vermeld aan het einde van de 
toespraak 

1 0 0 0 0 
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Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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VEILIG DEVICE GEBRUIKIN EEN 

ONVEILIGE DIGITALE WERELD 

Document voor studenten 
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Duur van de challenge 

 

3-6 uur 
Jouw team 

De student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

 

U heeft een nieuw digitaal apparaat cadeau gekregen(de docent moet 

aangeven welk apparaat / apparatenuzullengebruik). Als verantwoordelijke 

digitale gebruiker wilt u proberen ervoor te zorgen dat het apparaat 

eniederinformatie wordt waar mogelijk beschermd. 

 

U bent van plan het apparaat te gebruiken voor algemeen gebruik, zoals e-

mail, surfen op internet, sociale netwerken en internetbankieren. 

 

Uw uitdaging isom uw begrip en bewustzijn van de cyberveiligheidsproblemen 

die inherent zijn aan nieuwe digitale apparaten aan te tonen. 

 

Leerdoelen 

 

U1LO1. De leerling kan fysieke en virtuele risico's in verband met technologie 

identificeren 
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U1LO2. De leerling kan de strategieën implementeren om risico's en updates 

te voorkomenzichin dit geval 

U1LO3. De leerling kan installeren/ bijwerkenanti-malware software 

U1LO4. De leerling kan beschermenzichtegen fraude door veilige 

wachtwoorden te gebruiken. 

U1LO5. De leerling kan verschillende kwetsbare apparaten beschermens van 

digitale dreigingen (malware,phishing enz…) 

U1LO6. De leerling is in staat om gevoelige / waardevolle informatie te 

identificeren enaanvallenop verschillende soorten gegevens 

 

Middelenje kunt gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security 

• https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

benefits-best-practices-and-more 

• https://passwordsgenerator.net 

• https://howsecureismypassword.net/ 

• https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password 

• https://lastpass.com/howsecure.php 

 

 

Aanbevolenwerkwijze 

Om je uitdaging op te lossen, moet je georganiseerd werken. We raden u aan 

deze stappen te volgen: 

1. Bepaal de parameters die u nodig hebt om de uitdaging op te lossen. 

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: risico's verbonden aan technologie, 

beschermingsmaatregelen, kwetsbare informatie(vatbaar voor 

aangevallen). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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2. Zoek naar informatie met betrekking tot die parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maarhet wordt aangeraden om anderen te 

gebruiken) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te 

lossen. 

4. Kom met verschillende voorstellen om de uitdaging op te lossen. 

5. Selecteer het voorstel / de voorstellenwelke zijneffectiever vanuit 

het oogpunt van uw groep. 

6. Plan welke acties je nodig hebt om de uitdaging op te lossen (als je 

eenmaal weet wat je moet doen, beschrijf dan hoe je het gaat doen). 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens instructies van de leraar). 

9. Evalueer hoe u de uitdaging heeft uitgevoerd 

 

 

Evaluatiecriteria 

• Uw team groepeert meerdere risico's in 3 fysieke en 3 virtuele. 

• Uw team beschrijft een strategie om te voorkomen dat u in gevaar 

komt. 

• Uw team installeert/ updateseen anti-malware softwareop 

eengegeven apparaat. 

• Jouw teamgenereert en test een veilig wachtwoord 

• Uw team identificeertpotentieelkwetsbaarheden van uw nieuwe 

apparaatenmogelijkmechanismen voor hun bescherming. 

• Uw team identificeert gevoelige gegevens enmogelijke aanvallen 
afhankelijk van de aard van de gegevens 
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BESCHERMING VAN 

PERSOONSGEGEVENS EN DIGITALE 

IDENTITEIT 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

U hebt een nieuw digitaal apparaat cadeau ontvangen (de docent geeft aan welk 
apparaat u gaat gebruiken).  Als verantwoordelijke digitale gebruiker wilt u proberen 
ervoor te zorgen dat het apparaat en alle informatie waar mogelijk worden 
beschermd.  

 
U bent van plan om het apparaat te gebruiken voor algemeen gebruik, zoals e-mail, 
surfen op het web, sociale netwerken en online bankieren. 

 
Uw uitdaging is om uw begrip en bewustzijn van de cyber security kwesties die 
inherent zijn aan nieuwe digitale apparaten te tonen. 

 
In het bijzonder bent u verplicht om zich te concentreren op hoe uw persoonlijke 
gegevens en digitale identificeren kunnen worden beschermd tegen mogelijke  
inbreuken op de beveiliging, dit zal zich ook richten op uw online aanwezigheid. 

  

Leerdoelen 

 

U2LO1. De leerling is in staat om  adequaat gedrag in de digitale wereld te volgen en zijn 

digitale sporen goed te beheren  

U2LO2. De leerling is in staat om de gevaren van het krijgen van gestolen of misbruikt zijn 

/ haar digitale identificeren door anderen te identificeren 

U2LO3. De leerling is in staat om informatie ten opzichte van andere mensen te 

beschermen tegenhi/her omgeving (als werknemer/als  vriend)   

U2LO4. De leerling is in staat om informatie online over hem/haar te vinden, te wissen 

en/of te wijzigen 
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U2LO5. De leerling is in staat om zijn eigen digitale trace 

U2LO6. De leerling is in staat om kritisch te handelen bij het online delen van informatie 

over zichzelf 

U2LO7. De leerling is in staat om gebruik te maken van meerdere digitale identiteiten, 

gericht op verschillende doelstellingen 

 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/

software 

Opleidingsmiddelen 

 

Na blootstelling 

aan of gebruik 

van een 

apparaat met 

internet, zoals 

een pc/ laptop/ 

tablet of 

smartphone, 

Een 

apparaat 

met 

internetverb

inding, zoals: 

 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Tablet 

 

• http://www.identitytheft.org.uk/ 

• http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-

your-footprint.html 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-

identifiable-information-definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB80

01A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGA

R 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A

2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRV

RV 

• https://staysafeonline.org/stay-safe-

online/securing-key-accounts-devices/social-media/ 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+ke

ep+information+secure+on+a+computer&&view=de

http://www.identitytheft.org.uk/
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
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tail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF

795775C&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+pr

otect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3

FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&F

ORM=VDRVRV 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen beschikbaar voor 

dit curriculum. Leerkrachten moeten alle beschikbare 

middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de studenten 

in de uitdaging. 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

- 2 uur om de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel inclusief 

het identificeren van wie welke taak (en))  

- 10 uur om informatie te zoeken 

- 2 uur om informatie te selecteren 

- 2 uur om alternatieven te genereren 

- 2 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en te 

bespreken (binnen de groep van de student) 

- 1 uur om te bepalen hoe de bevindingen zullen worden gepresenteerd (indien 

niet bepaald door de leraar) 

- 2 uur om bevindingen voor te bereiden in de juiste indeling, d.w.z. PowerPoint 

voor presentatie 

- 2 uur om bevindingen te presenteren /  te bespreken 

- 1 uur om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en hoe u 

verbeteringen aanbrengen voor toekomstige activiteiten  
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Presentatie van de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Video 

• Presentatie met software 

• Mondelinge \ mondelinge (Dit zou moeten worden opgenomen) 

• Schriftelijk rapport 

• Blog / vlog /wiki 

• Elk ander geschikt medium 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun 

resultaten te presenteren. 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Openbare presentatie (20%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden 

 

Teamwork prestaties (10%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

 

 

Bevindingen uit de uitdaging (70%).  Mogelijk 10% per artikel. 

 

1. Het team is in staat om het concept van hun digitale voetafdruk en digitale trace en 

regelgeving eiste beschrijven en te begrijpen.  

 

Mogelijke  reacties van studenten: 

In staat om zich bewust te zijn van gdpr en de implicaties ervan 

Bij het uitvoeren van zoeken op het web zal een bewustzijn van hoe analytics werkt 

op de achtergrond van dit proces. 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

Digitale voetafdruk – student is zich bewust van het 'merk' dat ze online achterlaten 

voor  inhoud die ze openen  –  bijvoorbeeld sollicitaties en online profiel worden 

beschouwd als onderdeel van dit proces. 

 

2. Het team beschrijft de nadelen van hun PII  (persoonlijke identificeerbare 

informatie)  wordt gebruikt door anderen. 

 

Items die moeten worden opgenomen: 

 

• Student is in staat om te identificeren en uit te leggen wat wordt bedoeld met 

het identificeren van diefstal 

• Student is in staat om te identificeren en uit te leggen 3 scenario's waarin hun 

PII kan worden gestolen 

• Student is in staat om  de nadelen/risico's  voor individuen / bedrijven van hun 

PII wordt  benaderd 

 

3. Het team is in staat om technieken te identificeren en uit te leggen die kunnen 

worden gebruikt om PII te beschermen voor zowel particulieren als bedrijven 

 

De volgende punten moeten worden opgenomen: 

 

• Student is in staat om wachtwoord complexiteit te overwegen 

• Student kan opslagmethoden voor wachtwoordbeveiliging aanbevelen 

• Student is in staat om te identificeren en uit te leggen hoe vaak en waarom 

wachtwoord moet worden gewijzigd 

• In een zakelijke omgeving studenten moeten kunnen identificeren en 

uitleggen hoe PII kan worden beschermd op de computer bijvoorbeeld fysieke 

veiligheid en vergrendeling computer of afmelden bij het verplaatsen van het 

bijvoorbeeld op pauzes etc 
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4. Het team en individueel zijn in staat om informatie op hun online profielen te 

vinden en te bewerken, zowel persoonlijk als vanuit het perspectief van de 

organisatie voor informatie over individuen 

 

De volgende punten moeten worden opgenomen: 

 

• De studenten zijn gezamenlijk in staat om ten minste  3 verschillende online 

profielen te bewerken en aan te passen  

• De studenten  zijn in staat om te identificeren en uit te leggen hoe ze toegang 

kunnen krijgen tot het wijzigen van hun gegevens in het bezit van ten minste 

2 organisaties 

• De studenten zijn in staat om hun digitale voetafdruk te meten  met behulp van 

online berekening website 

 

 

5. Het team is in staat om hun digitale trace/footprint te beheren 

 

• De studenten kunnen online bronnen gebruiken om hun digitale voetafdruk te 

beheren en hoe ze er wijzigingen in kunnen aanbrengen 

 

6. Het team is in staat om methoden te identificeren die moeten worden 

gebruikt om ervoor te zorgen dat hun PII veilig en veilig wordt gedeeld 

 

• De studenten zijn in staat om ten minste 3 methoden te identificeren voor het 

veilig en veilig delen van PII 

• De studenten zijn in staat om ten minste 3 methoden die kunnen worden 

gebruikt om illegaal pii uit hen te halen identificeren 
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7. Het team is in staat om de meest geschikte digitale identificatie te gebruiken 

voor specifieke doeleinden voor zowel particulieren als bedrijven 

 

• De studenten zijn in staat om een geschikte online profielen voor bedrijven in 

te stellen en te gebruiken, met redenen voor de opties die ze selecteren 

• De studenten zijn in staat om een geschikte online profielen voor individuen 

in te stellen en te gebruiken, met redenen voor de opties die ze selecteren op 

de sociale media profielen 
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie 
(Team of Individueel)       

Criteria Uitstekend 
Zeer 

Goede Eerlijke 
Niet 

Opmerkingen/suggesties: 
Goede Gedaan 

Mondelinge inleiding: 
Geïntroduceerde spreker, 
trok de aandacht van het 
publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: 
Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek 
accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, 
en mits een wrap-up van het 
onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker toonde 
goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie 
om punten aan te tonen, leek 
conversatie en natuurlijk, 
maakte oogcontact met het 
publiek, en de stem was luid 
en duidelijk genoeg om te 
horen; de afhankelijkheid van 
notecards was beperkt 

4 3 2 1 0 

Kennis van de deelnemer: 
Deelnemer kon vragen van 
het publiek beantwoorden na 
het herhalen van de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: De 
aandacht van het publiek 
voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen werden 
vermeld aan het einde van de 
toespraak 

1 0 0 0 0 
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Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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BESCHERMING VAN 

PERSOONSGEGEVENS EN DIGITALE 

IDENTITEIT 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

24 uur / 3 dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

 
U hebt een nieuw digitaal apparaat cadeau ontvangen (de docent geeft aan welk 
apparaat u gaat gebruiken).  Als verantwoordelijke digitale gebruiker wilt u proberen 
ervoor te zorgen dat het apparaat en alle informatie waar mogelijk worden 
beschermd.  

 
U bent van plan om het apparaat te gebruiken voor algemeen gebruik, zoals e-mail, 
surfen op het web, sociale netwerken en online bankieren. 

 
Uw uitdaging is om uw begrip en bewustzijn van de cyber security kwesties die 
inherent zijn aan nieuwe digitale apparaten te tonen. 

 
In het bijzonder bent u verplicht om zich te concentreren op hoe uw persoonlijke 
gegevens en digitale identificeren kunnen worden beschermd tegen mogelijke 
inbreuken op de beveiliging, dit zal zich ook richten op uw online aanwezigheid. 
 

Leerdoelen 

U2LO1. De leerling is in staat om gedrag in de digitale wereld te beheersen en zijn digitale 

sporen goed  te beheren  
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U2LO2. De leerling is in staat om de gevaren van het krijgen van gestolen of misbruikt zijn 

/ haar digitale identificeren door anderen te identificeren  

U2LO3. De leerling  is in staat om informatie ten opzichte van andere mensen te 

beschermen tegen zijn / haar omgeving (als werknemer, als een  vriend.) 

U2LO4. De leerling is in staat om informatie online over hem/zichzelf te vinden, te wissen 

en/of aan te passen 

U2LO5. De leerling is in staat om zijn eigen digitale  trace 

U2LO6. De leerling is in staat om kritisch te handelen bij het online delen van informatie 

over zichzelf 

U2LO7. De leerling is in staat om gebruik te maken van meerdere digitale identiteiten, 

gericht op verschillende doelstellingen 

 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• http://www.identitytheft.org.uk/ 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-

definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&

mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&

mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+

computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&

&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&

&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDR

VRV 

 

Aanbevolen proces  

http://www.identitytheft.org.uk/
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
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Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Stel de parameters die u nodig hebt om de uitdaging op te lossen. In dit 

geval kunnen deze bijvoorbeeld zijn: risico's in verband met technologie, 

beschermende maatregelen, kwetsbare informatie (kans om aangevallen 

te worden). 

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Kom met verschillende voorstellen om de uitdaging op te lossen. 

5. Selecteer het voorstel/de voorstellen die vanuit het oogpunt van uw groep 

effectiever zijn.   

6. Plan welke acties je nodig hebt om de uitdaging op te lossen (als je 

eenmaal weet wat je moet doen, beschrijf hoe je het gaat doen). 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

 

 

Evaluatiecriteria 

• Uw team  is in staat om het concept van hun digitale voetafdruk en digitale trace 

en regelgeving eis te beschrijven en te begrijpen. 

• Uw team beschrijft  de nadelen van hun PII wordt gebruikt door  anderen 

• Uw team is in staat om technieken te identificeren en uit te leggen die kunnen 

worden gebruikt om PII te beschermen voor zowel particulieren als  bedrijven 

• Uw team  en individueel zijn in staat om informatie op hun online profielen te 

vinden en te bewerken, zowel persoonlijk als vanuit het perspectief van de 

organisatie voor informatie over  individuen 
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• Uw team  is in staat om hun digitale trace/footprint te beheren 

• Uw team  kan methoden identificeren die moeten worden gebruikt om ervoor 

te zorgen dat hun PII veilig en  veilig wordt gedeeld 

• Uw team  is in staat om de meest geschikte digitale identificatie te gebruiken voor 

specifieke doeleinden voor zowel particulieren als bedrijven 
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BEHEER EN REGELGEVING OP HET 

GEBIED VAN 

INFORMATIEBEVEILIGING IN EEN 

ONVEILIGE DIGITALE WERELD 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

48 uur / 6 dagen 

Beschrijving van de situatie 

 

Je bent gepromoveerd tot een nieuwe rol (DPO – Data Protection Officer), binnen je 

organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de 

gegevensbeschermingsstrategie van het bedrijf en de implementatie ervan om ervoor 

te zorgen dat aan de juiste vereisten voor gegevensbeveiliging wordt voldaan. 

 

Als onderdeel van deze uitdaging creëer of krijg je een geschikt scenario om te voldoen 

aan de onderstaande leerdoelen en evaluatiecriteria. 

 

Uw uitdaging is om uw begrip en bewustzijn van de cyber security regelgeving, 

gemeenschappelijke terminologie, en de noodzaak van adequate procedures en 

processen aan tetonen. 

 

Als onderdeel van uw voorbereiding wordt het overleg met uw leraar ten zeerste 

aangeraden om ervoor te zorgen dat u alle elementen van deze taak hebtbegrepen. 

 

Leerdoelen 

 

• U3LO1. De leerling is in staat om het belang van informatiebeveiliging en de 

betekenis ervan voor de organisatie te begrijpen 

• U3LO2. De leerling is in staat om basiswetten, voorschriften en ethische 

principes van cybersecurity en informatiebeveiligingsinstructies te 

identificeren (bijvoorbeeld GDPR en ISO 27 000-serie)   

• U3LO3. De leerling is in staat om zijn / haar eigen werk te plannen op basis 

van werkplek informatiebeveiliging instructies 
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• U3LO4. De leerling is in staat om te werken met het toepassen van tele / 

data communicatie beveiliging: vertrouwelijkheid, integriteit, 

beschikbaarheid 

• U3LO5. De leerling is in staat om veiligheidstraining van het personeel te 

implementeren: beveiligingsrichtlijnen, controle en monitoring 

 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de uitdaging 

Voorkennis Apparatuu

r / 

software 

Opleidingsmiddelen 

 

IT Geletterd 

 

Basisbewustzijn 

van GDPR. 

 

Basiskennis van 

het belang van 

bedrijfsgegeven

s. 

 

Bewustzijn van 

hedendaagse 

wet-  en 

regelgeving met 

betrekking tot 

gegevensbeveili

ging. 

Een 

geschikt 

apparaa

t met 

internet 

mogelijk 

maken 

waarme

e 

onderzo

ek en 

het 

generer

en van 

bewijs 

mogelijk 

zijn. 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-

versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-

2012/hh831364(v%3Dws.11) 

https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-

essentials/ 

ISO27000-serie links 

https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-

5:v1:en 

https://www.iso27001security.com/html/27000.html 

 

GDPR-links 

https://gdpr-info.eu/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protectio

n_Regulation 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://gdpr-info.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
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Er is een zeer grote hoeveelheid middelen beschikbaar 

voor dit curriculum. Leerkrachten moeten alle 

beschikbare middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de 

studenten in de uitdaging. 
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve  tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

- 4 uur om de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel inclusief 

het identificeren van wie welke taak (en))  

- 20 uur om informatie te zoeken 

- 12 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en te 

bespreken (binnen de groep van de student) 

- 3 uur om te bepalen hoe de bevindingen zullen worden gepresenteerd (indien 

niet bepaald door de leraar) 

- 3 uur om bevindingen voor te bereiden in de juiste indeling, d.w.z. PowerPoint 

voor presentatie 

- 2 uur om bevindingen te presenteren / te bespreken 

- 3 uur om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en hoe u 

verbeteringen aanbrengen voor toekomstige activiteiten  
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Presentatie van de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Video 

• Presentatie met software 

• Mondelinge \ mondelinge (Dit zou moeten worden opgenomen) 

• Schriftelijk rapport 

• Blog / vlog /wiki 

• Elk ander geschikt medium 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun 

resultaten te presenteren. 
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Evaluatiecriteria 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

Openbare presentatie (10%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden 

Teamwork prestaties (10%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

 

Bevindingen uit de uitdaging (80%).  Mogelijk 10% per artikel (U3LO1 naar U3LO5). 

Markeringsrubriek 

 

Gebied / Leerdoelen Evaluatiecriteria Verwacht 

   

U3LO1 

De leerling is in staat om het 

belang van 

informatiebeveiliging en de 

betekenis ervan voor de 

organisatie te begrijpen 

Object 1 
 

De leerling legt de 

huidige 

beveiligingsrichtlijnen 

van de organisaties 

duidelijk uit 

Dit moet verband houden met 

een fictieve of echte organisatie. 

Het moet de verwijzing naar 

saillante gegevens bevatten die 

moeten worden 

beschermd/correct moeten 

worden behandeld 

In het verslag/presentatie of de 

demonstratie moet de nadruk 

worden gelegd op de noodzaak 

om gegevens veilig te houden, 

deze moeten worden 

ondersteund met voorbeelden. 
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U3LO1 

De leerling is in staat om het 

belang van 

informatiebeveiliging en de 

betekenis ervan voor de 

organisatie te begrijpen 

 

Punt 2 
 

De leerling stelt 

verbeteringen voor of 

identificeert best 

practices aan 

organisaties richtlijnen 

De indiening moet de specifieke 

gegevens bevatten met 

betrekking tot de gegevens die 

worden verwerkt, wat de 

gegevens zijn, en hoe belangrijk 

die gegevens zijn 

   

U3LO2 

De leerling is in staat om 

basiswetten, voorschriften 

enethische  principes van 

cybersecurity en 

informatiebeveiligingsinstructies 

te identificeren (bijvoorbeeld 

GDPR en ISO 27 000-serie)   

 

Punt 3 
 

De leerling 

identificeert de 

kernconcepten, 

regelgeving en 

procedures voor 

informatiebeveiliging 

en cyberbeveiliging 

Het rapport/de presentatie moet 

verwijzen naar de meest 

opvallende wet- en 

regelgeving/normen die 

betrekking hebben op/van 

toepassing zijn op het 

gepresenteerde scenario. Het 

kan verleidelijk zijn om gewoon 

ISO 27000 te verklaren, maar dit 

is een reeks normen, en het 

moet worden benadrukt dat ze 

moeten verwijzen naar 

specifieke normen binnen dit 

bereik. 

   

U3LO2 

De leerling is in staat om 

basiswetten, voorschriften 

enethische  principes van 

cybersecurity en 

informatiebeveiligingsinstructies 

De leerling is in staat 

om voorschriften toe 

te passen met 

betrekking tot 

informatiebeveiliging 

De indiening moet de gedachten 

van de indieners over de 

ethische implicaties bij de 

verwerking van de gegevens. 
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te identificeren (bijvoorbeeld 

GDPR en ISO 27 000) 

 

Punt 4 

 
 
   

U3LO3 

De leerling is in staat om zijn / 

haar eigen werk te plannen op 

basis van werkplek 

informatiebeveiliging instructies 

 

Punt 5 
 

De leerling past 

instructies voor 

informatiebeveiliging 

toe 

Wanneer het om gegevens gaat, 

zal er normaal gesproken een 

stroom van gegevens zijn 

(datatraject)en deze stroom 

moet de gebruiker begeleiden 

van de manier waarop de 

gegevensintegriteit/bescherming 

in elke fase van het proces moet 

worden uitgevoerd. Dit gebied 

van de indiening kan een 

stroomdiagram gebruiken om dit 

proces weer te geven. Het 

stroomdiagram kan ook 

voorbeeldtimingen weergeven, 

waardoor een geschikte planning 

kan worden uitgevoerd. 

   

U3LO4. 

De leerling is in staat om te 

werken met het toepassen van 

tele / data communicatie 

beveiliging: vertrouwelijkheid, 

integriteit, beschikbaarheid 

 

De leerling legt de 

betekenis van 

vertrouwelijkheid, 

integriteit en 

beschikbaarheid uit 

De indiening moet identificeren 

en uitleggen van de CIA 

(Confidentiality, Integrity, 

Availability) triade, en hoe het 

zich verhoudt tot het scenario 
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Punt 6 
 
   

U3LO4 

De leerling is in staat om te 

werken met het toepassen van 

tele / data communicatie 

beveiliging: vertrouwelijkheid, 

integriteit, beschikbaarheid 

 

Punt 7 

 

De leerling legt de 

mogelijke gevolgen 

van breaching  

vertrouwelijkheid 

De indiening moet hun uitleg van 

de CIA triade uit te breiden om 

hun begrip van de gevolgen als 

de vertrouwelijkheid van 

gegevens wordt geschonden. 

Organisaties hebben 

bijvoorbeeld doorgaans SLA 

(Service Level Agreements) die 

betrekking kunnen hebben op de 

   

U3LO5 

De leerling is in staat om 

veiligheidstraining van het 

personeel te implementeren: 

beveiligingsrichtlijnen, controle 

en monitoring 

 

Object 8 

 
 

De leerling stelt een 

korte reeks instructies 

voor 

informatiebeveiliging 

voor een organisatie 

of een groep 

medewerkers van de 

organisatie 

De indiening moet suggesties 

bevatten over hoe het gekozen 

proces/scenario onder 

werknemers kan worden 

verspreid, waarbij het belang 

van een goede opleiding wordt 

benadrukt om de consistentie 

van het gebruik te waarborgen 

en hetir-inzicht in de impact die 

if de gegevens niet goed worden 

verwerkt en volgens de richtlijnen 

die in dezeindiening worden 

gepresenteerd. 

 

Mogelijke reacties van studenten 
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OPMERKING: Deze voorgestelde oplossing identificeert algemene voorbeelden voor de 

evaluatiecriteria die in de uitdaging zijn vastgesteld. Het is afkomstig uit vele 

verschillende bronnen, en is niet bedoeld als een samenhangend stuk werk. De punten 

met bulleted zijn bedoeld om de leraar te helpen gebieden te identificeren die kunnen 

worden gedekt. Het gegeven voorbeeld is niet uitputtend.  

Fictief scenario 

Je bent werkzaam geweest als functionaris voor gegevensbescherming voor een lokaal 

bedrijf. Uw belangrijkste rol is om ervoor te zorgen de veilige opname en opslag van 

klantgegevens die worden verzameld door uw team. 

 

Post 1: 

• Verwijzing naar de controle van het privacybeleid van de organisaties, 

bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat belanghebbenden (iedereen die betrokken is 

bij de verwerking van gegevens) volledig op de hoogte zijn van de manier waarop 

gegevens worden verwerkt, gebruikt en opgeslagen.  

Punt 2: 

• Evalueren of het beleid/de procedures zorgen voor de vertrouwelijkheid van 

gebruikersgegevens, zowel opgeslagen, in proces als tijdens het transport 

(Versleuteling) 

• Evalueren of het beleid/de procedures de integriteit van gegevens waarborgen. 

• Effectbeoordeling bijvoorbeeld:- 
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https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-

data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-

impact-assessments/ 

Punt 3:  

• Identificeer de relevante normen en richtlijnen die nodig zouden zijn bij het 

overwegen van hun scenario. Bijvoorbeeld GDPR (artikel 6:  Indien de betrokkene 

toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar 

persoonsgegevens; ), en ISO 27001 Informatiebeveiligingsbeheersystemen – 

vereisten, ISO 27003 Informatiebeveiligingsbeheersystemen – 

Implementatierichtlijnen, ISO 27014 Informatietechnologie – 

beveiligingstechnieken – governance van informatiebeveiliging 

• Als de gegevens in de cloud worden opgeslagen, is iso 27018-gedragscode voor 

de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in openbare 

clouds die optreden als PII-processors. 

• Als gegevens moeten worden opgeslagen, moet de ISO 27040 

• Er kan ook worden verwezen naar een cyber essentials-regeling. 

  

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
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Punt 4: 

• Aangezien het scenario betrekking zou kunnen hebben op het verzamelen, 

verwerken en opslaan van PII-gegevens van klanten, moet het verzamelen van 

de gegevens voldoen aan de AVG (artikel 6:  Als de betrokkene toestemming 

heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens; )  en ISO 

27001, terwijl cloudgebaseerde verwerking ISO 27018 zou zijn 

Punt 5:  

• Als DPO I/we zijn verplicht om het beleid voor het verzamelen van klantgegevens 

te implementeren op basis van de eerder vastgestelde richtlijnen. Dit omvat het 

maken van procesdocumentatie/flowchart-informatie die de training en het 

begrip van meerdere belanghebbenden binnen de organisatie zal helpen, een 

voorbeeldprocesstroom wordt hieronder weergegeven:- 

 

Met dank aan: https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consent-

before-tracking/ 

https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consent-before-tracking/
https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consent-before-tracking/
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Punt 6:  

• Vertrouwelijkheid,  Integriteit  en  Beschikbaarheid, ook bekend als de CIAtriade, 

is een model ontworpen om beleid voor informatiebeveiliging binnen een 

organisatie te begeleiden. De elementen van de triade worden beschouwd als 

de drie meest cruciale onderdelen van de veiligheid. 

• Vertrouwelijkheid is ongeveer gelijk aan privacy. Maatregelen die worden 

genomen om de vertrouwelijkheid te waarborgen, zijn bedoeld om te 

voorkomen dat gevoelige informatie de verkeerde mensen bereikt, terwijl ze 

ervoor zorgen dat de juiste mensen deze in feite kunnen krijgen:  

• Een goed voorbeeld van methoden die worden gebruikt om de vertrouwelijkheid 

te waarborgen is een rekeningnummer of routeringsnummer bij online 

bankieren. Gegevensversleuteling is een veelgebruikte methode om 

vertrouwelijkheid te waarborgen. Gebruikers-id's en wachtwoorden vormen een 

standaardprocedure; twee-factor authenticatie wordt steeds de norm. 

• Integriteit houdt in dat de consistentie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

van gegevens gedurende de gehele levenscyclus behouden blijft. Gegevens 

mogen tijdens het transport niet worden gewijzigd en er moeten maatregelen 

worden genomen om ervoor te zorgen dat gegevens niet door onbevoegden 

kunnen worden gewijzigd (bijvoorbeeld in strijd met de vertrouwelijkheid) 

• Beschikbaarheid wordt het best gewaarborgd door alle hardware strikt te 

onderhouden, hardwarereparaties onmiddellijk uit te voeren wanneer dat nodig 

is en een goed functionerende besturingssysteemomgeving te behouden die vrij 

is van softwareconflicten. Inzendingen  kunnen  ook de impact  van  SLA's 

onderzoeken   . 

Punt 7: 

Mogelijke impact van datalek 

• Financiële kosten (GDPR Boetes) 

• Reputatieschade 
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• Mogelijke geschillen 

• Strafrechtelijke of strafrechtelijke veroordelingen 

• CEO/CIO/CSO Ontslag 

Punt 8: 

De opleidingsgidsen kunnen betrekking hebben op meerdere aspecten, 

waaronder de AVG, bijvoorbeeld:- 

 

• Inleiding tot  GDPR 

• Werkingssfeer van  de AVG 

• Wat zijn persoonsgegevens (PII) en speciale categoriegegevens 

• De zes principes voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 

• Wijzigingen in  de AVG 

• Hoe de AVG in de hele EU is geïmplementeerd 

• Gegevenscontroller vs gegevensverwerker 

• Rechten van de betrokkene 

• Verzamelen, opvragen en verwerken van persoonsgegevens 

• Overtredingen en andere overtredingen onder de AVG en latere sancties 

 

Ze kunnen hun diepere begrip tonen door een geschikt stroomdiagram/procesdiagram 

te bieden met betrekking tot het gekozen scenario. 
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Aanhangsel A 

       

Criteria 
Uitsteken

d 

Zeer 

Goede 
Eerlijk

e 

Niet 
Opmerkingen/sug

gesties: 
Goe

de 

Geda

an 

Mondelinge inleiding: 

Geïntroduceerde 

spreker, trok de 

aandacht van het 

publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: 

Gemakkelijk te volgen 

en te begrijpen, 

informatie leek 

accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, 

duidelijk, en mits een 

wrap-up van het 

onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker 

toonde goede 

verbuiging, juiste 

uitspraak, gebruikte 

expressie om punten 

aan te tonen, leek 

conversatie en 

natuurlijk, maakte 

oogcontact met het 

publiek, en de stem 

4 3 2 1 0 
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was luid en duidelijk 

genoeg om te horen; 

de afhankelijkheid van 

notecards was 

beperkt 

Kennis van de 

deelnemer: 

Deelnemer kon 

vragen van het 

publiek 

beantwoorden na het 

herhalen van de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: 

De aandacht van het 

publiek voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen 

werden vermeld aan 

het einde van de 

toespraak 

1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Bijlage B-evaluatie van het team 
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Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 

begrepen, wat resulteert in 

weinig betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 

Doelen zijn duidelijk, 

begrepen, en hebben de 

volledige inzet van teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of 

voorzichtig in discussies. 
1 2 3 4 5 

Leden uiten vrijelijk 

gedachten, gevoelens en 

ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 

motieven. 
1 2 3 4 5 

De leden vertrouwen 

elkaar en zijn niet bang 

voor spot of represailles. 
 

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen 

en onderdrukken of voorkomen 

conflicten. 

1 2 3 4 5 

Leden voelen zich vrij om 

verschillen te uiten en er 

doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te 

vragen of te geven.  
1 2 3 4 5 

Leden zijn comfortabel 

geven en het ontvangen 

van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het 

algemeen gedomineerd door een 

paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken 

bij de discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door 

slechts een paar leden. 
1 2 3 4 5 

Alle leden zijn betrokken 

bij de besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde 

regels en procedures die leden 

moeilijk te veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 

De leden wijzigen 

gemakkelijk procedures in 

reactie op nieuwe situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring 

van individuen worden niet goed 

benut. 

1 2 3 4 5 

De vaardigheden, kennis 

en ervaring van elk lid 

worden volledig benut. 
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BESCHERMING VAN 

PERSOONSGEGEVENS EN DIGITALE 

IDENTITEIT 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

U hebt een nieuw digitaal apparaat cadeau ontvangen (de docent geeft aan welk 
apparaat u gaat gebruiken).  Als verantwoordelijke digitale gebruiker wilt u proberen 
ervoor te zorgen dat het apparaat en alle informatie waar mogelijk worden 
beschermd.  

 
U bent van plan om het apparaat te gebruiken voor algemeen gebruik, zoals e-mail, 
surfen op het web, sociale netwerken en online bankieren. 

 
Uw uitdaging is om uw begrip en bewustzijn van de cyber security kwesties die 
inherent zijn aan nieuwe digitale apparaten te tonen. 

 
In het bijzonder bent u verplicht om zich te concentreren op hoe uw persoonlijke 
gegevens en digitale identificeren kunnen worden beschermd tegen mogelijke  
inbreuken op de beveiliging, dit zal zich ook richten op uw online aanwezigheid. 

  

Leerdoelen 

 

U2LO1. De leerling is in staat om  adequaat gedrag in de digitale wereld te volgen en zijn 

digitale sporen goed te beheren  

U2LO2. De leerling is in staat om de gevaren van het krijgen van gestolen of misbruikt zijn 

/ haar digitale identificeren door anderen te identificeren 

U2LO3. De leerling is in staat om informatie ten opzichte van andere mensen te 

beschermen tegenhi/her omgeving (als werknemer/als  vriend)   

U2LO4. De leerling is in staat om informatie online over hem/haar te vinden, te wissen 

en/of te wijzigen 
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U2LO5. De leerling is in staat om zijn eigen digitale trace 

U2LO6. De leerling is in staat om kritisch te handelen bij het online delen van informatie 

over zichzelf 

U2LO7. De leerling is in staat om gebruik te maken van meerdere digitale identiteiten, 

gericht op verschillende doelstellingen 

 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/

software 

Opleidingsmiddelen 

 

Na blootstelling 

aan of gebruik 

van een 

apparaat met 

internet, zoals 

een pc/ laptop/ 

tablet of 

smartphone, 

Een 

apparaat 

met 

internetverb

inding, zoals: 

 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Tablet 

 

• http://www.identitytheft.org.uk/ 

• http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-

your-footprint.html 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-

identifiable-information-definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB80

01A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGA

R 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A

2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRV

RV 

• https://staysafeonline.org/stay-safe-

online/securing-key-accounts-devices/social-media/ 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+ke

ep+information+secure+on+a+computer&&view=de

http://www.identitytheft.org.uk/
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
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tail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF

795775C&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+pr

otect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3

FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&F

ORM=VDRVRV 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen beschikbaar voor 

dit curriculum. Leerkrachten moeten alle beschikbare 

middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de studenten 

in de uitdaging. 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

- 2 uur om de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel inclusief 

het identificeren van wie welke taak (en))  

- 10 uur om informatie te zoeken 

- 2 uur om informatie te selecteren 

- 2 uur om alternatieven te genereren 

- 2 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en te 

bespreken (binnen de groep van de student) 

- 1 uur om te bepalen hoe de bevindingen zullen worden gepresenteerd (indien 

niet bepaald door de leraar) 

- 2 uur om bevindingen voor te bereiden in de juiste indeling, d.w.z. PowerPoint 

voor presentatie 

- 2 uur om bevindingen te presenteren /  te bespreken 

- 1 uur om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en hoe u 

verbeteringen aanbrengen voor toekomstige activiteiten  
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Presentatie van de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Video 

• Presentatie met software 

• Mondelinge \ mondelinge (Dit zou moeten worden opgenomen) 

• Schriftelijk rapport 

• Blog / vlog /wiki 

• Elk ander geschikt medium 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun 

resultaten te presenteren. 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Openbare presentatie (20%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden 

 

Teamwork prestaties (10%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

 

 

Bevindingen uit de uitdaging (70%).  Mogelijk 10% per artikel. 

 

1. Het team is in staat om het concept van hun digitale voetafdruk en digitale trace en 

regelgeving eiste beschrijven en te begrijpen.  

 

Mogelijke  reacties van studenten: 

In staat om zich bewust te zijn van gdpr en de implicaties ervan 

Bij het uitvoeren van zoeken op het web zal een bewustzijn van hoe analytics werkt 

op de achtergrond van dit proces. 
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Digitale voetafdruk – student is zich bewust van het 'merk' dat ze online achterlaten 

voor  inhoud die ze openen  –  bijvoorbeeld sollicitaties en online profiel worden 

beschouwd als onderdeel van dit proces. 

 

2. Het team beschrijft de nadelen van hun PII  (persoonlijke identificeerbare 

informatie)  wordt gebruikt door anderen. 

 

Items die moeten worden opgenomen: 

 

• Student is in staat om te identificeren en uit te leggen wat wordt bedoeld met 

het identificeren van diefstal 

• Student is in staat om te identificeren en uit te leggen 3 scenario's waarin hun 

PII kan worden gestolen 

• Student is in staat om  de nadelen/risico's  voor individuen / bedrijven van hun 

PII wordt  benaderd 

 

3. Het team is in staat om technieken te identificeren en uit te leggen die kunnen 

worden gebruikt om PII te beschermen voor zowel particulieren als bedrijven 

 

De volgende punten moeten worden opgenomen: 

 

• Student is in staat om wachtwoord complexiteit te overwegen 

• Student kan opslagmethoden voor wachtwoordbeveiliging aanbevelen 

• Student is in staat om te identificeren en uit te leggen hoe vaak en waarom 

wachtwoord moet worden gewijzigd 

• In een zakelijke omgeving studenten moeten kunnen identificeren en 

uitleggen hoe PII kan worden beschermd op de computer bijvoorbeeld fysieke 

veiligheid en vergrendeling computer of afmelden bij het verplaatsen van het 

bijvoorbeeld op pauzes etc 
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4. Het team en individueel zijn in staat om informatie op hun online profielen te 

vinden en te bewerken, zowel persoonlijk als vanuit het perspectief van de 

organisatie voor informatie over individuen 

 

De volgende punten moeten worden opgenomen: 

 

• De studenten zijn gezamenlijk in staat om ten minste  3 verschillende online 

profielen te bewerken en aan te passen  

• De studenten  zijn in staat om te identificeren en uit te leggen hoe ze toegang 

kunnen krijgen tot het wijzigen van hun gegevens in het bezit van ten minste 

2 organisaties 

• De studenten zijn in staat om hun digitale voetafdruk te meten  met behulp van 

online berekening website 

 

 

5. Het team is in staat om hun digitale trace/footprint te beheren 

 

• De studenten kunnen online bronnen gebruiken om hun digitale voetafdruk te 

beheren en hoe ze er wijzigingen in kunnen aanbrengen 

 

6. Het team is in staat om methoden te identificeren die moeten worden 

gebruikt om ervoor te zorgen dat hun PII veilig en veilig wordt gedeeld 

 

• De studenten zijn in staat om ten minste 3 methoden te identificeren voor het 

veilig en veilig delen van PII 

• De studenten zijn in staat om ten minste 3 methoden die kunnen worden 

gebruikt om illegaal pii uit hen te halen identificeren 
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7. Het team is in staat om de meest geschikte digitale identificatie te gebruiken 

voor specifieke doeleinden voor zowel particulieren als bedrijven 

 

• De studenten zijn in staat om een geschikte online profielen voor bedrijven in 

te stellen en te gebruiken, met redenen voor de opties die ze selecteren 

• De studenten zijn in staat om een geschikte online profielen voor individuen 

in te stellen en te gebruiken, met redenen voor de opties die ze selecteren op 

de sociale media profielen 
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie 
(Team of Individueel)       

Criteria Uitstekend 
Zeer 

Goede Eerlijke 
Niet 

Opmerkingen/suggesties: 
Goede Gedaan 

Mondelinge inleiding: 
Geïntroduceerde spreker, 
trok de aandacht van het 
publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: 
Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek 
accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, 
en mits een wrap-up van het 
onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker toonde 
goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie 
om punten aan te tonen, leek 
conversatie en natuurlijk, 
maakte oogcontact met het 
publiek, en de stem was luid 
en duidelijk genoeg om te 
horen; de afhankelijkheid van 
notecards was beperkt 

4 3 2 1 0 

Kennis van de deelnemer: 
Deelnemer kon vragen van 
het publiek beantwoorden na 
het herhalen van de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: De 
aandacht van het publiek 
voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen werden 
vermeld aan het einde van de 
toespraak 

1 0 0 0 0 

 

 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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Informatiebeveiliging als 

onderdeel van de 

beveiligingspraktijken van de 

organisatie 

& 

Inleiding tot Cyber Security 

Defence 

 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

12 uur / 2 dagen 
Beschrijving van de situatie 

U neemt deel aan een informatiebeveiligingsoefening bij uw bedrijf. U vindt er drie verschillende 

praktijkvoorbeelden die u moet bekijken vanuit het perspectief van uw organisatie of  

voorbeeldbedrijf. Bedrijf kan echt of fictief zijn. 

 

 

De uitdaging bevat drie echte  voorbeelden die typische kenmerken van real-life 

beveiligingsincidenten, wangedrag en criminaliteit te gebruiken. In elk geval worden de risico's van de 

gebeurtenis geanalyseerd en worden actuele beveiligingsproblemen gemarkeerd. Lees elk  scenario  en 

bespreek met uw collega / groep. Pick up nuttige tips en advies. Plaats evenementen in de context van 

uw eigen bedrijf en stel de vragen: Kan dit gebeuren in ons bedrijf? Hoe moeten we prepare voor een 

dergelijke situatie? Start de nodige acties om zakelijke gegevens beveiligingsrisico's kunnen beter 

beheer. 

 

Uw uitdaging is om de juiste oplossingen te vinden (voorkomen dat die dingen in de toekomst opnieuw 

gebeuren) alle drie de scenario's  voor uw bedrijf  door te bespreken met  uw  groep /collega's en de 

presentatie van de oplossingendie u vindt in uw bedrijf. 
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Scenario 1  CEO scam: De laatste kantoorminuten van vrijdagmiddag zijn op de weg. De verzonden e-

mail  wordt  verzonden  die dringend moet worden behandeld. Van Sally Spectra, CFO van het bedrijf. 

Goed - drop-off voor een snelle checkout en breng dan het weekend. 

 

Zo kan bijvoorbeeld de CEO-fraude verlopen. De dader zal contact opnemen met het financiële beheer 

van het bedrijf of de persoon die bevoegd is om betalingstransacties af te handelen en druk uit te 

oefenen door middel van een dringende overschrijving. Hij kan de CFO of CEO van het bedrijf 

vertegenwoordigen en eventueel ook een vertegenwoordiger van het partnerkantoor, zoals een 

advocaat. Contacten worden gemaakt via e-mail of telefoon rond het einde van de werkdag, meestal 

op een vrijdag, met de ontvanger met de minste tijd en concentratie om te beginnen uitzoeken wat het 

werkelijk is. Een bedrieger die zijn achtergrondwerk doet, kan zijn geloofwaardigheid vergroten door 

de namen van bekende collega's te noemen. 

 

Een verzoek om betaling via e-mail kan een e-mailadres hebben dat bijna identiek is aan het echte 

bedrijf, zoals sally.spectra@company.com in plaats van sally.spectra@conpany.com. Het bericht kan 

ook afkomstig zijn van precies de juiste persoon, maar het wordt ook gebruikt door een hacker die 

heeft ingebroken in een e-mail. (Säästöpankki Finse bank https://www.saastopankki.fi/fi-

fi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-ala-lankea-laskuhuijauksiin. Referred aan  15.10.2019) 

 

Scenario 2 Microsoft Office 365-account onder eenttack: De golf van aanvallen op Office 365-badges 

gaat niet weg. Aanvallen zijn geëvolueerd in het afgelopen jaar om het moeilijker te identificeren. Tivi  

(Finse IT-krant)  werd gecontacteerd door een lezer die een slachtoffer van phishing deze week. Hij had 

een link naar een Dropbox ontvangen van iemand die hij kende, met de titel: 'Voorstel 2019.pdf'. Het 

dossier kwam uit no-reply@dropbox.com en werd verzonden door de persoon met wie hij een 

specifieke overeenkomst had besproken. Hij verwachtte dat het gedeelde bestand gerelateerd zou zijn 

aan dit probleem. "Er was niets dat erop wijst dat dit een oplichterij was," vertelt de persoon Tivi. 

Nadat hij een PDF-bestand had geopend dat met Dropbox werd gedeeld, kreeg hij een koppeling naar 
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een pagina waarin hij werd gevraagd zich aan te melden bij Office 365. De ontvanger van het bericht 

heeft zijn Office 365-login op de site ingevoerd. Hij realiseerde zich dat zijn e-mail was gekaapt nadat 

hij verrassende contacten kreeg van zijn contacten.  

 

Sommige van zijn Engels sprekende kennissen hadden geprobeerd te onderzoeken door te antwoorden 

op een e-mail of het een virus was.  

 

"Vreemd genoeg hadden ze een Engelse reactie ontvangen die ontkende dat het een virus was en riep 

op tot het openen en terug te keren van het bestand," vraagt zich af aan Tivi.  

 

Het fenomeen is bekend bij het Traficom Cyber Security Center van het Finse Transport and 

Communications Agency. Volgens security expert Ville Kontinen, soortgelijke oplichting worden 

uitgevoerd door voortdurend gebruik te maken van niet alleen Dropbox, maar ook bestanden gedeeld 

via Google Drive en SharePoint diensten, bijvoorbeeld.  

 

"De manier waarop het werkt is dat zodra een slachtoffer is overgenomen, hij of zij in staat zal zijn om 

bestanden uitgebreid te verspreiden naar het slachtoffer via onbekende diensten. De pdf is open voor 

iedereen met een directe link",zegtKontinen. 

 

Bestanden worden namens het slachtoffer gedeeld via een service voor het delen van bestanden. 

Sommige van de delen van accounts kunnen eerder zijn gekaapt en de accounts van de slachtoffers zal 

worden overgelaten met bestanden voor later gebruik.  

 

Het PDF-bestand dat wordt geopend vanuit de bestandsservice bevat bijvoorbeeld een echt 

SharePoint-logo en een knop waarop u wordt geadviseerd om op te drukken. Het is mogelijk om 

hypertextkoppelingen op dezelfde manier op te nemen in een pdf-bestand als in bijvoorbeeld Word-

bestanden. (Finse IT-krant  https://www.tivi.fi/uutiset/varo-aitoa-dropbox-viestia-ovela-huijaus-
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kaappaa-office-tunnukset/a2c0295f-aece-4696-ab51-edb19ff52448. Referred naar  15.10.2019) 

  

Scenario 3 Stolen laptop: WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse geheime dienst zei op vrijdag een 

laptop werd gestolen uit de auto van een agent in New York City, maar dat dergelijke agentschap 

uitgegeven computers bevatten meerdere lagen van beveiliging en zijn niet toegestaan om geheime 

informatie bevatten. 

 

Het agentschap zei in een verklaring dat het was het achterhouden van extra commentaar, terwijl een 

onderzoek blijft. 

 

ABC News, onder vermelding van rechtshandhaving bronnen, zei de laptop bevatte plattegronden voor 

Trump Tower, details over het strafrechtelijk onderzoek naar hillary Clinton's gebruik van een prive-e-

mailserver en andere nationale veiligheid informatie. 

 

De New York Daily News, onder vermelding van politie bronnen, zei autoriteiten was op zoek naar de 

laptop, omdat het werd gestolen op donderdagochtend van het voertuig van de agent in de New York 

City wijk brooklyn. 

 

Sommige items gestolen met de laptop, met inbegrip van munten en een zwarte zak met de geheime 

dienst insigne op, werden later teruggevonden, de krant gemeld. 

 

CBS News, ook onder vermelding van rechtshandhaving bronnen, zei dat sommige van de documenten 

op de computer opgenomen belangrijke bestanden over paus Franciscus. 

De agent vertelde ook onderzoekers dat, terwijl er niets over het Witte Huis of buitenlandse leiders is 

opgeslagen op de laptop, de informatie daar kan de nationale veiligheid in gevaar brengen, de Daily 

News gemeld. 
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"Er zijn gegevens op die zeer gevoelig is," een politiebron vertelde de krant, toe te voegen: "Ze zijn 

versluiering als een gek." 

 

Afzonderlijk CNN, onder vermelding van een naamloze Amerikaanse geheime dienst bron, meldde op 

vrijdag dat een Californische man die het Witte Huis hek geschaald vorige week was op het zuiden van 

het pand gronden voor ten minste 15 minuten voordat hij werd gevangen genomen. (Reuters 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-

new-york-idUSKBN16O2EH  Referred naar  15.10.2019) 

 

 

Leerdoelen 

 

U4LO1: De leerling is in staat om informatierisico's op de werkplek te observeren, te beoordelen, te 

voorkomen en te rapporteren 

U4LO2: De leerling kan de beveiligingssystemen van de organisatie gebruiken in relatie tot 

informatiebeveiliging 

U4LO3: De leerling is in staat om de fysieke veiligheid in het pand te beheren 

U4LO4: De leerling kan veilig werken in mobiele en cloudservices 

U4LO5: De leerling is in staat om materiaal- en gegevensopslag en -bescherming te garanderen 

U4LO6: De leerling is in staat om basisprincipes van softwareveiligheid toe te passen: 

besturingssystemen,  toepassingen 

U5LO1: De leerling is in staat om kritieke informatie van verschillende media te identificeren 

U5LO2: De leerling is in staat om de kwetsbaarheid van kritieke infrastructuur voor de samenleving te 

beoordelen  

U5LO3: De leerling is in staat om cyberaanvallen en bedreigingen te identificeren 
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

- 2 uur om de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel inclusief 

het identificeren van wie welke taak (en))  

- 4 uur om informatie te zoeken 

- 2 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en te 

bespreken (binnen de groep van de student) 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/software Opleidingsmiddelen 

Basiskennis   over e-

mailsoftware.   

 

 

Elektronisch apparaat 

met Internet 

verbinding voor 

informatie zoeken. 

• Nationaal Cyber Security Centrum Finland. 

Online publicatie (ISSN 1799-0157) 

Bescherming tegen phishing en datalekken van 

Microsoft Office 365-referenties  

• Politie universiteit.  

Cybercriminaliteit, recht en technologie in 

Finland en daarbuiten 

• Algemene verordening gegevensbescherming 
GPDR GPDR 

• Elke groep moet find ten  minste  twee  

nationale  cyber  security  inbreuk  voorbeelden 

   

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://gdpr-info.eu/
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- 2 uur om bevindingen voor te bereiden in de juiste indeling, d.w.z. PowerPoint 

voor presentatie 

- 1 uur om bevindingen te presenteren / te bespreken 

- 1 uur om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en hoe 

u verbeteringen aanbrengen voor toekomstige activiteiten  
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Presentatie van de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Video 

• Presentatie 

• Inerbal 

• Schriftelijk rapport 

• Blog, vlog, wiki,podcast 

• Alle andere geschikte media 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om 

de leraar te ondersteunen. 

 

Openbare presentatie (15%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden 

 

Teamwork prestaties (30%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

 

Bevindingen van de uitdaging () () () 

1. De leerling is in staat om bedreigingen en risico's op het gebied van 

gegevensbeveiliging in zijn/haar dagelijkse werk op te sommen.  De leerling 

kan maatregelen gebruiken om zijn gegevens te beschermen 

 

Mogelijke reacties van studenten 

In staat om 2 bedreigingen en risico's in hun dagelijks leven zowel op het werk als 

buiten het werk uit te leggen. 

Na uitgelegd de bedreigingen en risico's van de leerling is in staat om technieken te 

gebruiken om hun gegevens te beschermen bijvoorbeeld regelmatige back-ups en 
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sterke wachtwoorden en antivirus. 

 

2. Het team is in staat om beveiligingssystemen van organisaties te gebruiken 

om informatie te beschermen 

Objecten die kunnen worden opgenomen: 

Student is in staat antivirus software te gebruiken 

Student is in staat om firewalls te gebruiken om gegevensbescherming te 

garanderen 

Student kan back-ups maken en bestanden versleutelen 

Student is in staat om een sterk wachtwoord in te stellen 

 

3. Het team is in staat om een reeks fysieke beveiliging in een 

bedrijf/organisatie te identificeren 

Objecten die kunnen worden opgenomen: 

Student is in staat om ten minste 4 fysieke beveiligingsproblemen te identificeren, 

waaronder vergrendelingskamers, toegang tot bezoekers, apparatuurbeleid 

 

4. Het team is in staat om technieken te gebruiken om veilig te werken in de 

virtuele omgeving 

Objecten die kunnen worden opgenomen: 

Student is in staat om hun mobiele apparaten te beschermen bijvoorbeeld het 

gebruik van VPN of het gebruik van mobiele telefoon om een internetverbinding te 

maken voor bijvoorbeeld laptop. 

Student is in staat om hun cloudservices te beschermen om ervoor te zorgen dat 

bestanden worden geüpload 

Studenten moeten zich ervan bewust zijn als er organisatiebeleid is met betrekking 

tot bestandsopslag in de cloud, dat dit moet worden gevolgd, bijvoorbeeld het 
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gebruik van een schijf of een andere cloudopslagprovider. 

 

5. Het team is in staat materiaal, gegevens op te slaan en te beschermen en 

om persoonlijke apparaten en toepassingen veilig te gebruiken 

Objecten die moeten worden opgenomen: 

Studenten moeten zich bewust zijn van de AVG bij het gebruik en opslaan 

van gegevens, zowel elektronisch als op papier 

Studenten moeten een back-up kunnen maken van bestanden en een back-

up buiten de site hebben opgeslagen (op afstand) 

Studenten kunnen ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personen 

toegang hebben tot de gegevens, bijvoorbeeld, toegangsmachtigingen 

kunnen instellen voor mappen 

Studenten kunnen ervoor zorgen dat wettelijk geautoriseerde software 

wordt gebruikt en dat deze regelmatig wordt bijgewerkt, zowel op mobiele 

als computerapparaten 

 

6. Het team is in staat om informatie uit verschillende media te vergelijken en 

kritisch te analyseren en kan degenen identificeren die het meest kwetsbaar 

zijn in de samenleving, waaronder infastructure zoals gezondheidszorg, 

elektriciteitscentrales, bankieren, telecommunicatie 

Objecten die moeten worden opgenomen: 

Studenten kunnen websites/links herkennen die niet echt/veilig zijn met als 

doel ongeoorloofde toegang tot gegevens/apparaten te krijgen.  Studenten 

kunnen bijvoorbeeld neplinksdocumenten die elektronisch worden 

verzonden vergelijken.   

Studenten zijn in staat om te vergelijken hoe organisaties contact opnemen 

met klanten bijvoorbeeld niet met behulp van telefoongesprekken 
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bijvoorbeeld van Microsoft of internet providers en hoe dit kan invloed 

hebben op kwetsbaarheid 

 

7. Het team is in staat om gemeenschappelijke cyber security bedreigingen 

lijst, zowel in het dagelijks leven 

Objecten die moeten worden opgenomen: 

Studenten zijn in staat om voorbeelden te geven van een aantal cyber 

security aanvallen, waar mogelijk moeten ze voorbeelden die ze hebben 

ervaren, bijvoorbeeld nep e-mails / links 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevindingen uit de uitdaging (55%).  Mogelijk 10% per artikel. 

• Scenario 1 

• Menselijke factor effecten? 

• Exploitatie van vertrouwen 

• Scenario 2: trefwoorden 

o Phishing 

o hacken, identiteitsdiefstal en fraude. 

o Nepsites 
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o Verificatie in twee stappen 

o Multifactor (2FA, MFA) 

o Financiële voordelen 

o Gevoelige gegevens 

• Scenario 3: sleutelwoorden 

o Nationale veiligheid 

o Informatiebeveiligingspraktijken en -beleid 

o Fysieke beveiliging 

o Afstandsbediening 
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie 
(Team of Individueel)       

Criteria Uitstekend 
Zeer 

Goede Eerlijke 
Niet Opmerkingen/suggest

ies: 
Goede Gedaan 

Mondelinge inleiding: 
Geïntroduceerde spreker, 
trok de aandacht van het 
publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: 
Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek 
accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, 
en mits een wrap-up van het 
onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker toonde 
goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie 
om punten aan te tonen, leek 
conversatie en natuurlijk, 
maakte oogcontact met het 
publiek, en de stem was luid 
en duidelijk genoeg om te 
horen; de afhankelijkheid van 
notecards was beperkt 

4 3 2 1 0 

Kennis van de deelnemer: 
Deelnemer kon vragen van 
het publiek beantwoorden na 
het herhalen van de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: De 
aandacht van het publiek 
voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen werden 
vermeld aan het einde van de 
toespraak 

1 0 0 0 0 
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Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  
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Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 

Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 
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Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 

 
Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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Informatiebeveiliging als onderdeel 

van de beveiligingspraktijken van de 

organisatie en Inleiding tot 

cybersecuritydefensie (doc voor 

studenten) 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

8 uur 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

 
U neemt deel aan een informatiebeveiligingsoefening bij uw bedrijf. U vindt er drie 

verschillende praktijkvoorbeelden die u moet bekijken vanuit het perspectief van uw 

organisatie of voorbeeldbedrijf. Bedrijf kan echt of fictief zijn. 

 

De uitdaging bevat drie echte voorbeelden die typische kenmerken van real-life 

beveiligingsincidenten, wangedrag en criminaliteit te gebruiken. In elk geval worden 

de risico's van de gebeurtenis geanalyseerd en worden actuele 

beveiligingsproblemen gemarkeerd. Lees elk scenario en bespreek met uw collega / 

groep. Pick-up nuttige tips en advies. Plaats evenementen in de context van uw 

eigen bedrijf en stel de vragen: Kan dit gebeuren in ons bedrijf? Hoe moeten we ons 

voorbereiden op een dergelijke situatie? Start de nodige acties om zakelijke 

gegevens beveiligingsrisico's kunnen beter beheer. 
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Uw uitdaging is om de juiste oplossingen te vinden (voorkom dat die dingen in de 

toekomst opnieuw gebeuren) alle drie de scenario's voor uw bedrijf door te 

discussiëren met uw groep/collega's en de oplossingen te presenteren die u in uw 

bedrijf vindt. 

 

Scenario 1 CEO scam: De laatste kantoorminuten van vrijdagmiddag zijn op de weg. 

Dit zal ertoe leiden dat de e-mail te laten vallen, die dringend moet worden 

behandeld. Van Sally Spectra, CFO van het bedrijf. Goed - drop-off voor een snelle 

checkout en breng dan het weekend. 

 

Zo kan bijvoorbeeld de CEO-fraude verlopen. De dader zal contact opnemen met het 

financiële beheer van het bedrijf of de persoon die bevoegd is om 

betalingstransacties af te handelen en druk uit te oefenen door middel van een 

dringende overschrijving. Hij kan de CFO of CEO van het bedrijf vertegenwoordigen 

en eventueel ook een vertegenwoordiger van het partnerkantoor, zoals een 

advocaat. Contacten worden gemaakt via e-mail of telefoon rond het einde van de 

werkdag, meestal op een vrijdag, met de ontvanger met de minste tijd en 

concentratie om te beginnen uitzoeken wat het werkelijk is. Een bedrieger die zijn 

achtergrondwerk doet, kan zijn geloofwaardigheid vergroten door de namen van 

bekende collega's te noemen. 

 

Een verzoek om betaling via e-mail kan een e-mailadres hebben dat bijna identiek is 

aan het echte bedrijf, zoals sally.spectra@company.com in plaats van 

sally.spectra@conpany.com. Het bericht kan ook afkomstig zijn van precies de juiste 

persoon, maar het wordt ook gebruikt door een hacker die heeft ingebroken in een 

e-mail. (Säästöpankki Finse bank https://www.saastopankki.fi/fi-

fi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-ala-lankea-laskuhuijauksiin. Verwezen 

naar 15.10.2019) 

 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

Scenario 2 Microsoft Office 365-account onder vuur: de golf van aanvallen op Office 

365-badges gaat niet weg. Aanvallen zijn geëvolueerd in het afgelopen jaar om het 

moeilijker te identificeren. Tivi (Finse IT-krant) werd gecontacteerd door een lezer 

die een slachtoffer van phishing deze week. Hij had een link naar een Dropbox 

ontvangen van iemand die hij kende, met de titel: 'Voorstel 2019.pdf'. Het dossier 

kwam uit no-reply@dropbox.com en werd verzonden door de persoon met wie hij 

een specifieke overeenkomst had besproken. Hij verwachtte dat het gedeelde 

bestand gerelateerd zou zijn aan dit probleem. "Er was niets dat erop wijst dat dit 

een oplichterij was", vertelt de persoon aan Tivi. Nadat hij een PDF-bestand had 

geopend dat met Dropbox werd gedeeld, kreeg hij een koppeling naar een pagina 

waarin hij werd gevraagd zich aan te melden bij Office 365. De ontvanger van het 

bericht heeft zijn Office 365-login op de site ingevoerd. Hij realiseerde zich dat zijn e-

mail was gekaapt nadat hij verrassende contacten kreeg van zijn contacten.  

 

Sommige van zijn Engels sprekende kennissen hadden geprobeerd te onderzoeken 

door te antwoorden op een e-mail of het een virus was.  

 

"Vreemd genoeg hadden ze een Engelse reactie ontvangen die ontkende dat het een 

virus was en riep op om het bestand te openen en terug te geven", vraagt Tivi zich 

af.  

 

Het fenomeen is bekend bij het Traficom Cyber Security Center van het Finse 

Transport and Communications Agency. Volgens security expert Ville Kontinen, 

soortgelijke oplichting worden uitgevoerd door voortdurend gebruik te maken van 

niet alleen Dropbox, maar ook bestanden gedeeld via Google Drive en SharePoint 

diensten, bijvoorbeeld.  

 

"De manier waarop het werkt is dat zodra een slachtoffer is overgenomen, hij of zij 

in staat zal zijn om bestanden uitgebreid te verspreiden naar het slachtoffer via 
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onbekende diensten. De pdf is open voor iedereen met een directe link", zegt 

Kontinen.  

 

Bestanden worden namens het slachtoffer gedeeld via een service voor het delen 

van bestanden. Sommige van de delen van accounts kunnen eerder zijn gekaapt en 

de accounts van de slachtoffers zal worden overgelaten met bestanden voor later 

gebruik.  

 

Het PDF-bestand dat wordt geopend vanuit de bestandsservice bevat bijvoorbeeld 

een echt SharePoint-logo en een knop waarop u wordt geadviseerd om op te 

drukken. Het is mogelijk om hypertextkoppelingen op dezelfde manier op te nemen 

in een pdf-bestand als in bijvoorbeeld Word-bestanden. (Finse IT-krant  

https://www.tivi.fi/uutiset/varo-aitoa-dropbox-viestia-ovela-huijaus-kaappaa-office-

tunnukset/a2c0295f-aece-4696-ab51-edb19ff52448. Verwezen naar 15.10.2019) 

  

Scenario 3 Gestolen laptop: WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse geheime dienst 

zei op vrijdag een laptop werd gestolen uit de auto van een agent in New York City, 

maar dat dergelijke agentschap uitgegeven computers bevatten meerdere lagen van 

beveiliging en zijn niet toegestaan om geheime informatie bevatten. 

 

Het agentschap zei in een verklaring dat het was het achterhouden van extra 

commentaar, terwijl een onderzoek blijft. 

 

ABC News, onder vermelding van rechtshandhaving bronnen, zei de laptop bevatte 

plattegronden voor Trump Tower, details over het strafrechtelijk onderzoek naar 

hillary Clinton's gebruik van een prive-e-mailserver en andere nationale veiligheid 

informatie. 
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De New York Daily News, onder vermelding van politie bronnen, zei autoriteiten was 

op zoek naar de laptop, omdat het werd gestolen op donderdagochtend van het 

voertuig van de agent in de New York City wijk brooklyn. 

 

Sommige items gestolen met de laptop, met inbegrip van munten en een zwarte zak 

met de geheime dienst insigne op, werden later teruggevonden, de krant gemeld. 

 

CBS News, ook onder vermelding van rechtshandhaving bronnen, zei dat sommige 

van de documenten op de computer opgenomen belangrijke bestanden over paus 

Franciscus. 

De agent vertelde ook onderzoekers dat, terwijl er niets over het Witte Huis of 

buitenlandse leiders is opgeslagen op de laptop, de informatie daar kan de nationale 

veiligheid in gevaar brengen, de Daily News gemeld. 

 

"Er zijn gegevens op die zeer gevoelig is," een politiebron vertelde de krant, toe te 

voegen: "Ze zijn versluiering als een gek." 

 

Afzonderlijk CNN, onder vermelding van een naamloze Amerikaanse geheime dienst 
bron, meldde op vrijdag dat een Californische man die het Witte Huis hek geschaald 
vorige week was op het zuiden van het pand gronden voor ten minste 15 minuten 
voordat hij werd gevangen genomen. (Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-
trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-

idUSKBN16O2EH  verwezen naar 15.10.2019) 

Leerdoelen 

 

U4LO1: De leerling is in staat om informatierisico's op de werkplek te observeren, te 

beoordelen, te voorkomen en te rapporteren 

U4LO2: De leerling kan de beveiligingssystemen van de organisatie gebruiken in 

relatie tot informatiebeveiliging 

U4LO3: De leerling is in staat om de fysieke veiligheid in het pand te beheren 

U4LO4: De leerling kan veilig werken in mobiele en cloudservices 
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U4LO5: De leerling is in staat om materiaal- en gegevensopslag en -bescherming te 

garanderen 

U4LO6: De leerling is in staat om basisprincipes van softwareveiligheid toe te passen: 

besturingssystemen, toepassingen 

U5LO1: De leerling is in staat om kritieke informatie van verschillende media te 

identificeren 

U5LO2: De leerling is in staat om de kwetsbaarheid van kritieke infrastructuur voor de 

samenleving te beoordelen 

U5LO3: De leerling is in staat om cyberaanvallen en bedreigingen te identificeren 

Resources die u gebruiken 

Enkele publicaties om u te helpen gedetailleerde informatie te krijgen: 

• Nationaal Cyber Security Centrum Finland. Online publicatie (ISSN 1799-0157) 

Bescherming tegen phishing en datalekken van Microsoft Office 365-referenties  

 
• Politie universiteit.  

Cybercriminaliteit, recht en technologie in Finland en daarbuiten 
 

• Algemene verordening gegevensbescherming 
GPDR GPDR 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, kun je werken in een groep van 2-4 personen. U de 

volgende stappen gebruiken voor uw werk: 

1. Maak kennis met drie bepaalde scenario's  

2. Bespreek met uw groep over de drie scenario's 

3. Gebruik verstrekte publicaties voor specifieke informatie. Met andere 

bronnen, herinner bron kritiek. 

4. Gebruik uw fictieve of echte bedrijf als context in de scenario's 

5. Schat de mogelijkheden van de scenario's om waar te zijn bij uw fictieve of 

echte bedrijf 

6. Breng de nodige wijzigingen aan om dit te voorkomen 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://gdpr-info.eu/
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7. Als je eenmaal weet wat je moet doen, beschrijf dan hoe je het gaat doen 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

 

 

Evaluatiecriteria 

• Toont een begrip van de CIA triade 

• Toont duidelijk de impact van het niet nakomen van 
geheimhoudingsovereenkomsten 

• Geef voorbeeldproces/procedure, gebaseerd op voorbeelden van best 
practices voor het beheren van belangrijke bedrijfsgegevens. 

• Het bewijs leveren, echt of gesimuleerd, dat het ontworpen 
proces/procedure voldoet aan de eisen van de organisatie. 

• Geschikte reflectie/evaluatie en verbeteringssuggesties moeten duidelijk zijn. 
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Basiskennis van de relatie tussen  IT  

&  OT 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

Voor het bedrijf waar u werkt, wordt een apparaat geplaatst met controle via een 
microcontroller. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen in binnen- en buitenland. 
De controle moet ook mogelijk zijn via een andere locatie. Om dit te bereiken, moet 
een verbinding worden gemaakt via het internet. Om te begrijpen hoe het apparaat 
is aangesloten, moet een virtuele installatie worden gemaakt via Packet Tracer. 
Als u de juiste configuratie hebt gemaakt, moet een beveiligde verbinding worden 
gemaakt via een VPN. 

 
Om deze opdracht te voltooien moet je onderzoeken: 
- Functies van packet tracer 
- de GUI-instellingen van een wifi-router (WRT300N), 
- Port forwarding 
- VPN 

 
Een document moet worden geleverd met de details van Packet Tracer met de 
beschrijving van de instellingen. Het document moet ook een beschrijving bevatten 
van ten minste 3 bedreigingen die u tegenkomen. In het onderzoek naar 
veiligheidsstandaarden beantwoord je de volgende vragen: 
Selecteer 3 standaarden uit de volgende lijst en geef een korte beschrijving in uw 
eigen woorden: 
• IEC 62443 / ISA99, 
• NIST 800 82, 
• NIST 800 53, 
• NERC CIP, 
• Cyberessentials, 
• NISTIR7228 
Selecteer 3 protocollen uit de volgende lijst en geef een korte beschrijving in uw 
eigen woorden: 
• PLC, 
• SCADA, 
• HMI, 
Mijn 
• MODBUS, 
• PROFINET 
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Geef twee voorbeelden van een firewall die kan worden gebruikt voor industrieel 

gebruik. 
Leerdoelen 

 

U6LO1. De leerling is in staat om IT versus OT te differentiëren  

U6LO2. De leerling is in staat om basiskennis van netwerken te begrijpen (cisco,hp) 

U6LO3. De leerling is in staat om de belangrijkste bedreigingen en effecten van een 

cyberaanval in een industriële omgeving te identificeren. 

U6LO4. De leerling is in staat om de belangrijkste informatiebeveiligingsstandaarden 

in IT te beschrijven  

U6LO5.  De leerling identificeert de belangrijkste veiligheidsnormen met betrekking 

tot OT 

U6LO6. De leerling is in staat om een aantal beveiligingsmaatregelen in industriële 

processen te identificeren 

U6LO7. De leerling is in staat om te bepalen welke zijn de belangrijkste componenten 

en gemeenschappelijke protocollen in OT 

 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/so

ftware 

Opleidingsmiddelen 

Is in staat om 

te werken met 

laptop, pc en 

smartphone. 

Een apparaat 

met 

internetverbin

ding, zoals: 

Pc 

Laptop 

• https://www.youtube.com/channel/UCCMyf

3_4h3zw7DSNW2d0SKg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Te

chnology 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security

_standards 

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
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Is bekend 

metnetwerk/in

ternet. 

Heeft begrip 

van 

microcontrolle

r. 

 

Smartphone  

Software: 

Pakkettracerin

g 

Office 

 

 

• https://automation.isa.org/industrial-

firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-

risks-security/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address 

• https://www.youtube.com/watch?v=-

K6jMYBfuIY 

 

• Leg de uitdaging uit en wat er verwacht 

wordt. 

• De docent moet samen met te studenten de 

netwerkuitdaging opbouwen, zodat ze de 

software kunnen volgen en begrijpen.  

• Laat de poort doorsturen configuratie open, 

zodat de studenten dit alleen kunnen doen. 

• Leid de student door de VPN-uitdaging in 

Paket tracer, leg uit wat de stappen zijn en 

hoe je het instelt. 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen 

beschikbaar voor dit curriculum. Leerkrachten 

moeten alle beschikbare middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de 

studenten in de uitdaging. 

 

  

https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

1 uur om de uitdaging uit te leggen 

3 uur om packet tracer een deel van  portforwarding  als voorbeeld te  leren:  

 

 

 

3 uur lesgeven VPN in packet tracer:   
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3 uur sleutelen en configureren voor studenten met Packet tracer 

10 uur schrijven van de opdracht met onderzoek 

2 uur het controleren van de uitkomst van de uitdaging 

1 uur  durende teamdiscussie 

1 uur om definitieve aanpassingen te maken  en te presenteren aan de leraar 
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Presentatie van de resultaten 

 

De studenten leveren hun uitdaging aan de leraar. Leraar zal evalueren hun product 

en kan een aantal vragen te stellen om te controleren whopde student  geleerd. 

Als de studenten samenwerken,  moeten ze hun eigen product leveren. 

De producten die geleverd moeten worden zijn: 

• Pakkettraceringsdocument 

• Uitleg over het onderwerp van de uitdaging in een schriftelijk rapport 

• verbale onderbouwing van de vragen van de leerkrachten 

 

 

 

  



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Teamwork prestaties (10%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in  bijlage  A aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team 

 

Uitdagingen: 

Netwerkconfiguratie (20%) 

Het document moet ook een beschrijving bevatten van ten minste 3 bedreigingen 
die u tegenkomen.  (20%) 

 

Drie veiligheidsnormen. (20%) 

 

Drie protocollen (20%) 

 

Twee voorbeelden van Firewall (10%) 

 

Docenten zijn vrij om hun eigen afstuderen te bepalen. 
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Aanhangsel A 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 
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Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 

Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 
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De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 

 
Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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Basiskennis van de relatie tussen  IT  

&  OT 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

24 uur / 3 dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

Voor het bedrijf waar u werkt, wordt een apparaat geplaatst met controle via een 
microcontroller. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen in binnen- en buitenland. 
De controle moet ook mogelijk zijn via een andere locatie. Om dit te bereiken, moet 
een verbinding worden gemaakt via het internet. Om te begrijpen hoe het apparaat 
is aangesloten, moet een virtuele installatie worden gemaakt via Packet Tracer. 
Als u de juiste configuratie hebt gemaakt, moet een beveiligde verbinding worden 
gemaakt via een VPN. 

 
Om deze opdracht te voltooien moet je onderzoeken: 
- Functies van packet tracer 
- de GUI-instellingen van een wifi-router (WRT300N), 
- Port forwarding 
- VPN 

 
Een document moet worden geleverd met de details van Packet Tracer met de 
beschrijving van de instellingen.  

 
Het document moet ook een beschrijving bevatten van ten minste 3 bedreigingen 
die u tegenkomen.  

 
In het onderzoek naar veiligheidsstandaarden beantwoord je de volgende vragen: 
Selecteer 3 standaarden uit de volgende lijst en geef een korte beschrijving in uw 
eigen woorden: 
• IEC 62443 / ISA99, 
• NIST 800 82, 
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• NIST 800 53, 
• NERC CIP, 
• Cyberessentials, 
• NISTIR7228 

 
Selecteer 3 protocollen uit de volgende lijst en geef een korte beschrijving in uw 
eigen woorden: 
• PLC, 
• SCADA, 
• HMI, 
Mijn 
• MODBUS, 
• PROFINET 

 
Geef twee voorbeelden van een firewall die kan worden gebruikt voor industrieel 

gebruik. 

Leerdoelen 

 

U6LO1. De leerling is in staat om IT versus OT te differentiëren 

U6LO2. De leerling is in staat om basiskennis van netwerken te begrijpen (cisco,hp) 

U6LO3. De leerling is in staat om de belangrijkste bedreigingen en effecten van een 

cyberaanval in een industriële omgeving te identificeren. 

U6LO4. De leerling is in staat om de belangrijkste informatiebeveiligingsstandaarden 

in IT te beschrijven  

U6LO5.  De leerling identificeert de belangrijkste veiligheidsnormen met betrekking 

tot OT 

U6LO6. De leerling is in staat om een aantal beveiligingsmaatregelen in industriële 

processen te identificeren 

U6LO7. De leerling is in staat om te bepalen welke zijn de belangrijkste componenten 

en gemeenschappelijke protocollen in OT 
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Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-

risks-security/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address 

• https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY 

 

 

 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving   

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Schrijf uw antwoorden en uitleg in je eigen woorden. 

5. Je werkt in groepen, maar schrijft je eigenkrant. 

6. Deel je onderzoek  met  elkaar 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

 

 

 

Evaluatiecriteria 

• Controleren of alle leerdoelen zijn gedekt 

• Controleer of je uitleggen wat je deed in de uitdaging 

• Het virtuele netwerk met Packet tracer werkt 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig 

gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsprocedures en machines 

Document voor leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur van de uitdaging 
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19 uur 
Beschrijving van de situatie 

Je werkt in een bedrijf of in je beroep. U dit simuleren als uw praktische klasse als 
uw werkgebied. 

 
 
Er zijn een aantal beveiligingsniveaus binnen het bedrijf om de mate van beveiliging 
in kaart te brengen. 
Studie IEC 62443 en denk aan een voorbeeld voor elk niveau voor uw  bedrijf. 

 
Er zijn regels en voorschriften binnen de school / bedrijf als er een inbreuk op de 
beveiliging. Lees de procedures van de school / bedrijf en schrijf de procedure als er 
een virus in een machine software 

 
Geef drie voorbeelden van een breach  in de  veiligheid van een machine. Maak hier 
een beschrijving van zodat niet-technische medewerkers begrijpen waar het over 
gaat. 

 
De docent voorziet de student van een netwerkmonitoringtool en bespreekt dit met 
de student. Leg uit over het programma en wat zichtbaar is. 
De docent vertoont afwijkingen en de student geeft hier uitleg over en plaatst een e-
mail naar de IT-specialist om aan te geven wat hij heeft gezien. 

  
 
De student maakt een netwerktekening met router, switch pc en machine. Hij 
beschrijft hoe de machine toegankelijk is en wat de verschillende apparaten doen. 
De uitleg moet in eenvoudige taal worden geschreven. 

 
U moet een schriftelijk document en een film van max. 10  minuten leveren om de 

delen van de uitdaging uit te leggen. 

 

Leerdoelen 

 

U7LO1.  De leerling is in staat om de niveaus in het industriële proces te benoemen 

en te beschrijven. 
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U7LO2.  De leerling is in staat om bedrijfsprocedures toe te passen, mogelijke 

problemen op te sporen en een specialist te informeren over eventuele 

beveiligingsproblemen.  

U7LO3. De leerling is in staat om storingen in de machine of inbreuken in de 

machinebeveiliging te detecteren. 

U7LO4. De leerling is in staat om de risico's van het aansluiten van willekeurige USB 

in een bedrijfsnetwerk / machines / computers te identificeren 

U7LO5. De leerling kan een netwerkbewakingstool uitlezen om ongewoon 

netwerkverkeer te detecteren. 

U7LO6. De leerling is in staat om te begrijpen netwerken protocollen routing / vpn / 

PF / etc.. 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/soft

ware 

Opleidingsmiddelen 

Is in staat om te 

werken met  

laptop, pc en 

smartphone. 

Is bekend 

metnetwerk/inte

rnet. 

Heeft begrip en 

werking van  

machines  

(geautomatiseer

d) 

 

Een apparaat 

met 

internetverbindi

ng, zoals: 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Software: 

Pakkettracering 

Office 

Hulpprogramma 

voor 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_secu

rity_standards 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_

network 

• https://www.cnczone.com/forums/uncat

egorised-cam-discussion/1448-cnc.html 

 

 

• Leg de uitdaging uit en wat er verwacht 

wordt. 

• De leraar maakt een keuze heks netwerk 

monitoring tool de student nodig heeft 

om te gebruiken en de uitleg van de tool. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
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netwerkbewakin

g 

School IT-

beveiligingsprot

ocol 

 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen 

beschikbaar voor dit curriculum. Leerkrachten 

moeten alle beschikbare middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de 

studenten in de uitdaging. 
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

1 uur om de uitdaging uit te leggen 

4 uur  om de netwerkmonitoringtool te onderwijzen 

10 uur voor onderzoek en schrijven van het document 

1 uur durende teamdiscussie   

1 uur om definitieve aanpassingen te doen  

2 uur  om de film te maken en de film  te presenteren 
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Presentatie van de resultaten 

 

De studenten leveren hun uitdaging aan de leraar. Leraar zal evalueren hun product. 

De film die de student maakt is vrij interpreteerbaar en studenten kunnen elke vorm 

kiezen. (Actie, komedie etc.) De studenten kunnen hun smartphone gebruiken. 

  

Als de studenten samenwerken,  moeten ze hun eigen product leveren. 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Teamwork prestaties (10%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in  bijlage  A aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team 

 

Uitdagingen: 

Beveiligingsniveau (10%) 

 

Regels en voorschriften  (10%) 

 

Drie inbreuken op debeveiliging. (20%) 

 

Netwerkmonitoring (20%) 

 

Netwerk explanatie  (10%) 

 

Film (20%) 

 

Docenten zijn vrij om hun eigen afstuderen te bepalen. 
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Aanhangsel A 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 
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Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 

Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 
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De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 

 
Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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Bedrijfsprocedures en machines 

Document voor studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur van de uitdaging 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig 

gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

 

19 uur  
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

Je werkt in een bedrijf of in je beroep. U dit simuleren als uw praktische klasse als 
uw werkgebied. 

 
 
Er zijn een aantal beveiligingsniveaus binnen het bedrijf om de mate van beveiliging 
in kaart te brengen. 
Studie IEC 62443 en denk aan een voorbeeld voor elk niveau voor uw  bedrijf. 

 
Er zijn regels en voorschriften binnen de school / bedrijf als er een inbreuk op de 
beveiliging. Lees de procedures van de school / bedrijf en schrijf de procedure als er 
een virus in een machine software 

 
Geef drie voorbeelden van een breach  in de  veiligheid van een machine. Maak hier 
een beschrijving van zodat niet-technische medewerkers begrijpen waar het over 
gaat. 

 
De docent voorziet de student van een netwerkmonitoringtool en bespreekt dit met 
de student. Leg uit over het programma en wat zichtbaar is. 
De docent vertoont afwijkingen en de student geeft hier uitleg over en plaatst een e-
mail naar de IT-specialist om aan te geven wat hij heeft gezien. 

  
 
De student maakt een netwerktekening met router, switch pc en machine. Hij 
beschrijft hoe de machine toegankelijk is en wat de verschillende apparaten doen. 
De uitleg moet in eenvoudige taal worden geschreven. 

 
U moet een schriftelijk document en een film van max. 10 minuten leveren om de 
delen van de uitdaging uit te leggen. 
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Leerdoelen 

 

U7LO1.  De leerling is in staat om de niveaus in het industriële proces te benoemen 

en te beschrijven. 

U7LO2.  De leerling is in staat om bedrijfsprocedures toe te passen, mogelijke 

problemen op te sporen en een specialist te informeren over eventuele 

beveiligingsproblemen.  

U7LO3. De leerling is in staat om storingen in de machine of inbreuken in de 

machinebeveiliging te detecteren. 

U7LO4. De leerling is in staat om de risico's van het aansluiten van willekeurige USB 

in een bedrijfsnetwerk / machines / computers te identificeren 

U7LO5. De leerling kan een netwerkbewakingstool uitlezen om ongewoon 

netwerkverkeer te detecteren. 

U7LO6. De leerling is in staat om te begrijpen netwerken protocollen routing / vpn / 

PF / etc.. 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network 

• https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html 

 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
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2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Schrijf uw antwoorden en uitleg in je eigen woorden. 

5. Je werkt in groepen, maar schrijft je eigenkrant. 

6. Deel je onderzoek met elkaar 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

 

 

 

Evaluatiecriteria 

• Controleren of alle leerdoelen zijn gedekt 

• Controleer of je uitleggen wat je deed in de uitdaging 

• Presenteer de film  

• De docent legt zijn/haar afstuderen uit 
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GDPR en gegevensbescherming 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

10 uur 
Beschrijving van de situatie 

Onderzoek de AVG van uw land en  beantwoord de volgende vragen: 

 
Waar vindt u de officiële GDPR richtlijnen? 

 
Wat zijn  de meest relevante richtlijnen voor OT cyber security? (naam 3) 

 
Wat is het verschil tussen de AVG van uw eigen land en twee andere Europese  
landen? 

 
Wat doet jouw school met GDPR in je beroep? 

 
Wat is uw eigen advies van  de bescherming van een computer geleide machine? 

 
Neem een computer geleide machine en onderzoeken welke informatie gevoelig is? 

 
Wat zijn de gevaren van een computergeleide machine? 

 
Maak een presentatie van max 15 minuten om de antwoorden  van deze vragen te 
presenteren. 
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Leerdoelen 

 

U8LO1.  De leerling is in staat om te bepalen welke 

gegevensbeschermingsvoorschriften zijn in zijn/haar land en in Europa. 

U8LO2. De leerling is in staat om op een veilige manier te werken met gegevens die 

zijn verbonden met de verschillende soorten machines die op het werk worden 

gebruikt. 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/

software 

Opleidingsmiddelen 

Is in staat om 

te werken 

met  laptop, 

pc en 

smartphone. 

Is bekend 

metnetwerk/

internet. 

Heeft begrip 

en werking 

van 

machines  

(geautomatis

eerd) 

Een apparaat 

met 

internetverbi

nding, zoals: 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Software: 

Office 

 

 

• https://gdpr-info.eu/ 

• https://companyweek.com/articles/cybersecurity

-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-

machines 

• https://www.researchgate.net/publication/3139

15539_Detecting_cyber-

physical_attacks_in_CyberManufacturing_system

s_with_machine_learning_methods 

• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/ 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen beschikbaar 

voor dit curriculum. Leerkrachten moeten alle 

beschikbare middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de 

studenten in de uitdaging. 

 

https://gdpr-info.eu/
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

1 uur om de uitdaging uit te leggen 

8 uur  onderzoek een antwoord op de  vragen 

1 uur om de presentatie  te maken  

 

 

Presentatie van de resultaten 

 

De studenten geven hun  presentatie aan de leraar en presenteren aan de klas. Leraar 

zal evalueren hun product. 

Studenten werken alleen. 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

 

Uitdagingen: 

Waar vindt u de officiële GDPR richtlijnen?  (10%) 

 
Wat zijn de meest relevante richtlijnen voor OT cyber security? (naam 3)  (15%) 

 
Wat is het verschil tussen de AVG van uw eigen land en twee andere Europese 
landen?  (10%) 

 
Wat doet jouw school met GDPR in je beroep?  (10%) 

 
Wat is uw eigen advies  van de bescherming van een computer geleide machine? 

(10%) 

 
Neem een computer geleide machine en onderzoeken welke informatie gevoelig is?  
(15%) 

 
Wat zijn de gevaren van een computergeleide machine?  (10%) 

 
Presentatie (20%) 

 

In aanhangsel A  een voorbeeld van een beoordelingsformulier voor presentaties. 

Docenten zijn vrij om hun eigen afstuderen te bepalen. 
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Aanhangsel A 

Beoordelingsformulier Mondelinge Presentaties 
Studentennaam: 
Rang: 
  

  De.  Opmerkingen  

Inhoud 

 

Duidelijk 

Consistente 

Coördinatie met doelgroep 

Kwaliteit 
Hoofd- en bijzaken 

  

    

Formulier 
 

Inleiding, centrum, slot 
Overgangen 

Logische structuur 
Evenwichtige 

Tijdschema 

  

    

Verbale presentatie 

 

Woordkeuze- en 
zinsstructuur 
Tijd 

Verstaanbaarheid 

Intonatie 

Verscheidenheid 

 

    

Non-verbale expressie 

 

Houding 

Gezichtsuitdrukking 

Ondersteunende gebaren 

Contact met het publiek 
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Tools 

 

Duidelijk, goed geregeld 

Ondersteunend 

Geïntegreerd in argument 
Dosering, timing 

Service 
  

    

  

In de tweede kolom wordt het oordeel samengevat in ++, +, ± of -; in de derde kolom 

dit oordeel. 
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GDPR en gegevensbescherming 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

10 uur  
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

 

Beschrijving van de situatie 

Onderzoek de AVG van uw land en beantwoord de volgende vragen: 

 
Waar vindt u de officiële GDPR richtlijnen? 

 
Wat zijn de meest relevante richtlijnen voor OT cyber security? (naam 3) 

 
Wat is het verschil tussen de AVG van uw eigen land en twee andere Europese 
landen? 

 
Wat doet jouw school met GDPR in je beroep? 

 
Wat is uw eigen advies  van de bescherming van een computer geleide machine? 

 
Neem een computer geleide machine en onderzoeken welke informatie gevoelig is? 

 
Wat zijn de gevaren van een computergeleide machine? 

 
Maak een presentatie van max 15 minuten om de antwoorden van deze vragen te 
presenteren. 
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Leerdoelen 

U8LO1.  De leerling is in staat om te bepalen welke 

gegevensbeschermingsvoorschriften zijn in zijn/haar land en in Europa. 

U8LO2. De leerling is in staat om op een veilige manier te werken met gegevens die 

zijn verbonden met de verschillende soorten machines die op het werk worden 

gebruikt. 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• https://gdpr-info.eu/ 

• https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-

control-of-cnc-machines 

• https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-

physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_method

s 

• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/ 

 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving 

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Schrijf uw antwoorden en uitleg in je eigen woorden. 

5. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

6. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

 

https://gdpr-info.eu/
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
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Evaluatiecriteria 

• Controleren of alle leerdoelen zijn gedekt 

• Controleer of je uitleggen wat je deed in de uitdaging 

• Maak een presentatie. 

• De docent legt zijn/haar afstuderen uit 
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IT/ OT-omgeving  

Document voor leerkrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

Duur van de uitdaging 

  

24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

 
Een fabrieksautomatiseringsbedrijf vraagt om advies over de veiligheid van zijn 

productie-installatie. 

Het bedrijf heeft zijn IT- en OT-afdelingen, maar ze weten niet hoe ze gezamenlijk de 

volledige  beveiliging van bedrijfsinformatie moeten beheren. 

Ze hebben ons het huidige ontwerp van de infrastructuur van hun bedrijf gestuurd en 

ons gevraagd om hun technici te helpen bij het herontwerpen van een nieuw 

optimaalsysteemmodel, dat hen garandeert veilig te zijn tegen cyberaanvallen. Dit 

model moet over de nodige mechanismen beschikken om te voldoen aan de huidige 

wetgeving die overeenkomt met de sector. 

De oorspronkelijke regeling wordt hieronder weergegeven (network 

zondersegmentatie): 
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In dit ontwerp kan worden gezien als welke netwerkinfrastructuur van oudsher is in 

industriële controlesystemen, een vlak netwerk gedefinieerd door functionaliteit. 

Zoals te zien is in de afbeelding, zijn er geen beveiligingselementen om segmentatie 

uit te voeren en slechte praktijken worden gebruikt, zoals het gebruik van 

servercomputers met twee netwerkkaarten om verschillende netwerken te sluiten. 

U moet verschillende netwerksegmentatieoplossingen voorstellen van een 

industrieel controlesysteem, met verschillende beveiligingsniveaus in elk geval. 

Taken die u wilt uitvoeren: 

• Identificeer de systeemcomponenten en beschrijf de functies van elk 

onderdeel. 

• Herontwerp het systeem met segmentatiestrategieën. 

• Identificeer de belangrijkste regelgeving / normen om cyberbeveiliging 

teoverwegen. 

Leerdoelen 
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U6LO1. De leerling is in staat om IT versus OT te differentiëren 

U6LO3. De leerling is in staat om de belangrijkste bedreigingen en effecten van een 

cyberaanval in een industriële omgeving te identificeren. 

U6LO4. De leerling is in staat om de belangrijkste informatiebeveiligingsstandaarden 

in IT te beschrijven  

U6LO5.  De leerling identificeert de belangrijkste veiligheidsnormen met betrekking 

tot OT 

U6LO6. De leerling is in staat om een aantal beveiligingsmaatregelen in industriële 

processen te identificeren 

U6LO7. De leerling is in staat om te bepalen welke zijn de belangrijkste componenten 

en gemeenschappelijke protocollen in OT 

U7LO1.  De leerling is in staat om de niveaus in het industriële proces te benoemen 

en te beschrijven. 

U7LO2.  De leerling is in staat om bedrijfsprocedures toe te passen, mogelijke 

problemen op te sporen en een specialist te informeren over eventuele 

beveiligingsproblemen.  

U7LO3. De leerling is in staat om storingen in de machine of inbreuken in de 

machinebeveiliging te detecteren. 

U7LO6. De leerling is in staat om te begrijpen netwerken protocollen routing / vpn / 

PF / etc. 

U8LO1.  De leerling is in staat om te bepalen welke 

gegevensbeschermingsvoorschriften zijn in zijn/haar land en in Europa. 

U8LO2. De leerling is in staat om op een veilige manier te werken met gegevens die 

zijn verbonden met de verschillende soorten machines die op het werk worden 

gebruikt. 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 
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Voorkennis Apparatuur/softwa

re 

Opleidingsmiddelen 

Is in staat om te 

werken met  laptop, 

pc en smartphone. 

Is bekend 

metnetwerk/interne

t. 

Heeft begrip van 

microcontroller. 

 

Een apparaat met 

internetverbinding, 

zoals: 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Software: 

Office 

 

 

ISA-95 verdeelt controlesystemen in vijf 

niveaus. Deze niveaus maken het ook 

mogelijk om een eerste scheiding van 

netwerken uit te voeren en te laten zien 

hoe segmentatie kan worden uitgevoerd. 

 

In een correct gesegmenteerd industrieel 

controlesysteem moeten ten minste vier 

soorten verschillende netwerken worden 

gedefinieerd: een procesnetwerk, een 

besturingsnetwerk, een netwerk van 

gegevens of controlecentra en een netwerk 

voor gegevensuitwisseling. Toegevoegd 

aan deze zijn er het bedrijfsnetwerk en het 

externe netwerk om de 

netwerkarchitectuur te voltooien. 

Afhankelijk van het niveau van kritiek op 

het systeem of het beveiligingsniveau dat 

men wenst te verkrijgen, zullen 

verschillende strategieën en/of tools 

worden gebruikt om een correcte 

https://isaeurope.com/isa-95/
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segmentatie uit te voeren: Air Gap, IDS/IPS, 

Virtual networks, Firewall, Data diodes, 

Basissegmentatie van een industrieel besturingssysteem:  Deze infrastructuur is 

verantwoordelijk voor het scheiden van elk netwerk via een firewall. De elementen zijn in 

verschillende netwerken geplaatst en er moeten adequate regels worden vastgesteld voor de 

communicatie die nodig is tussen de verschillende apparaten. 

 

 

Geavanceerde segmentatie voor een industrieel besturingssysteem:  Een volgende stap in 

beveiliging komt door de integratie van andere netwerkbeveiligingselementen, zoals 

datadiodes en IPS-apparaten. In deze geavanceerde infrastructuur is gekozen voor de 

opname van een DMZ-netwerk om het bedrijfsnetwerk te scheiden van het datanetwerk. Als 

zodanig wordt de uitwisseling van historische gegevens met het bedrijfsnetwerk uitgevoerd 

door een gereplicerende historicus via een gegevensdode, waardoor het origineel niet wordt 

beïnvloed. 

Er is ook een verkeerscontrole opgenomen in de elementen van het controlenetwerk, om 

ervoor te zorgen dat de gegevens die naar de Front-End en vervolgens naar de SCADA-server 

komen, correct zijn. 
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Een andere mogelijke segmentatie zou kunnen worden uitgevoerd door VLAN en PVLAN te 

gebruiken om verschillende elementen van het besturingsnetwerk en het veldnetwerk samen 

te brengen en een nog hoger niveau van beveiliging en segmentatie te bieden. 

 

In industriële controlesystemen, zoals bij elk ander type netwerk, is het eerste obstakel dat 

moet worden overwonnen wanneer zij geconfronteerd worden met een technisch of 

veiligheidsincident, ervoor te zorgen dat het toepassingsgebied ervan zo beperkt en beperkt 

mogelijk is. In dit verband moet netwerksegmentatie worden gezien als een hoeksteen die 

nooit mag ontbreken in een veilig ontwerp. 

 

Belangrijkste regelgeving / normen te overwegen in de materiecybersecurity: 

Europa:  

• NIS-richtlijn (Network and Information Security) en  European Cybersecurity 

Strategy/Cybersecurity Act Certification Schema 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Staatsrecht: cyberbeveiliging, gegevensbescherming, bescherming van de infrastructuur... 

Informatiebeveiliging/IT-normen: ISO 27001, COBIT, NIST, SANS 
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OT Security Standards: IEC 62443/ ISA 99, NIST 800 82, NIST 800 53, NERC CIP, 

CyberEssentials, NISTIR7228... 

Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

1 uur om de uitdaging uit teleggen. 

9 uur onderzoek (zoekenen organiseren van informatie). 

10 uur schrijven van de opdracht met onderzoek. 

2 uur om de uitkomst van de uitdagingte controleren.  

1 uur team  discussie. 

1 uur om definitieve aanpassingen te maken  en te presenteren aan de leraar. 
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Presentatie van de resultaten 

 

De studenten leveren hun uitdaging aan de leraar. Leraar zal evalueren hun product 

en kan een aantal vragen te stellen om te controleren whopde student  geleerd. 

Als de studenten samenwerken,  moeten ze hun eigen product leveren. 

De producten die geleverd moeten worden zijn: 

• Uitleg over het onderwerp van de uitdaging in een schriftelijk rapport 

• verbal onderbouwing van de vragen van de leraar 

 

Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Teamwork prestaties (10%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in  bijlage A aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team 

 

Uitdaging (90%): 

Het document moetbevatten : 

• De beschrijving van alle onderdelen van het oorspronkelijke systeem.  (30%) 

• Een basissegmentatie van het industriële controlesysteem (40%) 

• 2 veiligheidsnormen en 2 voorschriften. (20%) 

 

Docenten zijn vrij om hun eigen afstuderen te bepalen. 
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Aanhangsel A 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen.  

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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IT/OT-omgeving 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

24 uur / 3 dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Team name: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

Een fabrieksautomatiseringsbedrijf vraagt om advies over de veiligheid van zijn 

productie-installatie. 

Het bedrijf heeft zijn IT- en OT-afdelingen, maar ze weten niet hoe ze gezamenlijk de 

volledige  beveiliging van bedrijfsinformatie moeten beheren. 

Ze hebben ons het huidige ontwerp van de infrastructuur van hun bedrijf gestuurd en 

ons gevraagd om hun technici te helpen bij het herontwerpen van een nieuw 

optimaalsysteemmodel, dat hen garandeert veilig te zijn tegen cyberaanvallen. Dit 

model moet over de nodige mechanismen beschikken om te voldoen aan de huidige 

wetgeving die overeenkomt met de sector. 

De oorspronkelijke regeling wordt hieronder weergegeven (network zonder  correcte 

segmentatie):   
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In dit ontwerp kan worden gezien als welke netwerkinfrastructuur van oudsher is in 

industriële controlesystemen, een vlak netwerk gedefinieerd door functionaliteit. 

Zoals te zien is in de afbeelding, zijn er geen beveiligingselementen om segmentatie 

uit te voeren en slechte praktijken worden gebruikt, zoals het gebruik van 

servercomputers met twee netwerkkaarten om verschillende netwerken te sluiten. 

U moet verschillende netwerksegmentatieoplossingen voorstellen van een 

industrieel controlesysteem, met verschillende beveiligingsniveaus in elk geval. 

Taken die u wilt uitvoeren: 

• Identificeer de systeemcomponenten en beschrijf de functies van elk 

onderdeel. 

• Herontwerp het systeem met segmentatiestrategieën. 

• Identificeer de belangrijkste regelgeving / normen om cyberbeveiliging 

teoverwegen. 

Leerdoelen 

U6LO1. De leerling is in staat om IT versus OT te differentiëren 
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U6LO3. De leerling is in staat om de belangrijkste bedreigingen en effecten van een 

cyberaanval in een industriële omgeving te identificeren. 

U6LO4. De leerling is in staat om de belangrijkste informatiebeveiligingsstandaarden 

in IT te beschrijven  

U6LO5.  De leerling identificeert de belangrijkste veiligheidsnormen met betrekking 

tot OT 

U6LO6. De leerling is in staat om een aantal beveiligingsmaatregelen in industriële 

processen te identificeren 

U6LO7. De leerling is in staat om te bepalen welke zijn de belangrijkste componenten 

en gemeenschappelijke protocollen in OT 

U7LO1.  De leerling is in staat om de niveaus in het industriële proces te benoemen 

en te beschrijven. 

U7LO2.  De leerling is in staat om bedrijfsprocedures toe te passen, mogelijke 

problemen op te sporen en een specialist te informeren over eventuele 

beveiligingsproblemen.  

U7LO3. De leerling is in staat om storingen in de machine of inbreuken in de 

machinebeveiliging te detecteren. 

U7LO6. De leerling is in staat om te begrijpen netwerken protocollen routing / vpn / 

PF / etc. 

U8LO1.  De leerling is in staat om te bepalen welke 

gegevensbeschermingsvoorschriften zijn in zijn/haar land en in Europa. 

U8LO2. De leerling is in staat om op een veilige manier te werken met gegevens die 

zijn verbonden met de verschillende soorten machines die op het werk worden 

gebruikt. 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• ISA 95 niveaus en netwerkdifferentiatie:  https://isaeurope.com/isa-95/  

https://www.isa.org/isa95/ 

https://isaeurope.com/isa-95/
https://www.isa.org/isa95/
https://www.isa.org/isa95/
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• Overige segmentaties: RG 5,71 niveaus:  https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf 

• Segmentatiestrategieën: ISA 99/  IEC 62443  https://www.isa.org/isa99/ 

• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-

nis-directive 

• https://gdpr.eu/ 

• https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html 

• https://www.isaca.org/resources/cobit 

• https://www.nist.gov/ 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving   

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Schrijf uw antwoorden en uitleg in je eigen woorden. 

5. Je werkt in groepen, maar schrijft je eigenkrant. 

6. Deel je onderzoek  met  elkaar 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

Evaluatiecriteria 

• Controleren of alle leerdoelen zijn gedekt 

• Controleer of je uitleggen wat je deed in de uitdaging 

 

 

https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf
https://www.isa.org/isa99/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://gdpr.eu/
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.isaca.org/resources/cobit
https://www.nist.gov/
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Penetratietest 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

Met behulp van online scanners, moet de student scannen en doen security zoeken naar  

3-5 verschillende webpagina's. De meeste van de tools  kunnen  malware scannen, 

zwarte lijst status, geïnjecteerd spam  etc.  Sommigen van hen kunnen  zelfs  

kwetsbaarheid verslagte maken.   

Voor verschillende webpagina's kunnen studenten  verschillende scanners gebruiken, 

maar  ze kunnen ook één webpagina scannen met verschillende scanners. Voordat het 

scannen van de student moet doelen stellen voor het scannen, wat voor soort 

kwetsbaarheden de scanner moet helpen om te vinden.  Na  het scannen en 

informatie (evidences)het verzamelenvan het  team moet bespreken over de bevindingen 

en schrijf  kwetsbaarheid rapport: 

• Naam en detectiedatum van kwetsbaarheid 

• Beschrijving van het beveiligingslek 

• Mogelijke effecten 

• Richtsnoeren voor de vaststelling  

Leerdoelen 

 

U9LO1. De leerling is in staat om de fasen van het auditproces te identificeren en toe 

te passen 

U9LO2. De leerling is in staat om bewijs te verzamelen 

U9LO3. De leerling is in staat om kwetsbaarheid te zoeken en te misbruiken 

U9LO4. De leerling is in staat om een kwetsbaarheidsrapport te doen 
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Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/soft

ware 

Opleidingsmiddelen 

Is in staat om te 

werken met  

laptop, pc en 

smartphone. 

Is bekend 

metnetwerk/inter

net. 

Heeft inzicht in 

gemeenschappelij

ke 

kwetsbaarheden 

van webpagina's. 

 

Een apparaat met 

internetverbindin

g, zoals: 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

Software: 

Pakkettracering 

Office 

 

 

Online scanners: 

• https://sitecheck.sucuri.net/ 

• https://www.ssllabs.com/ssltest/ 

• https://pentest-tools.com/ 

Gratis online scanners 

https://geekflare.com/online-scan-website-

security-vulnerabilities/ 

Andere bronnen en artikelen: 

• https://securitytrails.com/blog/online-

vulnerability-scanning-tools 

• https://resources.infosecinstitute.com/

14-popular-web-application-

vulnerability-scanners/ 

• https://resources.whitesourcesoftware.

com/blog-whitesource/web-

vulnerability-scanners 

 

• Begin te leren met scanners 

• Informatie verzamelen (bewijs) en 

analyseren 

• Kwetsbaarheidsrapport maken en 

schrijven 

https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://pentest-tools.com/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
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Er is een zeer grote hoeveelheid middelen 

beschikbaar voor dit curriculum. Leerkrachten 

moeten alle beschikbare middelen 

gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan 

de studenten in de uitdaging. 
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

1 uur tot undersrtand  de uitdaging 

6 uur  om te  leren hoe je scanners  gebruikt  

4 uur om  bewijzen te verzamelen  

6 uur op basis van scanneruitvoer om vulnerabilities te zoeken en te exploiteren 

2 uur voor teamdiscussie 

4 uur om kwetsbaarheidsrapport te schrijven   

1 uurs  om definitieve aanpassingen te maken en te presenteren aan de leraar 

  

Presentatie van de resultaten 

 

De studenten leveren hun uitdaging aan de leraar. De docent evalueert zijn  rapport 

en kan een aantal vragen stellen om te controleren ofde student  heeft geleerd.   

Het resultaat moet  zijn: 

• Vulnerability rapport 

• Verbal onderbouwing van de vragen van de leraar 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Teamwork prestaties (20%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in  bijlage  A aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team 

 

Uitdagingen: 

Kwetsbaarheidsrapport (60%) 

Verbal substantiation van de vragen van de leraar  (20%) 

 

Docenten zijn vrij om hun eigen afstuderen te bepalen. 
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Aanhangsel A 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en zijn 
niet bang voor spot of represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen 
en onderdrukken of voorkomen 
conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om verschillen 
te uiten en er doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te 
vragen of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en het 
ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door 
slechts een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde 
regels en procedures die leden 
moeilijk te veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring 
van individuen worden niet goed 
benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en ervaring 
van elk lid worden volledig benut. 
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Aanhangsel B 

Begeleiding van leerkrachten bij de uitvoering van de 

uitdaging 
 

Deze uitdaging kan worden geleverd als een standalone uitdaging of afgestemd / ingebed met 

andere passende kwalificaties / leren. Het kan verstandig zijn ervoor te zorgen dat het uit de 

uitdaging gegenereerde bewijsmateriaal geschikt is om de criteria voor de uitgelijnde 

kwalificatie in kaart te brengen. 

 

De leveringsmethode voor deze uitdaging is volledig aan het oordeel van de leraar. Dit 

lerarendocument gaat ervan uit dat de studenten het studentenuitdagingsdocument zullen 

krijgen en op basis daarvan bevindingen zullen geven. Echter, fof voorbeeld, de leraar kan de 

uitdaging en de voorgestelde bevindingen en de studenten instrueren om vast te stellen hoe 

de leraar kwam tot deze bevindingen. 

 

I. De voor deze uitdaging gestelde tijd is alleen niet van toepassing en de toegewezen 

tijd moet door de docent worden bepaald op basis van de kennis en het 

vaardigheidsniveau van de student(s) die de uitdaging uit. 

 

II. Het percentage dat is toegewezen voor de beoordeling van de bevindingen wordt 

alleen voorgesteld en moet worden aangepast aan de context / leeromgeving waarin 

de uitdaging wordt geleverd. Als bijvoorbeeld wordt verwacht dat de studenten niet 

worden beoordeeld op teamwerk- of presentatievaardigheden, kan 100% van de 

cijfers aan hun bevindingen worden toegewezen. 
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Penetratietest 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

24 uur / 3 dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Team name: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

 
Met behulp van online scanners moet u 5 verschillende webpagina's (MKB) scannen 

en zoeken op beveiliging. U moet de uitvoer van de scanners gebruiken om 

kwetsbaarheden te zoeken en te misbruiken. Na de teamdiscussie moet u een 

kwetsbaarheidsrapport schrijven: 

• Naam en detectiedatum van kwetsbaarheid 

• Beschrijving van het beveiligingslek 

• Mogelijke effecten 

• Richtsnoeren voor de vaststelling 

 

Leerdoelen 

 

U9LO1. De leerling is in staat om de fasen van het auditproces te identificeren en toe 

te passen 



                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

U9LO2. De leerling is in staat om bewijzen te verzamelen 

U9LO3. De leerling is in staat om kwetsbaarheid te zoeken en te misbruiken 

U9LO4. De leerling is in staat om een kwetsbaarheidsrapport te doen 

 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

Online scanners: 

• https://sitecheck.sucuri.net/ 

• https://www.ssllabs.com/ssltest/ 

• https://pentest-tools.com/ 

Gratis online sner  https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/ 

Andere bronnen: 

• https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools 

• https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-

scanners/ 

• https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-

scanners 

• Meer informatie over het gebruik van scanners 

• De uitvoer van scanners gebruiken 

• Write kwetsbaarheid rapport 

 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving   

2. Leer online scanners te gebruiken, ten minste één van hen 

https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://pentest-tools.com/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
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3. Verzamel bewijs. 

4. Zoek en misbruik kwetsbaarheden. 

5. Schrijf kwetsbaarheidsrapport. 

a. Naam en detectiedatum van kwetsbaarheid 

b. Beschrijving van het beveiligingslek 

c. Mogelijke effecten 

d. Richtsnoeren voor de vaststelling 

 

6. Rapport delen met je  team 

7. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

8. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

 

Evaluatiecriteria 

• Controleer of alle l-verdiendoelstellingen gedekt zijn 

• Controleer of je uitleggen wat je deed in de uitdaging 

• Het kwetsbaarheidsrapport is gedekt 
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Informatiebeveiliging  

Bestuur en  management 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

 24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

 

De uitdaging is het beheren van de beveiliging van een servicebedrijf in de IT-sector. 

Als u een Information Security Management System (ISMS)wilt implementeren, moet u de stappen van 

de juiste standaard volgen. 

U moet een risicobeoordeling uitvoeren op de activa van de onderneming en oplossingen voorstellen 

om het risiconiveau van de onderneming teverminderen.  

1. Identificeer ten minste 10 activa om het bedrijf te beschermen. 

2. Identificeer ten minste 4 mogelijke bedreigingen voor elk actief. 

3. Risk-beoordeling: kies de waarschijnlijkheid en impact van elke bedreiging op elk actief (RISK 

= PROBABILITY  x  IMPACT). 

Kans 

1-Laag De dreiging treedt hoogstens eenmaal per jaarop. 

2-Medium De dreiging treedt hooguit eenmaal per maand op. 

3-Hoog De dreiging wordt gegeven ten hoogste eenmaal per week. 

Impact 

1-Laag 
De schade die uit de dreiging voortvloeit heeft geen relevante gevolgen 
voor het bedrijf. 

2-Medium 
De schade als gevolg van de dreiging heeft aanzienlijke gevolgen voor het 
bedrijf. 

3-Hoog 
De schade als gevolg van de dreiging heeft ernstige gevolgen voor het bedrijf. 

4. Voorstellen ontwikkelen om het potentiële risico dat boven de vastgestelde limiet ligt te 

verminderen. 

CRITERIA VOOR DE ACCEPTATIE VAN RISICO'S 

Risico <= 4 Het bedrijf acht het risico van weinig opmerkelijk. 

Risico > 4 
Het bedrijf houdt rekening met het opmerkelijke risico en moet doorgaan met de 
behandelingervan . 
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Voorbeeld: 

Risicobeoordeling 

EenSSET Bedreiging PROBABILITY Impact Risico 

Webserver Denial of Service (DoS) 3 2 6 

... ... 1 3 3 

... ... 1 2 2 

 

 

Leerdoelen 

U10LO1. De leerling kent en begrijpt normen en veiligheidsvoorschriften (ISO, ISACA, 

NIST). 

U10LO2. De leerling is in staat om informatiebeveiligingsgovernance (ISMS) te 

implementeren. 

U10LO3. De leerling is in staat om een risicoanalyse uit te  voeren. 

U10LO4. De leerling is in staat om te werken met de toepassing van de regelgeving 

over persoonlijke informatie (RGPD). 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuu

r/software 

Training middelen 

Is in staat om te 

werken met  

laptop, pc en 

smartphone. 

Is bekend met 

netwerk/intern

et. 

Een 

apparaat 

met 

internetver

binding, 

zoals: 

Pc 

Laptop 

ISO/IEC 27000:  

Informatiebeveiligingsbeheersystemen  (ISMS):  

https://www.iso.org/standard/73906.html 

ISO/IEC 27001:  vereisten voor een 

informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS):  

https://www.iso.org/standard/54534.html 

ISO/IEC 27002:  Gedragscode voor controles op 

informatiebeveiliging:  

https://www.iso.org/standard/54533.html 

https://www.iso.org/standard/73906.html
https://www.iso.org/standard/73906.html
https://www.iso.org/standard/54534.html
https://www.iso.org/standard/54533.html
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Heeft 

computervaardi

gheden. 

Smartphon

e  

Software: 

Office 

 

MAGERIT Methodologie:  

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPest

anaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#. 

X6hJTWhKjtQ 

RGPD: https://gdprinfo.eu/ 

ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-risk 

NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-

management 

 

 

Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

- 2 uurs  om de parameters van de uitdaging te identificeren. 

- 10 uur om informatie tezoeken. 

- 2 uur om informatie te selecteren. 

- 2 uur om alternatieven tegenereren. 

- 2 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en tebespreken. 

- 1 uur om vast te stellen hoe de bevindingen zullen worden gepresenteerd. 

- 2 uur om bevindingen in de juiste vorm voor tebereiden. 

- 2 uur om bevindingen te presenteren /  te bespreken. 

- 1 uur om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en hoe u 

verbeteringen aanbrengen voor toekomstigeactiviteiten. 

  

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ
https://gdprinfo.eu/
https://www.isaca.org/resources/it-risk
https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management
https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management
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Presentatie van de resultaten 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Presentatie met behulp van Software. 

• Video. 

• Schriftelijk verslag. 

• Blog / vlog / website  

• Elk ander geschiktmedium. 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun 

resultaten te presenteren. 

Evaluatiecriteria 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief en worden verstrekt als  leidraad ter 

ondersteuning van de leerkracht  (Begeleiding in bijlage C sectie iii)) 

Openbare presentatie (20%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden. 

Teamwork prestaties (20%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

Bevindingen uit de uitdaging (60%).  Mogelijk 10% per item 

Een tabel met voorgestelde  evaluatie in  aanhangsel  C aan de achterkant van dit 

document bevat criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het 

beoordelen van  technische  vaardigheden.   
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie (Team of Individueel)    

Criteria Uitstekend 

 
Goede 

Niets te 
evalueren 

 

Mondelinge inleiding: Geïntroduceerde spreker, trok 
de aandacht van het publiek 

10 5 0 

Lichaam van spraak: Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek accuraat en compleet 

10 5 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, en mits een wrap-up van 
het onderwerp 

10 5 0 

Prestaties: Spreker toonde goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie om punten aan te tonen, 
leek conversatie en natuurlijk, maakte oogcontact met 
het publiek, en de stem was luid en duidelijk genoeg om 
te horen; de afhankelijkheid van notecards was beperkt 

10 5 0 

Kennis van de deelnemer: Deelnemer kon vragen van 
het publiek beantwoorden na het herhalen van de 
vraag 

10 5 0 

Publieks aandacht: De aandacht van het publiek voor 
de duur 

10 5 0 

Bronnen: Bronnen werden vermeld aan het einde van 
de toespraak 

10 5 0 

 

Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 
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Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 

Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 
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De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 

 
Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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Aanhangsel C 
Uitdaging evaluatie    

Criteria Uitstekend 

 
Goede 

Niets te 
evalueren 

 

De belangrijkste activa zijn geïdentificeerd 10 5 0 

Bedreigingen zijn toegewezen voor elk actief. 10 5 0 

De waarschijnlijkheid is geïdentificeerd voor elk actief en 
bedreiging. 

10 5 0 

De impact is geïdentificeerd voor elk actief en bedreiging. 10 5 0 

De risicoanalyse is uitgevoerd. 10 5 0 

Er zijn oplossingen voorgesteld om het risico op activa te 
verminderen. 

10 5 0 
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Informatiebeveiliging  

Bestuur en  management 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

24 uur / 3 dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Team name: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

De uitdaging is het beheren van de beveiliging van een servicebedrijf in de IT-sector. 

Als u een Information Security Management System (ISMS) wilt implementeren, moet u de 

stappen van de juiste standaard volgen. 

U moet een risicobeoordeling uitvoeren op de activa van het bedrijf en oplossingen 

voorstellen om het risico van de onderneming te verminderen.  

1. Identificeer ten minste 10 activa om het bedrijf te beschermen. 

2. Identificeer ten minste 4 mogelijke bedreigingen voor elk actief. 

3. Risicobeoordeling: kies de waarschijnlijkheid en impact van elke bedreiging op elk 

actief. 

Kans 

1-Laag De dreiging treedt hoogstens eenmaal per jaarop. 

2-Medium De dreiging treedt hooguit eenmaal per maand op. 

3-Hoog De dreiging wordt gegeven ten hoogste eenmaal per week. 

Impact 

1-Laag 
De schade die uit de dreiging voortvloeit heeft geen relevante gevolgen 
voor het bedrijf. 

2-Medium 
De schade als gevolg van de dreiging heeft aanzienlijke gevolgen voor het 
bedrijf. 

3-Hoog 
De schade als gevolg van de dreiging heeft ernstige gevolgen voor het bedrijf. 
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4. Voorstellen ontwikkelen om het potentiële risico dat boven de vastgestelde limiet ligt 

te verminderen. 

CRITERIA VOOR DE ACCEPTATIE VAN RISICO'S 

Risico <= 4 Het bedrijf acht het risico van weinig opmerkelijk. 

Risico > 4 
Het bedrijf houdt rekening met het opmerkelijke risico en moet doorgaan met de 
behandelingervan . 

 

Leerdoelen 

U10LO1. De leerling kent en begrijpt normen en veiligheidsvoorschriften (ISO, ISACA, 

NIST). 

U10LO2. De leerling is in staat om informatiebeveiligingsgovernance (ISMS) te 

implementeren. 

U10LO3. De leerling is in staat om een risicoanalyse uit te  voeren. 

U10LO4. De leerling is in staat om te werken met de toepassing van de regelgeving 

over persoonlijke informatie (RGPD). 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• ISO/IEC 27000: Informatiebeveiligingsbeheersystemen (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/73906.html 

• ISO/IEC 27001: vereisten voor een informatiebeveiligingsbeheersysteem 

(ISMS): https://www.iso.org/standard/54534.html 

• ISO/IEC 27002: Gedragscode voor controles op informatiebeveiliging: 

https://www.iso.org/standard/54533.html 

• MAGERIT Methodologie: 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIni

ciativa=184&idioma=en#. X6hJTWhKjtQ 

• RGPD: https://gdprinfo.eu/ 

• ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-risk 

• NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management 
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Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving   

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie 

voorgestelde bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Schrijf uw antwoorden en uitleg in je eigen woorden. 

5. Je werkt in groepen, maar schrijft je eigenkrant. 

6. Deel je onderzoek  met  elkaar 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

Evaluatiecriteria 

 

• Resultaten pwrok: 20% 

• Teamwork: 20% 

• Uitdaging: 60% 

o De belangrijkste activa zijn geïdentificeerd (10%) 

o Bedreigingen zijn toegewezen voor elk actief (10%) 

o De waarschijnlijkheid is vastgesteld voor elk actief en bedreiging (10%) 

o De impact is vastgesteld voor elk actief en bedreiging (10%) 

o De risicoanalyse is uitgevoerd (10%) 

o Er zijn oplossingen voorgesteld om het risico op activa te verminderen 

(10%) 
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Duur van de uitdaging 

  

40 uur / (7 dagen met 6 uur/dag of 10 dagen met 4uur/dag 
Beschrijving van de uitdaging (te presenteren aan de 

studenten) 

 

U bent het ontwikkelen van een eenpp voor Android met Kotlin, maar je realiseert je dat je geen 

rekening mee gehouden dat de gegevens verzameld door de App zijn niet versleuteld en zijn 

gemakkelijk toegankelijk voor een derde partij, buiten de App. 

 

Je moet alles vanaf het begin overdoen en dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. ¿Wat u doen om 

dit te voorkomen in de future? 

 

Je bespreekt dit in ons team en besluit om de DevSecOp-ontwikkelingsmethodologie toe te passen,  

rekening houdend met de ASVS-richtlijnen, zodat beveiliging iets transversal wordt naar app-

ontwikkeling in plaats van alleen een laatste verificatiefase waar fouten aan het einde werden ontdekt, 

die de hele ontwikkeling beïnvloeden en je team opnieuw laten beginnen vanaf nul. 

 

Op deze manier, you ontwikkelen van een app fof Android met behulp van veilige programmering en in 

deuiteindelijke presentatie aan de klant je  explain hoe de veiligheid is geïntegreerd vanaf het begin 

van de ontwikkeling en welke  ASVS  regels en richtlijnen die u hebt gevolgd. 

 

De app moetb e volledig functioneel, hoewel het niet nodig is om het te starten in Google Play.  

 

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de 

Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 
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Leerresultaten 

 

U11LO1. De leerling is in staat om veilige programmeertechnieken te identificeren 

U11LO2. De leerling is in staat om apps te ontwikkelen met informatielevering (certificaten, 

protocollen, handtekeningen) 

U11LO3. De leerling is in staat om apps te ontwikkelen zonder datalekken (autorisatie en toegang) 

U11LO4. De leerling is in staat om te werken volgens de regelgeving (ASVS) 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/software Opleidingsmiddelen 

 

Geavanceerde 

kennis in 

programming 

(in het 

bijzonder in 

Kotlin) 

Versleuteling 

en certificaten. 

 

 

Een digitaal apparaat 

met internet verbinding 

(bij voorkeur een 

computer en/of laptop) 

 

• https://owasp.org/www-project-application-security-

verification-standard/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto 

• https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-

devsecops 

• https://owasp.org/www-pdf-

archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf 

• https://kotlinlang.org/docs/tutorials/ 

• https://kotlinlang.org 

• https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/ 

• https://www.programiz.com/kotlin-programming/ 
Voorbeelden 

• https://developer.android.comhttps:// 

www.programiz.com/kotlin-

programming/examples/guide/topics/ 

beveiliging/cryptografie?hl=es-419 

• https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4 

• https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0 

• https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k 

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://kotlinlang.org/docs/tutorials/
https://kotlinlang.org/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://www.programiz.com/kotlin-programming/
https://developer.android.comhttps/
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4
https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0
https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k
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Er is een zeer grote hoeveelheid middelen beschikbaar voor 

dit curriculum. Leerkrachten moeten alle beschikbare 

middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de studenten 

in de uitdaging. 

  



                                          

 

 

5 

 

Schema van de uitdaging 

  

Dit is de voorgestelde duur van elke fase van de uitdaging, indien de uitvoering 

ervan in een formaat van 4 uur perdag:  

Dis Activity 

1 - de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel 

inclusief het identificeren van wie welke taak(en) zal uitvoeren 

2 - Kijk  voor  informatie 

3 - 1 uur om informatie  te  selecteren 

- 1 uur om alternatieven  te  creëren 

- 2 uur om voorstellen binnen de groep te identificeren en discuss 

 

4 - Ontwikkeling van  de  APP 

5 - Ontwikkeling van  de  APP 

6 - Ontwikkeling van  de  APP 

7 - Ontwikkeling van  de  APP 

8 - Ontwikkeling van  de  APP 

9 - 2 hours  om te  bespreken  hoe  de  resultaten te presenteren  

(volgende  instructies  gegeven) 

- 2 uur om de presentatie  van de  resultaten voor te  bereiden  

(bijvoorbeeld    met  een PowerPoint  of  een  simulator) 

10 - 2 hours  om  resultaten te presenteren en te debatteren  in  de klas 
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Presentatie van  de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. 

De bevindingen moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet 

beperkt is tot de volgende formaten: 

• Video 

• Presentatie met behulp van een simulatie van de App 

• Mondelinge \ mondelinge (Dit zou moeten worden opgenomen) 

• Schriftelijk rapport 

• Blog / vlog /wiki 

• Elk ander geschikt medium 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun 

resultaten te presenteren. 
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Evaluatiecriteria 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Openbare presentatie (20%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met 

criteria kan worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare 

presentatievaardigheden 

 

Teamwork prestaties (20%) 

 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team.   

 

Bevindingen uit de uitdaging (60%).   

U de tabel in bijlage C aan het einde van dit document, waarin criteria  bevat, gebruiken 

om u te helpen bij het beoordelen van de competenties in verband met deze uitdaging. 
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie 
(Team of Individueel)       

Criteria Uitstekend 
Zeer 

Goede Eerlijke 
Niet 

Opmerkingen/suggesties: 
Goede Gedaan 

Mondelinge inleiding: 
Geïntroduceerde spreker, 
trok de aandacht van het 
publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: 
Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek 
accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, 
en mits een wrap-up van het 
onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker toonde 
goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie 
om punten aan te tonen, leek 
conversatie en natuurlijk, 
maakte oogcontact met het 
publiek, en de stem was luid 
en duidelijk genoeg om te 
horen; de afhankelijkheid van 
notecards was beperkt 

4 3 2 1 0 

Kennis van de deelnemer: 
Deelnemer kon vragen van 
het publiek beantwoorden na 
het herhalen van de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: De 
aandacht van het publiek 
voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen werden 
vermeld aan het einde van de 
toespraak 

1 0 0 0 0 
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Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en 
zijn niet bang voor spot of 
represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en 
onderdrukken of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om 
verschillen te uiten en er 
doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen 
of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en 
het ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts 
een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels 
en procedures die leden moeilijk te 
veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van 
individuen worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en 
ervaring van elk lid worden 
volledig benut. 
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Appendix  C 
 
Beoordeling van de 
uitdaging       

Criteria Grote 

Zeer 
goed Goede Plafondnt 

Niet 
gedaan Opmerkingen/suggesties: 

  

App-functionaliteit  :  De  app  is  
functioneel  en dient  het  doel 
waarvoor het  is  ontworpen:   

4 3 2 1 0 

  

APP-beveiliging: versleuteling 
wordt gebruikt om gegevens te 
coderen. 

4 3 2 1 0 

Veilig van  gevoelige  gegevens. 
Gegevens die in de app worden 
geïntroduceerd, worden 
behandeld met beveiliging en 
privacy. 

4 3 2 1 0 

Schone code: De code van de app 
is begrijpelijk, is niet overbodig 
en het is duidelijk gestructureerd 
en  becommentarieerd. 

4 3 2 1 0 

Originaliteit: De app is innovatief 

en het toont een onconventional 
en interessantidee. 

4 3 2 1 0 
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Duur van de uitdaging 

40 uur / (7 dagen met 6 uur/dag of 10 dagen met 4uur/dag 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van  de  situatie 

U bent het ontwikkelen van een eenpp voor Android met Kotlin, maar je realiseert je 

dat je geen rekening mee gehouden dat de gegevens verzameld door de App zijn niet 

versleuteld en zijn gemakkelijk toegankelijk voor een derde partij, buiten de App. 

 

Je moet alles vanaf het begin overdoen en dit is niet de eerste keer dat het gebeurt. 

¿Wat u doen om dit te voorkomen in de future? 

 

Je bespreekt dit in ons team en besluit om de DevSecOp-ontwikkelingsmethodologie 

toe te passen,  rekening houdend met de ASVS-richtlijnen, zodat beveiliging iets 

transversal wordt naar app-ontwikkeling in plaats van alleen een laatste 

verificatiefase waar fouten aan het einde werden ontdekt, die de hele ontwikkeling 

beïnvloeden en je team opnieuw laten beginnen vanaf nul. 
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Op deze manier, you ontwikkelen van een app fof Android met behulp van veilige 

programmering en in deuiteindelijke presentatie aan de klant je  explain hoe de 

veiligheid is geïntegreerd vanaf het begin van de ontwikkeling en welke ASVS regels en 

richtlijnen die u hebt gevolgd. 

 

De app moetb e volledig functioneel, hoewel het niet nodig is om het te starten in 

Google Play.  

 

Leerresultaten 

 

U11LO1. De leerling is in staat om veilige programmeertechnieken te identificeren 

U11LO2. De leerling is in staat om apps te ontwikkelen met informatielevering 

(certificaten, protocollen, handtekeningen) 

U11LO3. De leerling is in staat om apps te ontwikkelen zonder datalekken (autorisatie 

en toegang) 

U11LO4. De leerling is in staat om te werken volgens de regelgeving (ASVS) 

Resources die of help kunnen zijn 

U de volgende bronnen gebruiken om mee te beginnen. Echter, niet beperken tot hen 

alleen, u gebruik maken van een othaar.  

• https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto 

• https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops 

• https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf 

• https://kotlinlang.org/docs/tutorials/ 

• https://kotlinlang.org 

• https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/ 

• https://www.programiz.com/kotlin-programming/ 
Voorbeelden 

• https://developer.android.comhttps:// 

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://kotlinlang.org/docs/tutorials/
https://kotlinlang.org/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://www.programiz.com/kotlin-programming/
https://developer.android.comhttps/
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www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/ 

beveiliging/cryptografie?hl=es-419 

• https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4 

• https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0 

• https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k 

 

Aanbevolen proces 

Om de uitdaging op te lossen moet je op een zeer georganiseerde manier werken. We 

raden je aan om de volgende stappen te volgen:   

1. Stel vast welke parameters je nodig hebt om deze uitdaging op te lossen. 

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie de 

voorgestelde bronnen, maar ook op zoek naar anderen die u nodig heeft). 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Identificeer verschillende voorstellen om de uitdaging op te lossen. 

5. Selecteer de voorstellen die vanuit het oogpunt van het team effectiever 

zouden kunnen zijn. 

6. Plan welke acties je moet ondernemen om de uitdaging op te lossen (als je 

eenmaal weet wat je nodig hebt, beschrijf hoe je het gaat doen). 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer uw resultaten en conclusies (naar aanleiding van de 

aanwijzingen van de docent). 

9. Evalueer hoe je de uitdaging hebt opgelost. 

 

Evaluatiecriteria 

http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4
https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0
https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k
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Oplossing van de uitdaging (60%): 
 

• App-functionaliteit : De app is functioneel en dient het doel waarvoor deze is 

ontworpen:  

• APP-beveiliging: versleuteling wordt gebruikt om gegevens te coderen. 

• Veilig van gevoelige gegevens. Gegevens die in de app worden geïntroduceerd, 

worden behandeld met beveiliging en privacy. 

• Schone code: De code van de app is begrijpelijk, is niet overbodig en het is duidelijk 

gestructureerd en becommentarieerd.  

• Originaliteit: De app is innovatief en het toont een onconventioneel en interessant 

idee.  

 

Teamwork (20%): 
 

• Alle teamleden nemen eenctively deel aan de uitdaging. 

• Teamleden zoeken naar oplossingen door middel van dialoog en het uitleggen 

van verschillende standpunten worden flexible. 

• Binnen het team wordt een goede werksfeer gepromoot. 

• Als er problemen zijn, worden oplossingen gevonden door middel van 

overeenstemming. 

 

Presentatie van de resultaten (20%): 

 

• De presentatie is duidelijk eennd beton. 

• Kennis over het onderwerp wordt getoond. 

• De werkende app wordt weergegeven. 

• Het team houdt het publiek verbonden met de presentatie. 
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DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK  

IN EEN ONVEILIGE  

DIGITALE WERELD 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

48 uur /  6  dagen  (Begeleiding in aanhangsel C sectie (i)) 
Beschrijving van de situatie 

U bent een digitale forensisch onderzoeker, en u bent ingehuurd door een bedrijf, die een onderzoek naar 

een aantal van hun werknemers, en hun vermoeden dat ze het bedrijf design geheimen te verkopen aan 

concurrenten uit te voeren. 

 

Uw betrokkenheid zal in meerdere fasen:- 

Fase 1: Als onderdeel van het betrokkenheidsproces. U moet presenteren, aan de business management, 

wat het digitale forensischproces is. U dient ook aan de organisatie relevante wetgevingen voor te stellen 

waarvan zij, en u, zich volledig bewust moeten zijn tijdens het uitvoeren van het onderzoek. U moet ook 

bij deze presentatie vaststellen waar u op zou anticiperen dat u tijdens het onderzoek toegang tot nodig 

hebt. 

Fase 2: U krijgt de computer van een verdachte aangeboden; er wordt van u verwacht dat u het digitale 

bewijs dat zich in de computer kan bevinden, kloont. De gekloonde gegevens moeten tijdens het 

onderzoek correct worden beheerd. U moet een geschikt proces bedenken en aantonen om de integriteit 

van de gekloonde gegevens tijdens het onderzoek te waarborgen. Netwerkgegevens moeten ook worden 

gebruikt, en het is waarschijnlijk dat deze gegevens zullen zijn verstrekt door het bedrijf in de vorm van 

een netwerk vastleggen bestand (s). 

Fase 3: U moet de gekloonde gegevens analyseren, dit vereist het onderzoek en het gebruik van meerdere 

toepassingen/tools waarmee u de gekloonde gegevens analyseren. Deze analyse  

Fase 4: U moet nu uw bevindingen bekijken en het bewijsmateriaal verzamelen dat is hersteld om een 

idee te vormen van wat er is gebeurd. U ook aanvullende gegevensherstel nodig hebben om meer digitaal 

bewijs te krijgen om uw oorspronkelijke kijk op gebeurtenissen te onderbouwen. 
Leerdoelen 

• U12LO1. De leerling is in staat om forensische analysefasen te identificeren en toe te passen 

•U12LO2. De leerling is in staat om apparaten te klonen 
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•U12LO3. De leerling is in staat om diverse analyses uit te voeren 

•U12LO4. De leerling is in staat om informatie te herstellen 
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Minimumeisen voor het uitvoeren van de uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/software Opleidingsmiddelen 

 

Bewustwording van de 

noodzaak/reden voor 

digitaal forensisch 

onderzoek. 

 

Inzicht/ervaring van 

Command line 

omgevingen en 

bestandssystemen in 

zowel Windows als 

Linux OS. 

 

Inzicht in 

basisnetwerkcommuni

catiemodellen, met 

name TCP/IP, met 

kennis van IP-

adressering, 

poortnummers, 

reeksnummers en 

algemene protocollen. 

 

Bewustzijn van 

verschillende 

 

Apparatuur 

PC/Laptop met een 

aanbevolen  

minimumspecificatie 

van:- 

CPU Intel i3 of 

gelijkwaardig, RAM 

8GByte, SSD HDD 

512GByte 

Diverse niet-vluchtige 

opslagapparaten 

Blokkers schrijven 

Software 

Digital Forensics 

Software:  - 

Caine 

https://www.caine-

live.net/ 

FTK-

afbeel

dingsr 

https://accessdata.com

/product-download 

Wireshark 

 

Enkele algemene bronnen om u op weg te 

helpen: 

Met behulp van internetzoeken, de juiste lokale 

wetgeving die betrekking heeft op digitale 

veiligheid,  

Forensisch proces: Voorbeeldtekst:- 

De basisprincipes van digital forensics: de primer 

voor aan de slag in Digital Forensics 

ISBN-10: 0128016353 

ISBN-13: 978-0128016350 

Auteur John Sammons 

Digital Forensics and Incident Response: Incident 

response technieken en procedures om te 

reageren op moderne cyberbedreigingen, 2nd 

Edition Paperback 

ISBN-10: 183864900X 

ISBN-13: 978-1838649005 

Auteur: Gerard Johansen 

 

Andere nuttige bronnen 

https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversationa

l_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf 

http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-

04-06/5d6nfm 

 

Wetgeving/Forensisch proces 

https://www.caine-live.net/
https://www.caine-live.net/
https://accessdata.com/product-download
https://accessdata.com/product-download
https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversational_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf
https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversational_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf
http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-04-06/5d6nfm
http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-04-06/5d6nfm
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Forensische tools en 

software. 

 

Bewustzijn van het 

opstarten van niet-

standaard bronnen. Dit 

kan een goed begrip 

van het opstarten / 

monteren van een 

echte / VM-computer 

van een . ISO-bestand 

 

Installatie van 

software. 

 

Virtualisatiesoftware 

 

https://www.wireshark

.org/ 

Autopsie 

https://www.autopsy.c

om/ 

Case Notes 

https://first-

response.co.uk/casenot

es/ 

Virtualisatiesoftware 

Oracle Virtual Box: 

https://www.virtualbox

.org/wiki/Downloads 

VMware (proefversie) 

https://www.vmware.c

om/products/workstati

on-pro/workstation-

pro-evaluation.html 

VMware-speler 

https://my.vmware.co

m/en/web/vmware/do

wnloads/details?downl

oadGroup=PLAYER-

1600&productId=1039

&rPId=51984 

Hyper-V(alleen 

Windows-systemen) 

Inschakelen op 

Windows 10:- 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

 

https://ec.europa.eu/anti-

fraud/investigations/digital-forensics_en 

 

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-

cybersecurity-specialists/online-training-

material/documents/digital-forensics-handbook 

Tzijn lijst is niet  uitputtend, en is alleen verstrekt 

om u te wijzen in de juiste richting. 

Let op: Welke wetgevingen relevant zijn, zijn 

sterk afhankelijk van waar u deze uitdaging 

uitvoert, omdat de wetgevingen per land kunnen 

verschillen. 

 

Bronnen voor voorbeeldafbeeldingsbestanden 

om analysewerkzaamheden uit te voeren: - 

https://www.cfreds.nist.gov/ 

https://digitalcorpora.org/ 

en meer specifiek 

https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/nation

al-gallery-dc-2012-attack 

Opmerking: De afbeeldingsbestanden en 

antwoordbestanden kunnen een wachtwoord 

vereisen, deze kunnen worden verkregen bij digitale 

corpora, via e-mail, gratis naar academische 

instellingen. 

 

https://www.wireshark.org/
https://www.wireshark.org/
https://www.autopsy.com/
https://www.autopsy.com/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.cfreds.nist.gov/
https://digitalcorpora.org/
https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/national-gallery-dc-2012-attack
https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/national-gallery-dc-2012-attack
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https:/

/www.

altaro.

com/h

yper-

v/insta

ll-

disable

-

hyper-

v-

windo

ws-10/ 

 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen 

beschikbaar voor dit curriculum. Leerkrachten 

moeten alle beschikbare middelen gebruiken.   

Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan de 

studenten in de uitdaging. 

 

 

  

https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

 

- 4 uur om de parameters van de uitdaging te identificeren (eventueel inclusief het 

identificeren van wie welke taak (en))  

- 20 uur om informatie te zoeken 

- 12 uur om voorstellen te presenteren / bevindingen te verzamelen en te bespreken (binnen 

de groep van de student) 

- 3 uur om te bepalen hoe de bevindingen zullen worden gepresenteerd (indien niet bepaald 

door de leraar) 

- 3 uur om bevindingen voor te bereiden in de juiste indeling, d.w.z. PowerPoint voor 

presentatie 

- 3 uur om bevindingen te presenteren / te bespreken 

- 3 uur om te evalueren / beoordelen hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd en hoe u verbeteringen 

aanbrengen voor toekomstige activiteiten  
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Presentatie van de resultaten 

 

De bevindingen kunnen worden gepresenteerd in welke media de groep ook beslist. De bevindingen 

moeten in een vorm zijn die na de uitdaging kan worden bewaard. 

Dit kan een presentatie zijn van de bevindingen, die kunnen omvatten, maar niet beperkt is tot de volgende 

formaten: 

• Video 

• Presentatie met software 

• Mondelinge \ mondelinge (Dit zou moeten worden opgenomen) 

• Schriftelijk rapport 

• Blog / vlog /wiki 

• Elk ander geschikt medium 

 

Opmerking: Docenten moeten het juiste formaat bepalen voor de studenten om hun resultaten te 

presenteren. 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief en worden verstrekt als  leidraad ter ondersteuning van de 

leerkracht  (Begeleiding in bijlage C sectie iii)) 

 

Openbare presentatie (20%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage A aan de achterkant van dit document met criteria kan worden 

gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van openbare presentatievaardigheden 

 

Teamwork prestaties (20%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in bijlage B aan de achterkant van dit document bevat criteria die kunnen 

worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de werkvaardigheden van het team.   

 

Bevindingen uit de uitdaging (60%).  Eventueel 15% per artikel  (Maar het grootste deel van het werk, 

vanuit een praktisch oogpunt zou fase 3 – Fase 3 = 30% Fase 1, 2 & 4 10% Elk, hoe u punten toewijst 

zal afhangen van het belang van het praktische element voor de toekenningsinstantie, waarbinnen u 

gebruik maakt van deze uitdaging. 

Voor fase 1: Antwoorden zullen variëren, maar de volgende website biedt een goed voorbeeld van wat 

zou worden verwacht. Houd er rekening mee dat de fasen van het forensisch proces zullen variëren van 

document tot document, bijvoorbeeld als je kijkt naar een forensisch proces van de politie zullen er meer 

fasen betrokken zijn als gevolg van de aard van de voorbereiding en verzameling van bewijsmateriaal, 

terwijl het proces vanuit een industrieomgeving fundamenteler zal zijn. Deze processen kunnen ook van 

land tot land verschillen. 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/content-section-4.1 

Er moet ook enig bewijs worden geleverd dat de student(s) geschikte wetgeving heeft onderzocht en de gekozen 

wetgevingen heeft gerelateerd aan de verstrekte case study/scenario. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en 

De studenten moeten ook bepalen op welke datum en de locatie waar ze tijdens het onderzoek toegang toe nodig 

hebben. 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/content-section-4.1
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
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Fase 2: Deze fase vereist dat de student(s) het beeld van een  opslagmedium (bijvoorbeeld 

penstation/hdd,enz.) vastleggen , IS DIT VASTGELEGDE BEELD MOGELIJK NIET HET WERKELIJKE BEELD 

WAAROP DE ANALYSE WORDT UITGEVOERD. Ze moeten met behulp van geschikte forensische 

hulpmiddelen aantonen dat ze een beeld van een opslagmedium kunnen vastleggen. De volgende 

koppelingen geven richtlijnen voor hoe sommige tools kunnen worden gebruikt om de afbeelding te 

maken:- 

https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-imager-

6fb8eee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%20%20 

201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20Meer%20 

https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-

ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/ 

 

Fase 3: In deze fase analyseert de student(s) de afbeeldingsbestanden  (Zowel opslag als 

netwerk)  die ze hebben gemaakt, of zijn verstrekt. Hun analyse moet wijzen op digitale 

forensische artefacten die helpen bij het onderbouwen of de beschuldigingen geldig zijn 

of niet. 

Afbeeldingsbestanden zijn direct beschikbaar op: - 

https://digitalcorpora.org/ 

https://www.cfreds.nist.gov/ 

De verstrekte antwoorden variëren afhankelijk van welk beeld wordt gebruikt en welk bewijs naar 

verwachting tijdens de analyse zal worden verzameld. 

Hieronder vindt u links naar voorlichtingsinformatie over hoe gegevens te analyseren:  - 

https://tinyurl.com/y3hmv4rw 

https://tinyurl.com/y36vr9hb 

https://tinyurl.com/y4jjjnlv 

https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensic-browser/ 
  

 

https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
https://digitalcorpora.org/
https://www.cfreds.nist.gov/
https://tinyurl.com/y3hmv4rw
https://tinyurl.com/y36vr9hb
https://tinyurl.com/y4jjjnlv
https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensic-browser/
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Voor netwerkanalyse moet de student(s) aantonen dat hij netwerkverkeer kan analyseren en 

interpreteren met als doel het lokaliseren van specifieke gesprekken/communicatie die betrekking 

hebben op het verzamelde bewijsmateriaal. De antwoorden variëren afhankelijk van het 

netwerkverkeer dat wordt geanalyseerd. Hier zijn een aantal handige links om te laten zien hoe te 

analyseren met behulp van  wireshark:- 

hoe wiresharktegebruiken: 
https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part-1 
Algemene richtlijnen voor netwerksedingen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics 
  
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-

forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/ 
Voorbeeld netwerk logs kan hier worden gevonden:- 

https://digitalcorpora.org/ 

 

Fase 4: De studenten moeten aantonen dat ze het onderzoek hebben uitgevoerd, en analyse, deze fase 

kan interactief zijn,  in het geval dat er bewijs ontbreekt. Deze  fase kan echter, wanneer voltooid, worden 

aangetoond met behulp van een rapport/ presentatie/logboek, of een ander geschikt bewijsmiddel. 

Voorbeelden van hoe zaken zijn opgelost met behulp van digitaal forensisch onderzoek zijn te vinden in 

de onderstaande links: - 

https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/ 

https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-

to-corporate-investigators 

 

 Opmerking: Alle links waren geldig op datum 30/9/20 

 

 

  

https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/
https://digitalcorpora.org/
https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/
https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators
https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators
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Aanhangsel A 
Presentatie evaluatie (Team of 
Individueel)       

Criteria 
Uitsteken

d 

Zeer 
Goede Eerlijke 

Niet Opmerkingen/sugg
esties: 

Goede Gedaan 

Mondelinge inleiding: Geïntroduceerde spreker, 
trok de aandacht van het publiek 

4 3 2 1 0 

  

Lichaam van spraak: Gemakkelijk te volgen en te 
begrijpen, informatie leek accuraat en compleet 

4 3 2 1 0 

Samenvatting: Kort, duidelijk, en mits een wrap-up 
van het onderwerp 

4 3 2 1 0 

Prestaties: Spreker toonde goede verbuiging, juiste 
uitspraak, gebruikte expressie om punten aan te 
tonen, leek conversatie en natuurlijk, maakte 
oogcontact met het publiek, en de stem was luid en 
duidelijk genoeg om te horen; de afhankelijkheid van 
notecards was beperkt 

4 3 2 1 0 

Kennis van de deelnemer: Deelnemer kon vragen 
van het publiek beantwoorden na het herhalen van 
de vraag 

4 3 2 1 0 

Publieks aandacht: De aandacht van het publiek 
voor de duur 

4 3 2 1 0 

Bronnen: Bronnen werden vermeld aan het einde 
van de toespraak 

1 0 0 0 0 

 

Aanhangsel B 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht begrepen, wat 
resulteert in weinig betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en hebben de 
volledige inzet van teamleden. 
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Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig in 
discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, gevoelens en 
ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars motieven. 1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en zijn niet 
bang voor spot of represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen en onderdrukken 
of voorkomen conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om verschillen te 
uiten en er doorheen te werken. 

Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te vragen of te geven.  1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en het 
ontvangen van hulp. 

Deelname 
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De discussie wordt over het algemeen gedomineerd 
door een paar leden. 

1 2 3 4 5 Alle leden zijn betrokken bij de discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door slechts een paar 
leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde regels en 
procedures die leden moeilijk te veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk procedures 
in reactie op nieuwe situaties. 

 
Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring van individuen 
worden niet goed benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en ervaring van 
elk lid worden volledig benut. 
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Aanhangsel C 

Begeleiding van leerkrachten bij de uitvoering van de uitdaging 
Deze uitdaging kan worden geleverd als een standalone uitdaging of afgestemd / ingebed met andere passende 

kwalificaties / leren. Het kan verstandig zijn ervoor te zorgen dat het uit de uitdaging gegenereerde bewijsmateriaal 

geschikt is om de criteria voor de uitgelijnde kwalificatie in kaart te brengen. 

De leveringsmethode voor deze uitdaging is volledig aan het oordeel van de leraar. Dit lerarendocument gaat ervan 

uit dat de studenten het studentenuitdagingsdocument zullen krijgen en op basis daarvan bevindingen zullen geven. 

Echter, fof voorbeeld, de leraar kan de uitdaging en de voorgestelde bevindingen en de studenten instrueren om 

vast te stellen hoe de leraar kwam tot deze bevindingen. 

I. De voor deze uitdaging gestelde tijd is alleen niet van toepassing en de toegewezen tijd moet door de docent 

worden bepaald op basis van de kennis en het vaardigheidsniveau van de student(s) die de uitdaging uit. 

II. Het percentage dat is toegewezen voor de beoordeling van de bevindingen wordt alleen voorgesteld en 

moet worden aangepast aan de context / leeromgeving waarin de uitdaging wordt geleverd. Als bijvoorbeeld 

wordt verwacht dat de studenten niet worden beoordeeld op teamwerk- of presentatievaardigheden, kan 

100% van de cijfers aan hun bevindingen worden toegewezen. 
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DIGITAAL FORENSISCH ONDERZOEK 

IN EEN ONVEILIGE  

DIGITALE WERELD 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

48  uur /  6  dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

 
U bent een digitale forensisch onderzoeker, en u bent ingehuurd door een bedrijf, die 

een onderzoek naar een aantal van hun werknemers, en hun vermoeden dat ze het 

bedrijf design geheimen te verkopen aan concurrenten uit te voeren. 

 

Uw betrokkenheid zal in meerdere fasen:- 

Fase 1: Als onderdeel van het betrokkenheidsproces. U moet presenteren, aan de 

business management, wat het digitale forensischproces is. U dient ook aan de 

organisatie relevante wetgevingen voor te stellen waarvan zij, en u, zich volledig 

bewust moeten zijn tijdens het uitvoeren van het onderzoek. U moet ook bij deze 

presentatie vaststellen waar u op zou anticiperen dat u tijdens het onderzoek toegang 

tot nodig hebt. 

Fase 2: U krijgt de computer van een verdachte aangeboden; er wordt van u verwacht 

dat u het digitale bewijs dat zich in de computer kan bevinden, kloont. De gekloonde 

gegevens moeten tijdens het onderzoek correct worden beheerd. U moet een 
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geschikt proces bedenken en aantonen om de integriteit van de gekloonde gegevens 

tijdens het onderzoek te waarborgen. Netwerkgegevens moeten ook worden gebruikt, 

en het is waarschijnlijk dat deze gegevens zullen zijn verstrekt door het bedrijf in de 

vorm van een netwerk vastleggen bestand (s). 

Fase 3: U moet de gekloonde gegevens analyseren, dit vereist het onderzoek en het 

gebruik van meerdere toepassingen/tools waarmee u de gekloonde gegevens 

analyseren. Deze analyse  

Fase 4: U moet nu uw bevindingen bekijken en het bewijsmateriaal verzamelen dat is 

hersteld om een idee te vormen van wat er is gebeurd. U ook aanvullende 

gegevensherstel nodig hebben om  meer digitaal bewijs te krijgen om uw 

oorspronkelijke kijk op gebeurtenissen te onderbouwen. 

 

Leerdoelen 

 
• U12LO1. De leerling is in staat om forensische analysefasen te identificeren en toe te 

passen 

• U12LO2. De leerling is in staat om apparaten te klonen 

• U12LO3. De leerling is in staat om diverse analyses uit te voeren 

• U12LO4. De leerling is in staat om informatie te herstellen 

 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

Met behulp van internet zoeken, herziening van de juiste lokale wetgeving die 

betrekking hebben op digital veiligheid,  

Forensisch proces: Voorbeeldtekst:- 

De basisprincipes van digital forensics: de primer voor aan de slag in Digital Forensics 

ISBN-10: 0128016353 

ISBN-13: 978-0128016350 

Auteur John Sammons 
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Digital Forensics and Incident Response: Incident response technieken en procedures 

om te reageren op moderne cyberbedreigingen, 2nd Edition Paperback 

ISBN-10: 183864900X 

ISBN-13: 978-1838649005 

Auteur: Gerard Johansen 

Wetgeving 

bijv.  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

Tzijn lijst is niet  uitputtend, en is alleen verstrekt om u te wijzen in de juiste richting. 

Let op: Welke wetgevingen relevant zijn, zijn sterk afhankelijk van waar u deze 

uitdaging uitvoert, omdat de wetgevingen per land kunnen verschillen. 

Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Stel de parameters die u nodig hebt om de uitdaging op te lossen. In dit geval 

kunnen dit bijvoorbeeld zijn: erkende  industrievoorschriften/-

wetten/richtlijnen die van invloed zijn op uw gekozen organisatie. 

2. Zoek naar informatie met betrekking tot deze parameters (zie voorgestelde 

bronnen, maar er wordt voorgesteld dat u anderen gebruikt) 

3. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen. 

4. Kom met verschillende voorstellen om de uitdaging op te lossen. 

5. Selecteer het voorstel/de voorstellen die vanuit het oogpunt van uw groep 

effectiever zijn.   

6. Plan welke acties je nodig hebt om de uitdaging op te lossen (als je eenmaal 

weet wat je moet doen, beschrijf hoe je het gaat doen). 

7. Voer de acties uit. 

8. Presenteer de resultaten (volgens de instructies van de leerkracht). 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
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Evaluatiecriteria 

• Stadia worden geïdentificeerd en gevolgd bij het toepassen van een 
forensische analyse. 
De bevindingen worden verstrekt volgens vastgestelde 
rapportageprocedures. 
Passende identificatie en rechtvaardiging van wetgevingen. 
Identificatie van de toegangsvereisten en de reikwijdte van het onderzoek. 

 
• Goede duplicaten en beheer  van  digitale apparaten, om de integriteit van  

bewijsmateriaal te waarborgen 

 
• De analyse wordt uitgevoerd op zowel systeemgegevens als 

netwerkgegevens. Bijvoorbeeld  eennalyse van logbestanden, 
bewijsmateriaal en andere informatie om de beste methoden te bepalen 
voor het identificeren van de daders van een netwerkinbraak. 
Netwerkverkeer in verband met kwaadaardige activiteiten wordt vastgelegd 
en geanalyseerd. 

 
• Herstelde gegevens worden onderzocht om de relevantie van de inbraak te 

definiëren. 
Gegevens worden geëxtraheerd met behulp van data carving technieken 
(Forensic Tool Kit, Foremost...) 
In beslag genomen gegevens worden gedecodeerd,dit kan het verzoek van 
wachtwoorden of decryptiesleutels vereisen op basis van geldige redenen 
die tijdens het onderzoek zijn geïdentificeerd. 

 
• Geschikte reflectie/evaluatie en verbeteringssuggesties moeten duidelijk zijn. 
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Grens beveiliging 

Document voor leerkrachten 
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Duur van de uitdaging 

  

24 uur / 3 dagen 
Beschrijving van de situatie 

Je werkt in een klein (of middelgroot) bedrijf alsn  IT-specialist  en je bent 

verantwoordelijk voor de perimetrale beveiliging  (student kan het onderwerp 

kiezen, ook de docent kan aanbevelen). 

Uw taak is om te begrijpen, are er gaten in de beveiliging in dit bedrijf? U moet een 

interne en externe beveiligingsbeoordeling uitvoeren om te bepalen of u 

kwetsbaarheden hebt en bepalen welke maatregelen erwel worden  genomen, maar 

dat niet het gaat. Dit kan zijn: 

• uitvoering van een sterker beveiligingsbeleid,  

• wachtwoordbeleid te versterken,  

• het netwerk van het bedrijf te controleren op verdachte activiteiten, 

• controleer gegevens back-up  system, 

• het geven vanecurity trainingen voor medewerkers: 

o hoe phishing tevoorkomen? 

o cyberaanvallen van   social engineering, 

o wat is malware? 

o hoe mogelijke beveiligingsbedreigingente begrijpen en temelden? 

o het IT-beleid en de best practices van het bedrijf toe te leggen. 

Uw taak is om uit te werken verschillende oplossingen en  kies thij beste oplossing die 

past bijde behoeften van het bedrijf en het budget. 
Leerdoelen 

 

https://zeguro.com/blog/zeguro-partners-with-cobalt-to-offer-pentest-as-a-service-to-its-smb-customers
https://zeguro.com/platform/security-policies


                                          

 
Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. 

Deze publicatie [mededeling] weerspiegelt alleen de standpunten van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin vervatte informatie. 

 

U13LO1. De leerling is in staat om communicatiebeveiligingstechnieken te 

implementeren. 

U13LO2. De leerling is in staat om een netwerk te ontwerpen en te implementeren 

volgens het beveiligingsmodel 

U13LO3. De leerling is in staat om authenticatie- en identiteitsbeheersystemen (SSO) 

te identificeren 

U13LO4. De leerling is in staat om event management oplossingen te identificeren 

Minimumeisen voor het uitvoeren van de 

uitdaging 

Voorkennis Apparatuur/soft

ware 

Opleidingsmiddelen 

Is in staat om te 

werken met  

laptop, pc en 

smartphone. 

Is bekend 

metnetwerk/inter

net. 

Begrijpt 

perimetralebeveili

ging. 

 

Een apparaat 

met 

internetverbindi

ng, zoals: 

Pc 

Laptop 

Smartphone  

 

 

Enkele bronnen om mee te beginnen 

• Penetratietesttools  

https://www.csoonline.com/article/294352

4/11-penetration-testing-tools-the-pros-

use.html 

• Software Testing Tools 

https://www.softwaretestinghelp.com/pen

etration-testing-tools/ 

• Hacking tools https://www.concise-

courses.com/hacking-tools/top-ten/ 

• 5 penetratietesttools om uw netwerk  

te beveiligen 

https://www.computerweekly.com/tip/5-

penetration-test-tools-to-secure-your-

network 

• Tools voor kleine bedrijven 

https://www.comparitech.com/blog/i

nformation-security/small-business-

cybersecurity-free-tools/ 

• Beveiligingsoplossingen voor 

https://www.businessnewsdaily.com/

6020-cybersecurity-solutions.html 
 

• Leraar kiest het bedrijf of simuleert -  het 

kan ook de school omgeving. 

https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
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• Help studenten om het focusonderwerp te 

kiezen en de gegevens te verzamelen: 

o Netwerkbewaking 

o Detectie van verdachte activiteiten 

o Oplossing voor gegevensback-up 

o Security Incident Management en 

Tracking 

Er is een zeer grote hoeveelheid middelen 

beschikbaar voor dit curriculum. Leerkrachten 
moeten alle beschikbare middelen 
gebruiken.   
Dit zijn de middelen die zijn uitgegeven aan 
de studenten in de uitdaging. 
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Schema van de uitdaging 

Hieronder worden fictieve tijdstoewijzingen voor de uitdaging weergegeven: 

1 uur om de uitdaging uit te leggen 

4 uur om gegevens te verzamelen  (bewijs) 

6 uur om informatie te analyseren  

6 uur om eerste oplossingen uit te werken 

2 uur voor teamdiscussie 

4 uur om verslag te schrijven  

1 uurs  om definitieve aanpassingen te maken en te presenteren aan de leraar 

 

 

Presentatie van de resultaten 

 

De studenten leveren hun uitdaging aan de leraar. De docent evalueert zijn  oplossing 

en kan vragen stellen  om te controleren ofde student heeft geleerd. 

Als de studenten samenwerken, moeten ze hun eigen oplossing leveren.  

De oplossing  die geleverd moet worden zijn: 

• Kort overzicht van de situatie en de belangrijkste veiligheidshiaten 

• Schriftelijk verslag over de maatregelen die moeten worden genomen 

• Verbal onderbouwing van de vragen van de leraar 
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Evaluatiecriteria 

 

De volgende richtlijnen  zijn alleen suggestief  en worden verstrekt als leidraad om de 

leraar te ondersteunen.    

 

Teamwork prestaties (10%) 

Een voorgestelde  evaluatietabel in  bijlage  A aan de achterkant van dit document bevat 

criteria die kunnen worden gebruikt om de docent te helpen bij het beoordelen van de 

werkvaardigheden van het team 

 

Uitdagingen: 

Kort overzicht van de situatie en de belangrijkste veiligheidshiaten(30%) 

Schriftelijk verslag over de maatregelen die moeten worden genomen (50%) 

Verbal substantiation van de vragen van de leraar  (10%) 

 

Docenten zijn vrij om hun eigen afstuderen te bepalen. 
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Aanhangsel A 

Doelen 

Doelen zijn onduidelijk of slecht 
begrepen, wat resulteert in weinig 
betrokkenheid bij hen. 

1 2 3 4 5 
Doelen zijn duidelijk, begrepen, en 
hebben de volledige inzet van 
teamleden. 

Openheid 

Leden worden bewaakt of voorzichtig 
in discussies. 

1 2 3 4 5 
Leden uiten vrijelijk gedachten, 
gevoelens en ideeën. 

Wederzijds vertrouwen  

Leden zijn achterdochtig over elkaars 
motieven. 

1 2 3 4 5 
De leden vertrouwen elkaar en zijn 
niet bang voor spot of represailles.  

Attitudes Ten opzichte van verschil 

Leden strijken soepel over verschillen 
en onderdrukken of voorkomen 
conflicten. 

1 2 3 4 5 
Leden voelen zich vrij om verschillen 
te uiten en er doorheen te werken. 
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Ondersteuning 

Leden zijn terughoudend om hulp te 
vragen of te geven.  

1 2 3 4 5 
Leden zijn comfortabel geven en het 
ontvangen van hulp. 

Deelname 

De discussie wordt over het algemeen 
gedomineerd door een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
discussie. 

Besluitvorming 

Beslissingen worden genomen door 
slechts een paar leden. 

1 2 3 4 5 
Alle leden zijn betrokken bij de 
besluitvorming. 

Flexibiliteit 

De groep is opgesloten in gevestigde 
regels en procedures die leden 
moeilijk te veranderen vinden. 

1 2 3 4 5 
De leden wijzigen gemakkelijk 
procedures in reactie op nieuwe 
situaties. 
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Gebruik van ledenbronnen 

De vaardigheden, kennis en ervaring 
van individuen worden niet goed 
benut. 

1 2 3 4 5 
De vaardigheden, kennis en ervaring 
van elk lid worden volledig benut. 
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Aanhangsel B 

 

Begeleiding van leerkrachten bij de uitvoering van de 

uitdaging 
 

Deze uitdaging kan worden geleverd als een standalone uitdaging of afgestemd / ingebed met 

andere passende kwalificaties / leren. Het kan verstandig zijn ervoor te zorgen dat het uit de 

uitdaging gegenereerde bewijsmateriaal geschikt is om de criteria voor de uitgelijnde 

kwalificatie in kaart te brengen. 

 

De leveringsmethode voor deze uitdaging is volledig aan het oordeel van de leraar. Dit 

lerarendocument gaat ervan uit dat de studenten het studentenuitdagingsdocument zullen 

krijgen en op basis daarvan bevindingen zullen geven. Echter, fof voorbeeld, de leraar kan de 

uitdaging en de voorgestelde bevindingen en de studenten instrueren om vast te stellen hoe 

de leraar kwam tot deze bevindingen. 

I. De voor deze uitdaging gestelde tijd is alleen niet van toepassing en de toegewezen 

tijd moet door de docent worden bepaald op basis van de kennis en het 

vaardigheidsniveau van de student(s) die de uitdaging uit. 

II. Het percentage dat is toegewezen voor de beoordeling van de bevindingen wordt 

alleen voorgesteld en moet worden aangepast aan de context / leeromgeving waarin 

de uitdaging wordt geleverd. Als bijvoorbeeld wordt verwacht dat de studenten niet 

worden beoordeeld op teamwerk- of presentatievaardigheden, kan 100% van de 

cijfers aan hun bevindingen worden toegewezen. 
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Grens beveiliging 

Document voor studenten 
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Duur van de uitdaging 

 

24 uur / 3 dagen 
Uw team 

Student / docent moet het volgende toewijzen: 

 

Teamnaam: 

 

Namen van teamleden: 

 

Beschrijving van de situatie 

Je werkt in een klein (of middelgroot) bedrijf als IT-specialist en je bent 

verantwoordelijk voor de perimetrale beveiliging. 

Zijn er gaten in de beveiliging in dit bedrijf? U moet een interne en externe 

beveiligingsbeoordeling uitvoeren om te bepalen of u kwetsbaarheden hebt en bepalen 

welke maatregelen erwelworden  genomen, maar dat niet het gaat. Dit kan zijn: 

• uitvoering van een sterker beveiligingsbeleid,  

• wachtwoordbeleid te versterken,  

• het netwerk van het bedrijf te controleren op verdachte activiteiten, 

• controle van het back-upsysteemvoor gegevens,   

• beveiligingstrainingen voor medewerkers uitvoeren: 

o hoe phishing tevoorkomen? 

o cyberaanvallen van   social engineering, 

o wat is malware? 

o hoe mogelijke beveiligingsbedreigingente begrijpen en temelden? 

o het IT-beleid en de best practices van het bedrijf toe te leggen. 

https://zeguro.com/blog/zeguro-partners-with-cobalt-to-offer-pentest-as-a-service-to-its-smb-customers
https://zeguro.com/platform/security-policies
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Uw taak is om uit te werken verschillende oplossingen en kies thij beste oplossing die 

past bij de behoeften van het bedrijf en het budget. 

Leerdoelen 

 

U5LO1. De leerling is in staat om communicatiebeveiligingstechnieken te 

implementeren 

U5LO2. De leerling is in staat om een netwerk te ontwerpen en te implementeren 

volgens het beveiligingsmodel 

U5LO3. De leerling is in staat om authenticatie- en identiteitsbeheersystemen (SSO) 

te identificeren 

U5LO4. De leerling is in staat om event management oplossingen te identificeren 

 

Resources die u gebruiken 

Enkele algemene bronnen om u op weg te helpen: 

• Penetratietesttools  https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-

tools-the-pros-use.html 

• Software Testing Tools https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-

tools/ 

• Hacking tools https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/ 

• 5 penetratietesttools om uw netwerk  te beveiligen 

https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network 

• Tools voor kleine bedrijven https://www.comparitech.com/blog/information-

security/small-business-cybersecurity-free-tools/ 

• Beveiligingsoplossingen voor https://www.businessnewsdaily.com/6020-

cybersecurity-solutions.html 

 

• Choose de focus onderwerp en het verzamelen van de gegevens: 

o Netwerkbewaking 

o Detectie van verdachte activiteiten 

o Oplossing voor gegevensback-up 

o Security Incident Management en Tracking 

 

https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
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Aanbevolen proces  

Om je uitdaging op te lossen, moet je op een georganiseerde manier werken. We 

raden u aan de volgende stappen te volgen: 

1. Definieer de vragen en activiteiten vanuit de uitdagingsbeschrijving   

2. Selecteer welke informatie belangrijk is om de uitdaging op te lossen 

3. Gegevens verzamelen (bewijs) 

4. Verzamelde informatie analyseren en enkele eerste oplossingen uitwerken 

5. Bespreek de oplossingen met uw team 

6. Je werkt in groepen, maar schrijft je eigen paper 

7. Uw rapport  met  elkaar delen 

8. Presenteer de eerste oplossing  (volgens de instructies van de leerkracht) 

9. Evalueren hoe u de uitdaging hebt uitgevoerd 

Evaluatiecriteria 

• Controleer of alle i-verdiendoelen gedekt zijn. 

• Controleer of je uitleggen wat je deed in de uitdaging 

• Controleer of het geschreven rapport is voltooid. 

 

 

 


