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OVER HET LECTORAAT

Cyber Security & Safety

Aanleiding
In onze informatiemaatschappij zijn de veiligheid in de digitale
wereld, ook wel de cyberwereld of cyberspace genoemd, en
de veiligheid in de ‘gewone’ fysieke wereld onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Mensen en organisaties gebruiken steeds
meer digitale systemen en netwerken. We gebruiken het
voor winkelen en bankieren, voor het deelnemen aan sociale
netwerken, mailen, informatie zoeken, informatie delen, clouddiensten, enzovoort. Daarnaast worden digitale systemen
en netwerken ook steeds meer gebruikt voor het aansturen
van maatschappelijk vitale objecten, zoals bruggen, sluizen,
gemalen, waterzuivering en energiecentrales. We zijn inmiddels
allemaal met handen en voeten gebonden aan digitale systemen
en netwerken.
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Echter, doordat we zo afhankelijk zijn geworden van digitale
systemen en netwerken, kunnen problemen in de digitale
wereld ernstige gevolgen hebben in de fysieke wereld en vice
versa. Als bijvoorbeeld digitale bancaire processen worden
verstoord, dan heeft dat direct ernstige maatschappelijke
gevolgen. Ransomware-aanvallen zoals WannaCry en Petya
maakten wereldwijd honderdduizenden organisaties vleugellam.
Het computervirus Stuxnet was in staat om grote fysieke
schade te veroorzaken aan een nucleaire installatie in Iran. Het
spionagevirus Red October kon meer dan vijf jaar onopgemerkt
vertrouwelijke en geheime gegevens wegsluizen uit vele
organisaties, verspreid over de wereld. Met manipulatie door
trollen konden democatrische verkiezingen op ondemocratische
wijze worden beïnvloed.
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Daarnaast richten we ons op het verspreiden van kennis op
het gebied van cybersecurity op scholen en bij organisaties in
de publieke sector. Tevens ontwikkelen we nieuw onderwijs en
interventies op het gebied van cybersecurity.

Naast de maatschappelijke schade die cyberincidenten
opleveren, kan cybercrime ook de persoonlijke levenssfeer en
veiligheid aantasten. In binnen- en buitenland worden steeds
meer gevallen van identiteitsfraude gemeld. Jong en oud zetten
allerlei persoonlijke gegevens op sociale media, maar staan er
vaak te weinig bij stil dat deze gegevens door anderen misbruikt
kunnen worden.

Doelen
Het primaire doel van het lectoraat is het doen van onderzoek ten
behoeve van het uitbreiden en het praktisch toepasbaar maken
van bestaande (wetenschappelijke) kennis en technieken op het
gebied van cybersecurity van individuen en in organisaties. We
streven ernaar dat de resultaten van het onderzoek toepasbaar
zijn en toegepast worden in de beroepspraktijk.

De veiligheid van onze digitale wereld wordt geborgd door
cybersecurity. Dat is een verzamelnaam voor mensen,
activiteiten, processen en tools die zich richten op het
tegenhouden van cyberdreigingen, of, als dat niet lukt, het
beperken van de schade. Cybersecurity is relevant voor
iedereen, omdat iedereen in meer of mindere mate gebruik
maakt van digitale systemen en netwerken.

Het secondaire doel is het verbeteren van het (hoger) onderwijs
op het gebied van cybersecurity, met name de menselijke
en organisatorische aspecten van cybersecurity, alsook het
professionaliseren van docenten en studenten op het gebied van
cybersecurity en het doen van onderzoek.

Cybersecurity heeft een sterk multidisciplinair karakter en
speelt zich af in een context van snel veranderende technologie
en snel veranderende toepassingen. De maatschappij heeft
in de afgelopen millennia een aanzienlijke weerbaarheid
opgebouwd tegen fysieke dreigingen. De digitalisering van de
maatschappij is nog relatief jong en de maatschappij heeft op
dit gebied onvoldoende weerbaarheid opgebouwd. Cybercrime,
cyberspionage, hacktivisme, cyberterrorisme en cyberwarfare
groeien snel. Cybersecurity heeft het afgelopen decennium ook
grote stappen gemaakt, maar heeft nog een lange weg te gaan.

Relatie tot thema’s hogeschool
De hogeschool heeft haar onderzoek toegespitst op een aantal
inhoudelijke thema’s die ieder ondersteund worden door een
kenniscentrum. Eén van deze thema’s is cybersecurity.
Het thema cybersecurity wordt ondersteund door het
kenniscentrum Centre of Expertise Cyber Security (CoECS). Het
CoECS heeft als overkoepelende onderzoeksvraag:

Missie
Het lectoraat richt zich op het helpen van mensen en
organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust om
cyberdreigingen aan te pakken of zich onvoldoende van deze
dreigingen bewust zijn. We richten ons vooral op individuen,
zoals scholieren en ouderen, en publieke organisaties, zoals
gemeenten, waterschappen en ziekenhuizen.

Hoe kunnen we de cybersecurity verbeteren bij
organisaties die niet of onvoldoende zijn toegerust
om cyberdreigingen aan te pakken of zich
onvoldoende van deze dreigingen bewust zijn?

Om deze mensen en organisaties te helpen, combineren
we inzichten uit verschillende disciplines, zoals
informatietechnologie, organisatiekunde, bestuurskunde,
veiligheidskunde en gedragswetenschappen. Hierbij ligt de
nadruk op het uitbreiden en het praktisch toepasbaar maken
van bestaande (wetenschappelijke) kennis en technieken,
met voldoende aandacht voor de breedte van het onderwerp
cybersecurity, alsook het multidisciplinaire karakter ervan.

Het lectoraat maakt deel uit van het CoECS en richt haar
onderzoek op de genoemde onderzoeksvraag. De focus
van het lectoraat ligt op het verbeteren van de cybersecurity
bij individuen, zoals scholieren en ouderen, en bij publieke
organisaties, zoals gemeenten, waterschappen en ziekenhuizen.
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WIE ZIJN WIJ
Over de lector
Marcel Spruit
De lector Marcel Spruit heeft een jarenlange ervaring op het gebied
van informatiebeveiliging, cybersecurity, onderzoek en onderwijs.
Hij is verantwoordelijk voor enerzijds onderzoek op het gebied van
cybersecurity en anderzijds het ontwikkelen en verbeteren van
onderwijs op dit gebied. Hij is zelf intensief betrokken bij zowel het
onderzoek als de onderwijsontwikkeling. Daarnaast is hij adviseur
op het gebied van cybersecurity. Hij geeft advies op organisatorisch
terrein, met name op de onderwerpen informatiebeveiliging en
cybersecurity. Voor zijn aanstelling als lector werkte Marcel Spruit in de
kwaliteitsborging bij Fokker Space en als Universitair Hoofddocent bij
de vakgroep Informatiesystemen van de Technische Universiteit Delft.
Hier specialiseerde hij zich in informatiebeveiliging, cybersecurity,
menselijk falen en het organiseren van beveiliging.

De onderzoeksgroep

Erik van den Brink
Opleiding Pabo,
faculteit Sociaal Werk & Educatie

Herman de Bruine
Opleiding IVK,
faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid

Pieter Burghouwt
Opleiding Bachelor ICT,
faculteit IT & Design

Het onderzoek van Erik richt zich
op het meten en verbeteren van
de cybersecurity-awareness van
scholieren en het verbeteren van
de digitale component in het Pabocurriculum.

Het onderzoek van Herman richt
zich op het meten en verbeteren van
situational awareness met betrekking
tot cyberrisico’s in organisaties in vitale
sectoren.

Het onderzoek van Pieter richt zich op
het inventariseren en verbeteren van
de (technische) cybersecurity voor
medische technologie in ziekenhuizen
en e-Health systemen.
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WIE ZIJN WIJ

Marinus Maris
Opleiding Bachelor ICT,
faculteit IT & Design

Gerard Mijnarends
Opleiding Bachelor ICT,
faculteit IT & Design

Het onderzoek van Lisa richt zich op het
meten van cybersecurity-awareness bij
mensen en het meten en verbeteren van
de volwassenheid van cybersecurity in
organisaties.

Het onderzoek van Marinus richt zich
op het bepalen van de factoren die de
cybersecurity-awareness van jongeren
beïnvloeden en het ontwikkelen van
interventies voor het verbeteren van de
cybersecurity-awareness.

Het onderzoek van Gerard richt zich op
het inventariseren en verbeteren van
technieken voor het ontwikkelen van
veilige software.

Deborah Oosting
Kenniscentrum CoECS,
De Haagse Hogeschool

Adri Pronk
Opleiding Bachelor ICT,
faculteit IT & Design

René Visser
Opleiding Bachelor ICT,
faculteit IT & Design

Het onderzoek van Deborah richt zich
op het bepalen van de factoren die de
cybersecurity-awareness van ouderen
beïnvloeden en het ontwikkelen van
interventies voor het verbeteren van de
cybersecurity-awareness.

Het onderzoek van Adri richt zich op
het inventariseren en verbeteren van de
organisatie van de cybersecurity voor
medische technologie in ziekenhuizen
en e-Health systemen.

Het onderzoek van René richt zich op
het ontwikkelen van een cyber range
die zowel in onderzoek als onderwijs
gebruikt kan worden voor het testen
van cyberdreigingsscenario’s en
verdedigingsmaatregelen.

Lisa de Kok
Kenniscentrum CoECS,
De Haagse Hogeschool
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WAT DOEN WIJ

Onderzoekslijnen
Het primaire doel van het lectoraat is het doen van onderzoek ten
behoeve van het uitbreiden en het praktisch toepasbaar maken
van bestaande (wetenschappelijke) kennis en technieken op het
gebied van cybersecurity van individuen en in organisaties. We
streven ernaar dat de resultaten van het onderzoek toepasbaar
zijn en toegepast worden in de beroepspraktijk.

•	Governance van cybersecurity

In organisaties raken de fysieke en digitale componenten
steeds meer met elkaar vervlochten. Dit betreft niet alleen
de administratieve systemen, maar ook geautomatiseerde
procesbesturingssystemen (ICS-systemen). Het
voortbestaan van een organisatie en (in het geval van
ICS-systemen) de veiligheid van de omgeving hangen in
hoge mate af van de veiligheid van de digitale component.
Managers en cybersecurity-specialisten spelen hierbij een
cruciale rol, maar zijn niet altijd in staat om hun rol goed in
te vullen. Dit onderzoek richt zich op het doen van metingen
en analyses in organisaties en het formuleren van modellen,
richtlijnen en simulaties waarmee duidelijk gemaakt kan
worden hoe cybersecurity beter ingericht kan worden.
Het toepassingsdomein van deze onderzoekslijn omvat
ziekenhuizen, waterschappen en gemeenten.
Deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd met waterschappen,
gemeenten en ziekenhuizen (LUMC en HMC).

Het onderzoek is geënt op de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen we de cybersecurity verbeteren bij
individuen en bij publieke organisaties die niet of
onvoldoende zijn toegerust om cyberdreigingen aan
te pakken of zich onvoldoende van deze dreigingen
bewust zijn?
Het onderzoek richt zich met name op de volgende thema’s of
onderzoekslijnen:

•	Kwalificatie van professionals in
cybersecurity
Awareness met
betrekking tot de
veiligheid van de
cyberwereld

In de huidige informatiemaatschappij wordt het beschermen
van informatie steeds belangrijker, maar ook moeilijker.
Hiervoor zijn goed opgeleide en ervaren professionals nodig.
Uit eerder onderzoek bleek dat in de werkveld grote behoefte
bestaat aan een breed gedragen, uniform en internationaal
geaccepteerd kwalificatiestelsel voor cybersecurityprofessionals. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen
van beroepsprofielen voor het cybersecurity-domein, nieuw
onderwijs en een kwalificatiestelsel.
Het toepassingsdomein van deze onderzoekslijn omvat de
huidige en aankomende cybersecurity-professionals.
Deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd in samenwerking met
Platform voor Informatiebeveiliging, ECP (project Qualification
of Information Security) en sponsors (Rabobank, ING Bank,
ABN-AMRO, EY, AkzoNobel, KPN, de Rijksoverheid).

Governance van
cybersecurity

Lectoraat Cyber
Security & Safety

Kwalificatie van
professionals
in cybersecurity

•	Awareness met betrekking tot de
veiligheid van de cyberwereld

De sterke toename van interactieve en mobiele media in
thuis-, straat- en werkomgeving en de vlucht die de sociale
netwerken genomen hebben, vraagt om een toenemende
awareness op het gebied van cybersecurity. In de praktijk
blijkt deze awareness in hoge mate te ontbreken. Dit
onderzoek richt zich met name op het meten van awareness
en het formuleren van maatregelen en serious games
waarmee deze awareness verbeterd kan worden.
Het toepassingsdomein van deze onderzoekslijn omvat
leerlingen, ouderen en medewerkers in ziekenhuizen.
Deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd met de Pabo van
De Haagse Hogeschool, lagere scholen, ouderenorganisaties
en ziekenhuizen (LUMC en HMC).

Het secondaire doel is het verbeteren van het (hoger) onderwijs
op het gebied van cybersecurity, met name de menselijke en
organisatorische aspecten hiervan. Ten behoeve hiervan lopen
de volgende activiteiten:
● Het ontwikkelen en verbeteren van (hoger) onderwijs op
het gebied van cybersecurity, met name de menselijke en
organisatorische aspecten van cybersecurity.
● Het professionaliseren van docenten en studenten op het
gebied van cybersecurity en het doen van onderzoek.
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Onderzoeksprojecten
Cyberveiligheid in de medische zorg

We voeren binnen de genoemde thema’s en in samenwerking
met interne en externe partijen verschillende meerjarige
onderzoeksprojecten uit:
● Verbeteren van veilig digitaal gedrag.
● Cyberveiligheid in de medische zorg.
● Cyberveiligheid in gemeenten en waterschappen.
● Qualification of Information Security.

Doel

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van een beter inzicht
in de cybersecurityrisico’s die ziekenhuizen en patiënten lopen
door de vergaande digitalisering van de medische technologie,
alsmede in de maatregelen die nodig en mogelijk zijn om veilig
met deze technologie om te gaan. Het betreft zowel de veiligheid
van de digitale medische technologie, als het risicobewustzijn
van de betrokken interne en externe actoren.

Relevantie

Vanuit verschillende ziekenhuizen is aangegeven dat er meer
dan ooit behoefte bestaat aan diepgaander inzicht in de risico’s
van de digitale medische technologie en de maatregelen
waarmee deze beperkt kunnen worden. De technologie omvat
enezijds de interne digitale technologie en anderzijds de mobiele
technologie op en om de patiënt, ook buiten het ziekenhuis. De
risico’s betreffen niet alleen technische aspecten, maar ook
organisatorische en menselijke aspecten.
De opgedane kennis wordt ook in het onderwijs gebruikt, in
verschillende curricula.

Verbeteren van veilig digitaal gedrag
Doel

De sterke toename van interactieve en mobiele media in thuis-,
straat- en werkomgeving en de vlucht die de sociale netwerken
genomen hebben, vraagt bij eenieder om een toenemend
bewustzijn op het gebied van cyberrisico’s en maatregelen. In de
praktijk blijkt dit bewustzijn in hoge mate te ontbreken waardoor
onveilig digitaal gedrag ontstaat. Dit onderzoek richt zich op
het op het achterhalen van de factoren die het veilig digitaal
gedrag van mensen beïnvloeden, alsmede de wijze waarop deze
factoren met interventies beïnvloed kunnen worden.

Relevantie

In de maatschappij is het gebrek aan voldoende op het gebied
van cyberrisico’s en maatregelen een ernstig probleem dat
veel incidenten met veel schade veroorzaakt. De bestaande
wetenschappelijke kennis geeft nog onvoldoende verklaring
voor deze problematiek. Het is dan ook zeer relevant om meer
kennis hierover op te doen en op basis hiervan effectieve
praktijkinterventies te ontwikkelen.
De opgedane kennis wordt ook in het onderwijs gebruikt, in
verschillende curricula.

Externe partners

In dit onderzoeksproject wordt samengewerkt met de Koninklijke
Bibliotheek, Kennisnet, SLO en Curriculum.nu. Deze partners
zijn verantwoordelijk voor het specificeren en/of beheren van
standaarden en hulpmiddelen voor educatie op het gebied van
cybersecurity.

Onderzoeker(s)

Erik van den Brink, opleiding Bachelor Pabo, 0,05 fte;
Marinus Maris, opleiding Bachelor ICT, 0,3 fte;
Deborah Oosting, kenniscentrum CoECS, 0,7 fte.
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Externe partners

In dit onderzoeksproject wordt samengewerkt met de
Hogeschool Leiden en TNO voor onderzoekscapaciteit, alsook
ziekenhuizen in de regio voor het inbrengen van domeinexpertise
en cases.

Onderzoeker(s)

Pieter Burghouwt, opleiding Bachelor ICT, 0,1 fte;
Lisa de Kok, kenniscentrum CoECS, 0,4 fte;
Adri Pronk, opleiding Bachelor ICT, 0,1 fte;
René Visser, opleiding Bachelor ICT, 0,2 fte.

WAT DOEN WIJ

Cyberveiligheid in gemeenten en
waterschappen
Doel

Dit onderzoek richt zich op het inventariseren en modelleren
van de belangrijkste fysieke en digitale factoren voor de
cyberveiligheid en het ontwikkelen van oplossingen om
de cyberveiligheid te verbeteren. Dit betreft niet alleen de
administratieve systemen, maar ook geautomatiseerde
procesbesturingssystemen (ICS-systemen). Daarnaast
onderzoeken we in hoeverre interventies nodig zijn om het
risicobewustzijn van betrokken actoren te verbeteren.

Relevantie

Gemeenten en waterschappen gebruiken steeds meer
digitale systemen en netwerken voor het aansturen van
maatschappelijk vitale objecten, zoals bruggen, sluizen, gemalen
en waterzuiveringsinstallaties. De ontwikkelingen op dit gebied
gaan zo snel dat gemeenten en waterschappen moeite hebben
dat bij te benen en de digitale installaties veilig te houden. Er
is sterke behoefte aan nieuwe kennis om deze problematiek
behapbaar te maken.
De opgedane kennis wordt ook in het onderwijs gebruikt, in
verschillende curricula.

Externe partners

In dit onderzoeksproject wordt samengewerkt met TNO en NHL
Stenden voor onderzoekscapaciteit, alsook waterschappen en
gemeenten voor het inbrengen van domeinexpertise en cases.

Onderzoeker(s)

Herman de Bruine, opleiding Bachelor IVK, 0,05 fte;
Lisa de Kok, kenniscentrum CoECS, 0,2 fte;
René Visser, opleiding Bachelor ICT, 0,2 fte.

Qualification of Information Security
Doel

In de huidige informatiemaatschappij wordt het beschermen
van informatie steeds belangrijker, maar ook moeilijker. Hiervoor
zijn goed opgeleide en ervaren professionals nodig. Uit
eerder onderzoek bleek dat binnen de cybersecuritybranche
grote behoefte bestaat aan een breed gedragen, uniform
en internationaal geaccepteerd kwalificatiestelsel. Dit
onderzoek richt zich op het ontwikkelen van het benodigde
kwalificatiestelsel.

Relevantie

Nationaal en internationaal is er behoefte aan goede kwalificatie
van cybersecurityprofessionals. Dit is echter weerbarstige
materie waar gedegen onderzoek naar nodig is. Op nationaal
niveau ondersteunt de brancheorganisatie Platform voor
Informatiebeveiliging het onderzoek. Internationaal heeft onder
meer de Europese standaardisatie-instelling CEN aangegeven
dat ze interesse hebben in de onderzoeksresultaten.

Externe partners

In dit onderzoeksproject wordt samengewerkt met het Platform
voor Informatiebeveiliging, ECP, Dcypher en een aantal grote
organisaties (Rabobank, ING Bank, ABN-AMRO, EY, AkzoNobel,
KPN, de Rijksoverheid) voor het inbrengen van domeinexpertise
en cases.

Onderzoeker(s)

Marcel Spruit, kenniscentrum CoECS, 0,05 fte.
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Resultaten lectoraat
De geformuleerde thema’s zijn multidisciplinair. Vanwege
dit multidisciplinaire karakter kunnen we onze onderzoeken
uitvoeren met docenten en studenten van verschillende
opleidingen. Jaarlijks werken meerdere onderzoekers, docenten
en studenten mee in ons onderzoek.

Medisch Centrum, Haaglanden Medisch Centrum en Greenport
West-Holland. Daarnaast werken we samen met The Hague
Security Delta, een samenwerkingsverband van organisaties
op het gebied van veiligheid in de Haagse regio, en het Platform
voor Informatiebeveiliging, de brancheorganisatie voor
cybersecurityprofessionals.

We werken niet alleen samen met onderzoekers, docenten
en studenten van de hogeschool, maar ook met externe
organisaties, waaronder TNO, Hogeschool Leiden, NHL Stenden
Hogeschool, gemeenten, waterschappen, Leids Universitair

Het lectoraat levert een diverse output.

GEREALISEERDE OUTPUT 2020

10

9

Studentenprojecten

Gastcolleges

20,9%
23,2%

3

Artikelen

1

Boek

2

43

9,3%
Rapporten

Subsidieaanvragen

2

Tools/onderwijs
ontwikkeling

9

Lezingen/workshops

3

Commissiedeelname

2

Adviesprojecten

11,6%

OUTPUTS

2

5

4

Minoren/keuzemodulen

Cyber Security
& Safety

2021
10

2021

Komend jaar
Cybersecurity krijgt in de maatschappij steeds meer
aandacht door een toenemende awareness met betrekking
tot cyberdreigingen en hun mogelijke impact. De door het
lectoraat gekozen thema’s blijken inhoudelijk nog steeds zeer
uitdagend en maatschappelijk zeer relevant. Een reeks aan
incidenten in de nieuwsmedia ondersteunt dit. Dit betekent
dat ons onderzoek en nieuw onderwijs zich mag verheugen
op een groeiende belangstelling van binnen en van buiten de
hogeschool. Het thema kwalificatie van professionals in cyber
security staat zelfs internationaal in de belangstelling, onder
andere van de Europese standaardisatie-instelling CEN en het
Europese agentschap ENISA. De door het lectoraat ontwikkelde
masteropleiding Cyber Security Engineering is succesvol
geaccrediteerd en trekt jaarlijks studenten vanuit de praktijk
van het vakgebied. In 2020 zijn twee subsidieaanvragen voor
onderzoek gehonoreerd.

Het lectoraat gaat door op de ingeslagen weg. Met name
de focus op scholieren, ouderen, ziekenhuizen, gemeenten
en waterschappen bouwen we verder uit. Hiernaast komen
onderzoeken voor en met het Nationaal Cyber Security Centrum
en Greenport West-Holland. Vanaf medio 2020 is de bezetting
weer op het benodigde niveau.

Highlights

In 2020 studeerde de eerste lichting
studenten van de twee jaar durende
deeltijdopleiding Master Cyber Security
Engineering af. Lector Marcel Spruit en senior
docent-onderzoekers Pieter Burghouwt,
Marinus Maris en Gerard Mijnarends zijn als
kerndocenten betrokken bij de ontwikkeling
en uitvoering van deze master. De opleiding
gebruikt incidenten uit de praktijk als
casussen om nieuwe technologische
cyberdreigingen en –oplossingen uit
te werken. Het nieuws staat vol met
cybersecurity-incidenten en ondanks alle
compliance en governance-eisen blijft het
aantal incidenten groeien. De impact voor
organisaties die worden geraakt is enorm en
daardoor is de behoefte aan gekwalificeerde
professionals groot. Het uitgangspunt van
de opleiding is dat technische experts
zich in zowel de breedte als diepte verder
ontwikkelen. Hierdoor zijn studenten na hun
opleiding in staat om de technologische
aspecten van cybersecurity goed te overzien,
als ook de wijze waarop dit in een organisatie
geïmplementeerd kan worden. In deze master
werkt de Haagse Hogeschool samen met de
Cyber Security Academy.
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Partners lectoraat

4

ONDERWIJS

4

Partners
lectoraat

ONDERZOEKSDOMEIN

ONDERZOEKSDOMEIN
●
●
●
●

Hogeschool Leiden
Hogeschool NHL stenden
Kennisnet
TNO

14

BEROEPSPRAKTIJK/
MAATSCHAPPIJ

BEROEPSPRAKTIJK/MAATSCHAPPIJ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Curriculum.nu
Dcypher
ECP
Gemeenten
Greenport West-Holland
Haaglanden Medisch Centrum
Koninklijke Bibliotheek
Leids Universitair Medisch Centrum
Nationaal Cyber Security Centrum
Platform voor Informatiebeveiliging
Rijkswaterstaat
SLO
The Hague Security Delta
Waterschappen

12

ONDERWIJS

● The Hague Graduate School
● Faculteit Bestuur, Recht &
Veiligheid, opleiding Integrale
Veiligheidskunde
● Faculteit IT & Design, opleiding
Bachelor ICT
● Faculteit Sociaal Werk &
Educatie, opleiding Pabo

Adres- en contactgegevens
Johanna Westerdijkplein
2521 EN Den Haag
M.E.M.Spruit@hhs.nl

dehaagsehogeschool.nl/cyber-security-safety

dehaagsehogeschool.nl

