
Wat is het?
Geen onderwijs kunnen geven omdat cybercriminelen 
uw digitale landschap hebben platgelegd. Het komt vaker 
voor dan u denkt. Hoe veilig, betrouwbaar en toekomst
bestendig is uw digitale leer en werkomgeving eigenlijk? 
Hoe zit het met de beveiliging van uw informatie
systemen? En hoe is het gesteld met de privacy van 
uw leerlingen en personeel in de wereld van big tech? 
Cruciale vragen waar u vaak niet aan toekomt. Samen 
met Kennisnet helpt SIVON u bij het vormgeven van uw 
IBPbeleid én het maken van een praktische vertaalslag.

Voor wie?
Schoolbesturen binnen het primair en voortgezet 
onderwijs.

Waarom via SIVON? 
Aan de hand van het ‘Vier in balans’model van 
partner Kennisnet, kijken we samen met u naar het 
evenwicht en de samenhang tussen uw visie op ict, de 
deskundigheid van uw medewerkers, de inhoud en 
toepassingen die u gebruikt en de inrichting van uw 
infra structuur. SIVON adviseert, behartigt uw belangen 
en biedt producten en services die uw digitale leer
omgeving veiliger en toekomstbestendig maken.

Informatiebeveiliging en privacy

Wat kost het?
Ons advies is op dit moment gratis en vrijblijvend; 
vergeleken met een commerciële aanbieder, bespaart 
u zo al enkele duizenden euro’s. Wel vraagt SIVON u om 
een lidmaatschapsbijdrage voor de duur van minimaal 
één jaar. Voor dit bedrag – afhankelijk van de grootte 
van uw bestuur – geniet uw van alle voordelen die onze 
ICTledencoöperatie te bieden heeft op het gebied van 
producten, services en belangenbehartiging.

Hoe kan ik meedoen?
Wilt u ook weten of uw digitale leer en werk
omgeving voldoende veilig en betrouwbaar is? 
Neem dan contact op met één van onze relatie
managers via info@sivon.nl of plan een Quick Scan 
in met onze expert Bas Roset via b.roset@sivon.nl.

Hoe werkt het?

Advies
Tijdens een tweedaagse 
Quick Scan kijkt SIVON samen 
met u hoe veilig en toekomst
bestendig uw digitale leer en 
werk omgeving is. U krijgt een 
rapport met praktische hand
vatten. Om u straks te helpen 
bij het voldoen aan de eisen 
van het normenkader IBP, 
werkt SIVON momenteel aan 
een uitgebreide service.
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Belangen
behartiging
Onderhandelingen met 
techbedrijven zoals Google, 
Microsoft en Apple om tot 
betere bescherming van de 
gegevens en privacy van 
uw leerlingen en leraren te 
komen.

Producten
Al onze producten en 
services helpen u bij het 
realiseren van een zo veilig 
en betrouwbaar mogelijke 
digitale leeromgeving. 
Denk aan Veilig Internet en 
Wifi as a Service, maar in 
de nabije toekomst ook 
aan een cybersecurity 
verzekering, pentesting 
of vulnerability scan.
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https://www.kennisnet.nl/publicaties/vier-in-balans-een-betrouwbaar-houvast-bij-keuzes-voor-ict-inzet-in-het-onderwijs/ 

