
Onderwijsseminar Breda: Nationale Veiligheid & Cyber 

In samenwerking met Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en de Nederlandse 

Defensieacademie (NLDA) organiseerde de Atlantische Onderwijscommissie (AOC) op 12 

oktober jongstleden het jaarlijkse onderwijsseminar op de Koninklijke Militaire Academie 

in Breda. Meer dan driehonderd studenten namen deel aan het seminar dat ditmaal in het 

teken stond van nationale veiligheid en cyber. Een zeer actueel probleem gezien de 

enorme toegenomen dreiging van cybercrime de afgelopen jaren.  

Het symposium werd geopend door commodore prof. dr. Frans Osinga, hoogleraar Militair 

Operationele Wetenschappen aan de NLDA. Prof. Osinga benadrukte dat cyber security erg 

actueel is. Zo zijn er op verschillende Amerikaanse computersystemen alleen al 

zevenduizend cyberaanvallen per dag. Door de ICT-boom heeft er een enorme 

globaliseringslag plaatsgevonden. De keerzijde van de medaille is echter dat cyber-

criminaliteit een enorme geografische reikwijdte kent: er zijn nauwelijks nog grenzen. 

Overheden hebben echter wel te maken met grenzen, aangezien zij verantwoordelijkheid 

dragen voor de nationale veiligheid. Het ministerie van Defensie neemt cybercrime in 

Nederland uiterst serieus. Zo zal er in de toekomst een nieuwe leerstoel worden gevestigd 

om onderzoek naar dit onderwerp te stimuleren. 

Na het welkom van prof. Osinga stelde moderator Paul Lemmens, lid van de AOC en docent 

Geschiedenis op De Nassau, de leden van de Virtuele Veiligheidsraad (VVR) voor aan het 

publiek. De VVR bestond uit dr. Katja van Hoever (verantwoordelijk voor de aanpak van 

cybercrime bij de nationale politie), Jurjen Jansen MSc (onderzoeker bij het Lectoraat 

Cybersafety aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en kol. Hans Folmer (programma-

manager Cyber bij het ministerie van Defensie). Voorzitter van de VVR was Rob Duiven 

(kwartiermaker Nationale Cyber Security Strategie bij het ministerie van Veiligheid en 

Justitie). Gedurende de dag gaf de VVR inhoudelijk commentaar op de presentaties van de 

vijf Geuzenteams. Ieder Geuzenteam, bestaande uit twee of drie studenten van de 

deelnemende instellingen, moest de VVR met argumenten overtuigen geld beschikbaar te 

stellen voor de aanpak van cybercrime op het voor hen specifieke terrein: economische, 

ecologische, sociaal-politieke, territoriale of fysieke veiligheid.  

Na de inleiding van Paul Lemmens was het aan dhr. Duiven om kort het kader en de 

hoofdlijnen van de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) uiteen te zetten. Volgens dhr. 

Duiven is de focus op cyber security noodzakelijk voor het welzijn en de veiligheid van 

Nederland. ICT is namelijk van essentieel belang voor economie en samenleving. Hoewel 

Cyber niets nieuws is, is Defensie er nog niet aan gewend om het als een potentieel gevaar 

te beschouwen en te behandelen. De belangrijkste dimensies binnen de NCSS zijn de 

verhoudingen tussen civiel en militair, publiek en privaat, alsmede tussen nationaal en 

internationaal. Dhr. Duiven benadrukte dat een veilige en betrouwbare ICT een katalysator 

vormt voor (verdere) duurzame economische groei. Een moedwillige of onopzettelijke 



verstoring als gevolg van technisch of menselijk falen kan leiden tot maatschappelijke 

ontwrichting. Bij een cyberaanval is vaak moeilijk vast te stellen wie de veroorzaker is. Het 

kan gaan om een eenling, een organisatie, of zelfs een andere staat. Een land hiertegen 

beschermen vereist een hoge prioriteit voor cyber security, wat moet resulteren in een 

weerbare ICT-infrastructuur. Volgens dhr. Duiven is het investeren in onderzoek en 

onderwijs dan ook van groot belang om adequaat te kunnen reageren op toekomstige 

dreigingen. 

Het eerste geuzenteam, met als focusgebied de economische veiligheid, mocht aanvangen. 

Zij benadrukten het belang van de economie voor de samenleving en de kwetsbaarheid van 

de economische sector ten aanzien van cyber attacks. Voldoende reden volgens Floor  

(Avans) en Rachid (NLDA) om geld te investeren in onderzoek, voorlichting, beveiliging, 

controle en het opzetten van een crisisteam. 

Het tweede geuzenteam moest de VVR zien te overtuigen geld beschikbaar te maken om de 

ecologische veiligheid van Nederland te waarborgen. Zij speelden de visuele kaart door een 

top-10-filmpje van grootste ecologische rampen ooit aan het publiek te tonen. Michel 

(NLDA), Marijn (Avans) en Terence (Fontys) wilden duidelijk maken wat voor verwoestende 

gevolgen een aanval op de cyberinfrastructuur kan hebben voor een samenleving, zoals een 

kernramp of een verstoring van de gas- en/of watervoorziening. Het team pleitte voor een 

betere process control security (PCS).  

Het effect van cybercrime op de sociale en politieke stabiliteit van een land werd 

uiteengezet door het derde geuzenteam. Volgens Jelle (NLDA), Laila (Fontys) en Sandra 

(Avans) niet moeilijk allerlei persoonlijke gegevens te misbruiken, zoals naam en 

telefoonnummer. Mensen zijn zich ook niet voldoende bewust van de gevaren. Er moet 

meer geïnvesteerd worden in specialisten (samenwerking met hackers), 

veiligheidscertificaten en een strengere wetgeving. 

De territoriale veiligheid werd behandeld door het vierde geuzenteam, bestaande uit Emma 

(Fontys), Niels (NLDA) en Edwin (Avans). Zij wezen op twee fundamentele dreigingen waar 

een onafhankelijke staat als Nederland mee te maken heeft: bezetting en terrorisme. Het 

team attendeerde de VVR en het publiek erop om rekening te houden met een bezetting van 

Europa en de Verenigde Staten door de Russen en Chinezen. Ook terroristische 

cyberaanvallen op onze deltawerken zijn volgens hen niet uitgesloten. Daarom is het van 

levensbelang voor Nederland om een nationaal cybercrisiscentrum op te zetten. Volgens het 

geuzenteam moest er geïnvesteerd worden om baas op eigen grond te blijven.  

Het vijfde en laatste geuzenteam benadrukte het belang meer prioriteit bij de fysieke 

veiligheid te leggen. Volgens Theo (NLDA), Bram (Avans) en Greetje (Fontys) gaat het 

uiteindelijk om mensen en zij zijn zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen. Te denken valt aan 

het hacken van medische systemen. Het team chargeerde toen het stelde dat criminelen 

specifieke personen kunnen afpersen door te dreigen met het verstoren van de pacemaker. 



Uiteindelijk moest volgens de sprekers (de VVR of het geuzenteam?) de Nederlandse 

overheid investeren in hulpdiensten en het verbeteren van de systemen. (namen + scholen) 

De geuzenteams probeerden met steekhoudende argumenten en prikkelende voorbeelden 

de VVR en het publiek voor de eigen zaak te winnen. Vanuit de zaal werd daar ten 

overvloede op gereageerd. Ook de leden van de VVR werden bestookt met vragen, 

waardoor hun expertise op het gebied van cybercrime bijzonder goed van pas kwam.  

Na stevig overleg kon de voorzitter van de Virtuele Veiligheidsraad, dhr. Duiven, uiteindelijk 

het derde geuzenteam (sociale en politieke stabiliteit) feliciteren met de overwinning en de 

leden van alle geuzenteams verblijden met een Geuzenbiertje.  

Mede door het actuele thema, het enthousiasme van de geuzenteams, de kennis en 

expertise van de VVR, de kritische vragen vanuit het in grote getale aanwezige publiek, de 

strakke leiding van de moderator, de mooie locatie en de afsluitende borrel, was het 

onderwijsseminar dit jaar wederom een succes. 

Bart Mol en Rianne Mastop 

 

 


