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Deze nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber Security Raad
(CSR) in de afgelopen drie maanden.

Nieuwe editie CSR Magazine gepubliceerd
De raad heeft een nieuwe editie van CSR Magazine gepubliceerd.
Dit jaar staat het magazine geheel in het teken van de ‘Human
Factor’. Voor deze editie van het magazine heeft de raad
verschillende vooraanstaande personen uit binnen- en buitenland
gevraagd de menselijke aspecten van cybersecurity te bespreken.
De mens in al zijn facetten wordt daarin belicht; als burger,
consument, slachtoffer, dader, sterkste en zwakste schakel, maar
ook als ontwerper. Belangrijkste boodschap die in het magazine
centraal staat, is dat politiek, overheid en het bedrijfsleven serieus
naar hun rol moeten kijken en moeten nagaan of ze voldoende
investeren in een veilige digitale toekomst en de menselijke kracht
daarbij optimaal mobiliseren.
Minister OCW neemt nota oplossingsrichtingen terugdringen docententekort in ontvangst
Op donderdag 5 september heeft de minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) een nota met oplossingsrichtingen voor het terugdringen van het docententekort voor
bètatechnische opleidingen in ontvangst genomen. De nota werd overhandigd door Tineke
Netelenbos, voorzitter van de subcommissie Onderwijs van de Cyber Security Raad (CSR) in het bijzijn
van covoorzitter van de raad Hans de Jong en raadslid Bart Jacobs. De nota bevat een pakket van
samenhangende oplossingsrichtingen om het docententekort terug te dringen. Aanleiding voor de
nota is het eerder gepubliceerde advies van de raad inzake de afschaffing van numeri fixi-systemen
alsook de beleidsreactie van het ministerie van OCW op het onderzoeksrapport ‘Wissels Om’ van de
commissie van Rijn. In het gesprek met een delegatie van de raad gaf minister Van Engelshoven aan
dat cybersecurity een belangrijk thema is voor het kabinet. Zij deelt de visie van de raad dat publiekprivate samenwerking een belangrijke oplossing kan zijn voor het terugdringen van het
docententekort.

Conclusies WRR-Rapport Digitale ontwrichting onderschrijven belang cyberweerbaarheid
Het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) op maandag 9 september jl. heeft gepresenteerd, onderschrijft het belang van
cyberweerbaarheid voor onze digitale samenleving. In het rapport pleit de WRR dat Nederland zich
beter moet voorbereiden op een digitale ontwrichting door centrale normstelling en coördinatie (ook
op EU-niveau), paraatheid, signalering en adequate bevoegdheden om escalatie te voorkomen. Deze
conclusies onderschrijven de standpunten van de CSR dat de digitale transformatie van onze
samenleving vraagt om een integrale aanpak en het daarbij behorende leiderschap.
Succesvolle vierde editie National Cyber Security Summer School (NCS3)
In augustus van dit jaar vond alweer de vierde editie van de NCS3 plaats. In totaal namen 60 hbo- en
wo-studenten uit het binnen- en buitenland deel aan deze week. Zij kregen les van cybersecurityexperts van universiteiten, uit het bedrijfsleven en van de overheid. De summerschool werd
traditiegetrouw afgesloten met de presentaties van de CSR Challenge door de verschillende groepen
studenten die hebben deelgenomen. De groep met het beleidsadvies voor de zorgsector heeft de
challenge van dit jaar gewonnen. In dit advies gaven zij hun visie op de security- en privacyaspecten in
de zorgsector. Pieter-Jaap Aalbersberg, covoorzitter van de raad, heeft hen tijdens zijn afsluitende
speech van de summerschool persoonlijk gefeliciteerd. Een tweede plaats was er voor de groep met
het beleidsadvies voor de transportsector. Het winnende team is uitgenodigd voor de
raadsvergadering op 28 november dit jaar om met de raad in gesprek te gaan over relevante
onderwerpen op het vlak van cybersecurity. In onze vorige nieuwsbrief lieten wij weten dat het ICTvakblad Computable onder andere de NCS3 heeft genomineerd voor de Computable Awards 2019. Op
dinsdag 29 oktober a.s. vindt de uitslag hiervan plaats.

Nieuwe publicaties
 CSR Magazine 2019 (interactieve pdf)
 CSR Handreiking ‘Cybersecurity voor de bestuurder’, herziene editie:
o Nederlands
o Engels
 CSR Flyer: Nederlands en Engels (pdf)
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