Cyberveiligheid middelbare scholen,
de dreigingen op een rijtje
Het onderwijs digitaliseert in een rap tempo. Toetsen worden digitaal afgenomen, huiswerk
wordt op computers gemaakt en cijfers worden digitaal bijgehouden. Door de groei van de
hoeveelheid data en door de toegenomen connectiviteit is ook de kans op cyberincidenten
aanzienlijk gestegen.
Door Malini Witlox
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