
Onderwijs ICT Security Scan is onderdeel van

De onderwijssector wordt hard geraakt door cybercriminelen. Het speelveld van 
cybersecurity is uitermate complex en wordt alsmaar groter. Welke securitymaatregel is 
nu echt belangrijk? Zijn medewerkers en leerlingen zich bewust van de risico's? Zij zijn 
degenen die onbetrouwbare software downloaden, op links in phishing e-mails klikken 
of met onbeveiligde netwerken te maken krijgen. Het wordt steeds belangrijker dat je 
goed zicht hebt op de status van je cybersecurity. Maar waar begin je?

Concreet actieplan voor een gerichte 
versterking van jouw cyberveiligheid
Een veilige onderwijsomgeving: 
NU goed geregeld

Til je IT-veiligheid naar een hoger niveau 
met de Onderwijs ICT Security Scan

Wil je weten waar je staat met de veiligheid van jouw 
onderwijsorganisatie? Of wil je inzicht in  verbeter acties 
en securityprioriteiten? Wij helpen je graag.

Neem contact op met ons via  sales@it-workz.nl, 
bel naar 088-4896700 of kijk op  
www.onderwijsictsecurityscan.nl

Een veilige onderwijsomgeving: 
NU goed geregeld

•  Heldere rapportage,  aanbevelingen (quick
wins, middellange- en  langetermijnacties)
en  stappenplan

•  Routemap om Inrichting, Processen & Beleid
te  verbeteren

•  Regelmatige herhaling waardoor voortgang
en progressie blijken

•  Naleven van wet- en regelgeving
(GDPR, ISO27001, ISAE 3402)

•  Controleerbare prestatie en  documentatie
t.b.v. accountants en andere stakeholders

Snel inzicht in jouw IT-security
Met een unieke scan helpen wij onderwijs
instellingen snel en eenvoudig inzicht te 
krijgen in de status van de ITbeveiliging. 
Binnen enkele weken kan je systeem 
cyberweerbaar zijn. Met een heldere 
rapportage en een op risico’s gebaseerd 
actieplan verbeter je het beleid, je processen 
en inrichtingen omtrent cybersecurity.

“ Net zo spannend als een 
bezoekje aan de tandarts. Je 
hoopt dat je geen gaatjes hebt, 
maar tegelijkertijd wil je ook niet 
helemaal voor niks zijn gegaan.“ 
 Leon Geers, conrector bedrijfsvoering bij Katholieke 
Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE)

• Endpoints

•   Microsoft 365
•   SharePoint
•   Teams
•   Intune
•   Google Cloud

  •  Active directory 
& Azure ad

•  Azure tenants 
en services

 Beperkte investering van tijd en geld 

 Veilig en op afstand

 Center of Internet Security (CIS) based

 AVG-proof

Onderwijs ICT Security Scan: Snel en effectief

Kick-off

Installatie software

Interview + scan

Bespreken
bevindingen / adviezen

mailto:sales%40it-workz.nl%20?subject=

