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Save the date: 20 juni 2016, Conferentie “The Dutch Approach, Safe & Open Higher Education”

In de vorige nieuwsbrief werd het al aangekondigd: op 20 juni 
2016 zal er een Integraal Veilig Hoger Onderwijs congres in 
Rotterdam plaatsvinden. Tijdens het congres zal de opbrengst 
van de werkgroepen Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs 
worden gepresenteerd en gedemonstreerd en als de ‘Dutch 
Approach’ in EU-verband worden uitgedragen. 

Veiligheid op de agenda in het hoger onderwijs!

Minister Bussemaker zal de conferentie openen en 
burgemeester Aboutaleb is gevraagd als keynote speaker. 
Er zullen workshops en demonstraties gegeven worden en 
de dag zal worden afgesloten met een paneldiscussie 
waarvoor ook de Europese Commissie zal worden 
uitgenodigd.

Nieuwe wet datalekken

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens 
verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om 
inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld 
diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Ook voor uw 
Hogeschool of Universiteit zal dit van kracht zijn vanaf 2016. Het 
doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van 
persoonsgegevens te komen. Lees meer over de wet en de 
consequenties hiervan: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/07/10/
meldplicht-datalekken-en-uitbreiding-boetebevoegdheid-cbp-1-
januari-2016-van-kracht

Om beter te begrijpen hoe deze wet van toepassing is op het 
hoger onderwijs organiseert SURF een seminar op 8 december 
over dit onderwerp, wat zowel in persoon als digitaal te volgen is: 
https://www.surf.nl/agenda/2015/12/seminar-meldplicht-
datalekken-de-toepassing-voor-het-onderwijs/seminar-meldplicht-
datalekken-de-toepassing-voor-het-onderwijs.html

U kunt actief participeren in Fase III door uw belangstelling 
kenbaar te maken bij het programmabureau. Op aanvraag 
verlenen wij  assistentie bij bijeenkomsten, workshops, 
trainingen advies. Hiervoor kunt u mailen met 
charlie.vangenuchten@surfnet.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/07/10/meldplicht-datalekken-en-uitbreiding-boetebevoegdheid-cbp-1-januari-2016-van-kracht
https://www.surf.nl/agenda/2015/12/seminar-meldplicht-datalekken-de-toepassing-voor-het-onderwijs/seminar-meldplicht-datalekken-de-toepassing-voor-het-onderwijs.html
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Zorgwekkend gedrag, waaronder radicalisering: update na ‘Parijs’

Na Parijs, Beiroet, Sinaï… 

Hoger onderwijsinstellingen zijn partij in de maatschappelijke realiteit rond radicalisering, ongeacht ideologie. 
Zij zijn een afspiegeling van de maatschappij en alleen al daarom is het, zeker voor grote instellingen, 
volstrekt logisch om te veronderstellen dat radicale ideologieën belangstelling hebben voor studenten om hun 
radicale ideëen onder hen te verspreiden. Soms zien we daar ook de bewijzen van, bijvoorbeeld omdat 
tegenstellingen aan de oppervlakte komen na een terroristische aanslag of geweld tegen vluchtelingen. 
Professionals in het onderwijs kunnen en mogen de ogen daarvoor niet sluiten. Hiervoor zijn een aantal 
belangrijke argumenten. Het borgen van mensenrechten en democratische waarden in de harten en hoofden 
van onze studenten gebeurt in de klas. Daar heeft de docent de kans om uit te leggen wat het betekent om 
vrijheden te hebben of juist niet te hebben. Het resultaat van deze inzet is het ongestoord voortbestaan van 
een maatschappelijk klimaat waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders 
van de democratische rechtsstaat en gedeelde kernwaarden. 

Naast de pedagogisch-didactische rol die elke individuele docent hierin kan spelen, is het ook van belang de 
eerstelijns professionals in het onderwijs te voorzien van extra bagage die hen in staat stelt zorgwekkend 
gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken. Radicalisering, ongeacht ideologie, is hier ook onderdeel 
van. Een docent die in staat is potentieel risicovol gedrag en uitlatingen te onderkennen en bespreekbaar te 
maken draagt daarmee rechtstreeks bij aan de preventieve rol van het onderwijs in veiligheid. Daarmee 
worden zowel de belangen van het individu, de instelling als de maatschappij gediend. 

Het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in 
het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. 

Het programma is opgezet vanuit de gedachte van een netwerkorganisatie en wordt aangestuurd door een 
stuurgroep. 

In 2015 en 2016 gaat de stuurgroep samen met universiteiten, hogescholen, diensten en ketenpartners zoals 
SURF aan de slag met het realiseren van de doelen van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

In het project Integraal Veilig Hoger Onderwijs, Fase III is een projectgroep zorgwekkend gedrag en 
radicalisering actief. De projectgroep wil in 2016 de volgende activiteiten ontplooien om het hoger onderwijs 
te ondersteunen met een handelingsperspectief rond zorgwekkend gedrag: 

- Train-de-trainer activiteiten voor medewerkers in het hoger onderwijs t.b.v. het ontwikkelen van het 
signalerend vermogen, het bieden van handelingsperspectief en voor een zorgvuldig proces. Daarmee wordt 
een cascademodel bewerkstelligd binnen de deelnemende instellingen.
- Ontwikkelen van een laagdrempelig e-learning materiaal, specifiek voor het hoger onderwijs.
Internationale uitwisseling van good practices.
- Ontwikkelen van (aanvullende) modules voor het (beter) toerusten van toekomstige professionals die 
worden opgeleid in het hoger onderwijs.
- Bent u of is uw instelling geïnteresseerd in het volgen van een training? Neem contact op via 
info@integraalveilig-ho.nl

Deze activiteiten doelen op zelflerende instellingen die responsief kunnen zijn op maatschappelijke 
ontwikkelingen en het tegengaan van segregatie.



Privacy

Op 23 november jl. organiseerde SURFacademy een seminar over ontwikkelingen op het gebied 
van privacy. De focus lag daarbij op actuele privacy onderwerpen, zoals de gevolgen van het 
ongeldig verklaren van Safe Harbor en de aankomende meldplicht datalekken die vanaf 1 januari 
2016 wordt ingevoerd. Ook is er aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond het Juridisch 
normenkader cloudservices hoger onderwijs (JNK). Zo is er een presentatie gegeven over de model 
bewerkersovereenkomst die binnenkort beschikbaar komt, waar ook de meldplicht datalekken in is 
opgenomen. Tenslotte is de Privacy Impact Assessement (PIA) 2.0 gepresenteerd. De PIA 2.0 is 
een update van de versie die door Integraal Veilig HO is ontwikkeld en heeft vooral een aantal 
praktische nieuwe toevoegingen, om het invullen nog makkelijker te maken.

De sheets van het seminar en de PIA 2.0 zijn te vinden op: https://www.surf.nl/
agenda/2015/11/seminar-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-privacy/index.html
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Update Projectorganisatie Integraal Veilig Hoger Onderwijs naar 
SURF Stuurgroep

Stuurgroep
Prof. mr. dr. Jaap W. Winter van de Vrije Universiteit is 
toegetreden tot de Stuurgroep en vervult hiermee de vacature die 
met het vertrek van Pauline van der Meer Mohr was ontstaan.
Programmabureau
Sinds kort is het programmabureau van Fase III van Integraal Veilig 
Hoger Onderwijs ondergebracht bij SURF te Utrecht. Het 
programmabureau bestaat uit: 
Programmamanager: Bastiaan van Vliet – a.b.vanvliet@minocw.nl 
Programmasecretaris: Charlie van Genuchten - 
charlie.vangenuchten@surfnet.nl

Het programmabureau zal de activiteiten van de werkgroepen met 
raad en daad ondersteunen. Voor meer info of vragen over de 
activiteiten van de werkgroepen kunt u ook mailen met 
info@integraalveilig-ho.nl

https://www.surf.nl/agenda/2015/11/seminar-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-privacy/index.html
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