
Studenten doen veiligheidsscan bij bedrijven 

“Je merkt direct dat je verschil maakt” 

 Colin (20) heeft passie voor ICT. Tijdens zijn ICT-opleiding aan ROC Mondriaan doet hij 
praktijkervaring op met cybersecurity via ‘Cyberwerf’: het ontwikkelen van een veiligheidsscan 
voor bedrijven en het aan de hand daarvan adviseren over een betere digitale beveiliging. 

“Ik ben dol op het vak. Toen gevraagd werd of ik mee wilde doen met Cyberwerf, heb ik gelijk ‘ja’ 
gezegd. We hebben nulmetingen gedaan bij een aantal MKB-bedrijven, om te kijken wat het niveau 
van digitale veiligheid is. Bagger. Mooier kan ik het niet maken. Niet iedereen staat stil bij 
cybersecurity, omdat ze niet weten dat dit belangrijk is. Wij hebben de ondernemers inzicht en 
advies gegeven over waar verbetering mogelijk is. Toch nemen veel van hen bewust risico, omdat ze 
denken dat het wel mee valt, de kans klein is, en het wel oplossen als ze daadwerkelijk gehackt zijn. 
Tien jaar geleden kwam je nog weg met zo’n houding, maar nu niet meer. Het is geweldig om op 
deze manier in de praktijk ervaring op te doen. Je merkt direct dat je verschil maakt voor andere 
mensen en hun bedrijven. Dat motiveert enorm.” 

Beveiliging omzeilen 

“Vanaf het begin is ICT mijn passie. Als klein jongetje speelde ik al met mobiele telefoontjes en paste 
ik de instellingen aan. Zonder dat ze het door hadden paste ik de ‘ouderlijke controle’ aan op de 
laptop van mijn ouders, zodat ik die beveiliging kon omzeilen. Zo is het begonnen. Op een gegeven 
moment leerde ik wat hacken is en hoe je dat moet doen. Ik leerde mezelf veel dingen aan. De ICT-
opleiding aan ROC Mondriaan voegt daaraan belangrijke kennis en ervaring toe. Als ik een probleem 
moest oplossen die ik niet had verwacht, dan miste ik de basiskennis om het op te lossen. Dat kan ik 
nu wel. Inmiddels studeer ik aan de Haagse Hogeschool, omdat ik nu nog dieper wil ingaan op het 
onderwerp cybersecurity. Daarna heb ik nog het plan om naar de universiteit te gaan. Ik wil zoveel 
mogelijk leren, zoveel mogelijk weten.” 

Jongprofessional 

“Ik ben nu een jongprofessional die kijkt heeft op digitale veiligheid, net als mijn afgestudeerde 
medestudenten. Voor Den Haag is het handig en verstandig om deze professionals aan zich te 
binden, omdat zij goed kijk hebben op cyber security en in de regio Den Haag bedrijven helpen zich 
beter te weren tegen digitale aanvallen.” 

Cyberwerf is een samenwerking tussen het Kennisinstituut Integrale Veiligheid, HSD, ROC Mondriaan 
en bedrijven op het industrieterrein ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek). 


