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1. Inleiding 

1.1 Examinering in het framework IBP voor het mbo 
De Taskforce IBP, een initiatief van saMBO-ICT / Kennisnet / SURF, heeft medio 2014 het framework IBP voor 
het MBO goedgekeurd. Onderdeel van dit framework is het document “Toetsingskader examinering, plusclus-
ter 8” (IBPDOC8). Dit document beschrijft de risico’s en de beheersmaatregelen die samengaan met digitaal 
examineren. Weliswaar worden ook enkele risico’s en beheersmaatregelen beschreven die gekoppeld kunnen 
worden aan een “niet-digitaal” examen, maar de focus ligt op de digitale examinering. 

1.2 Samenhang examinering 
In dit document hanteren we de volgende opbouw: 
1. Basis is de vastgestelde Procesarchitectuur examinering. 
2. Compliance (wet- en regelgeving) examinering voor de mbo sector. 
3. Toetsingskader IBP cluster 1 t/m 7 zoals die vastgesteld zijn door de Taskforce IBP in de documenten Toet-

singskader IB: clusters 1 t/m 6 (IBPDOC3) en Toetsingskader Privacy: cluster 7 (IBPDOC7). 
4. Een aantal statements uit het Toetsingskader IBP clusters 1 t/m 6 zullen worden aangescherpt, met andere 

worden er zal een hoger volwassenheidsniveau worden voorgesteld. 
5. Het Toetsingskader IBP benoemt een aantal risico’s niet die gepaard gaan met examinering, vandaar dat 

een aantal statements (risico’s met beheersmaatregelen) zijn toegevoegd. 
 
Schematisch als volgt weergegeven: 
 

 

1.3 Doelstelling 
Met dit toetsingskader beogen we een richtlijn aan te reiken met praktische uitwerkingen om de informatiebe-
veiliging binnen het proces van examinering (volgens de Procesarchitectuur examinering) binnen de kaders van 
het normenkader IBP mbo en de geldende wet & regelgeving omtrent examinering in te regelen. De gebruikers 
die we daarbij voor ogen hebben zijn kwartiermakers, security officers, coördinatoren informatiebeveiliging en 
andere functionarissen binnen onderwijsorganisaties die betrokken zijn bij of verantwoordelijk voor de in-
richting van de informatiebeveiliging op instellingen. 
 

Aanvullend statements toets 
constructie en digitaal examinering

Aanscherping toetsingskader IBP

Toepassing  toetsingskader IBP    
(cluster 1 t/m 7)

Compliance examinering

Procesarchitectuur examinering
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1.4 Toelichting op de hoofdstukken 
Hoofdstuk 2 beschrijft de Procesarchitectuur examinering die gehanteerd wordt in de mbo sector. 
Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de wet- en regelgeving aangaande examinering binnen de mbo sector. 
Hoofdstuk 4 beschrijft het gewenste niveau Informatiebeveiliging en privacy in de mbo sector. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de extra statements die noodzakelijk zijn om te komen tot een veilige omgeving voor 
digitale examinering. 
In een aantal bijlagen worden de statements verder uitgewerkt. De laatste bijlage bevat het Framework IBP 
voor de MBO sector. 
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2. Procesarchitectuur examinering 

2.1 Toelichting op de architectuur1 

 
De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische weergave van het gehele examenproces in het 
mbo. Alle stappen die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de 
orde. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, 
diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. De PE helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te 
kijken. 
 
De PE bestaat uit zes procesgebieden met ieder een eigen, herkenbare kleur. Ieder procesgebied bevat 
onderliggende processtappen. Op deze site staat de meest recente en digitale variant van de PE. Nieuw is dat 
de gekleurde procesgebieden in een bredere context staan. Bij het realiseren van een goede examenkwaliteit is 
het uitvoeren (do) wellicht de kern, maar er is pas sprake van borging als er ook een goede planfase (plan), een 
degelijke evaluatie (check) en adequate bijstelling (act) zijn. Dit is de zogeheten pdca-cyclus. 
In het schema van de PE zijn de plan-, check- en actfase dan ook aan de gekleurde procesgebieden toegevoegd 
en uitgewerkt.. 

2.1.1 Kaders stellen 

 
In dit procesgebied worden de kaders voor het inrichten van het examineringsproces gesteld. De Wet educatie 
en beroepsonderwijs (WEB), het kwalificatiedossier en het sectorale examenprofiel zijn uitgangspunt voor het 
opstellen van een aantal documenten binnen een mbo-school. Daarbij gaat het om een examenvisie, het 
examenreglement van een school en het handboek examinering. 
 
De vastgestelde versies van deze documenten zijn bepalend voor het opstellen van een examenplan per 
(uitstroom)kwalificatie. Het examenplan wordt pas opgesteld, nadat binnen de mbo-school besloten is met de 
opleiding te starten. De school gebruikt het examenplan in de overige processen als leidraad waarbinnen de 
examinering moet plaatsvinden. 

                                                                 
1 Bron: http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl 
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2.1.2 Construeren en vaststellen 

 
Als duidelijk is dat een bepaalde opleiding binnen een mbo-school start, wordt een beslissing genomen over 
het inkopen en/of in eigen beheer ontwikkelen van examenproducten bij die opleiding. De constructie en/of 
inkoop hebben betrekking op het complete examen, inclusief de matrijs, correctie- of beoordelingsvoor-
schriften, handleidingen en het beoordelingsprotocol. 
De risico’s die behoren bij “Construeren van digitale examens” worden in dit document benoemd en 
vervolgens d.m.v. beheermaatregelen verminderd (gemitigeerd).  

2.1.3 Leren 

 
Dit procesgebied beschrijft op welke manier de mbo-school de student in de gelegenheid stelt om op basis van 
een selectie van bewijzen te komen tot een examenaanvraag. Deze bewijzen heeft hij/zij gedurende zijn 
leerproces (binnen- of buitenschools) verzameld. Op basis van deze selectie krijgt de student een ‘go’ of ‘no go’ 
om een examenaanvraag te doen. Na een positieve reactie op de examenaanvraag treedt het procesgebied 
Examinering in werking. 
Resultaat van dit procesgebied is een goed voorbereide student, die met vertrouwen (in zichzelf en in zijn 
begeleiders vanuit de school en de praktijk) het procesgebied Examineren kan ingaan. Input van dit 
procesgebied zijn de kaders uit het procesgebied Kaders stellen. 
In de digitale procesarchitectuur is het procesgebied Leren niet gedetailleerd uitgewerkt of voorzien van 
servicedocumenten, omdat de focus van de procesarchitectuur en deze website op examinering ligt. 

2.1.4 Examineren  

 



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 9 van 87 

In dit procesgebied vindt de uitvoering/afname van het examen plaats. Er is een examen, een student heeft 
zich hiervoor aangemeld en vervolgens maakt de student het examen om vast te stellen of hij aan de eisen 
voldoet. 
De uitvoering van dit procesgebied doet de mbo-school meestal zélf, maar de school kan het ook uitbesteden 
(rode lijn in het schema). Nadat de student het examen heeft uitgevoerd en de beoordelaar zijn oordeel heeft 
gegeven, wordt het resultaat vastgesteld. 
De risico’s die behoren bij “Uitvoeren” worden in dit document benoemd en vervolgens d.m.v. 
beheermaatregelen gemitigeerd.  
 

2.1.5 Diplomeren 

 
 
Wanneer een student aan de eisen voor diplomering voldoet, ontvangt hij/zij het diploma. De 
diplomabeslissing en waarde van het diploma moeten boven iedere twijfel verheven zijn. 

2.2 Verantwoording van risico’s binnen de processen 
In de processtappen Kaders stellen, Leren en Diplomeren zijn zeker risico’s te onderkennen, de bijbehorende 
beheermaatregelen zijn doorgaans niet gekoppeld aan “nieuwe” ICT risico’s.  

2.3 Construeren en vaststellen 
Construeren en vaststellen bevat 4 deelprocessen. Het deelproces Construeren examens kent een verhoogd 
risico indien informatiebeveiliging niet op orde is. De risico’s en beheersmaatregelen worden in dit document 
verder uitgewerkt. 

2.4 Examineren 
Examineren bevat 5 deelprocessen. Het deelproces Uitvoeren kent een verhoogt risico indien informatiebevei-
liging niet op order is. De risico’s en beheersmaatregelen worden in dit document verder uitgewerkt.  
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3. Compliance examinering 

3.1 Algemeen 
 

Vanuit de overheid is er regelgeving op het gebied van examinering binnen het mbo. In deze wet- en regelge-
ving zijn informatiebeveiligingsaspecten opgenomen. In samenwerking met de MBO Raad is van deze informa-
tiebeveiligingsaspecten een set van statements gemaakt. Vanuit de navolgende wet- en regelgeving zijn de 
statements geformuleerd: 
 

WEB = wet educatie en beroepsonderwijs   

TK12 = toetsingskader '12 TKA15 = addendum '15 

RECE'15 = regeling examenprotocol centrale examinering 

RMD = regeling modeldiploma 

HRSE = handreiking onregelmatigheden servicepunt 

 
Naast de betreffende informatiebeveiligingsaspecten zijn er in de wet- en regelgeving omtrent examinering ook 
kwaliteitsaspecten die geregeld moeten zijn. Deze vallen echter geheel buiten het kader van informatiebeveili-
ging. Meer informatie over de kwaliteitsaspecten kan verkregen worden via het servicepunt examinering van 
de MBO Raad.   
 
Wat opvalt is dat veel van de vereiste 
informatiebeveiligingsaspecten terug-
komen in de statements die in het 
algemene informatiebeveiligingskader 
dat is opgesteld vanuit de ISO norm 
27001/2. In zijn algemeenheid kan dan 
ook gezegd worden dat allereerst de 
generieke informatiebeveiliging op 
orde moet zijn. Dit is geheel uitgewerkt 
in het betreffende toetsingskader in-
formatiebeveiliging IBPDOC3.  
Voor examinering zijn er echter een 
aantal van deze basisaspecten die 
meer aandacht behoeven of een hoger 
niveau van het vervullen van de betref-
fende norm. Deze subset is uit het algemene normenkader IB gelicht en in dit document bij de statements 
betreffende examinering weergegeven, voorzien van een toelichting over de relatie met examinering. Daar 
waar bij het algemene toetsingskader informatiebeveiliging wellicht een niveau 2 voldoende geacht wordt, is 
het in het kader van examinering van belang om hier een hoger ambitieniveau aan de dag te leggen, bijvoor-
beeld een niveau 3 of zelfs 4.  
 
Naast deze statements op basis van het generieke informatiebeveiligingskader (gemeenschappelijk, zie afbeel-
ding) is ook een aanvullende set van statements opgesteld die dus uit de wet- en regelgeving gedestilleerd is. 
Dit is een zeer veelomvattende en uitgebreide set geworden, maar liefst 234 statements zijn hierin opgeno-
men. In deze aanvullende set zitten echter veel informatiebeveiligingsaspecten die al heel lang aan de orde 
zijn. Het betreft dan voornamelijk de aspecten die met de klassieke manier van examinering te maken heeft, 
zonder inzet van ict. Omdat dit al een gevestigde systematiek betreft wordt daarop in dit kader niet verder 
ingegaan. In het kader van het programma Informatiebeveiliging en Privacy van de huidige taskforce mbo gaat 
het toch vooral om examinering waarbij de inzet van ict een rol speelt: digitale versies van examens en het 
digitaal afnemen van examinering, De daarbij behorende informatiebeveiligingsaspecten zijn in een subset van 
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aanvullende statements opgenomen en deze subset van 17 statements worden  in dit toetsingskader examine-
ring verder uitgewerkt. De complete set is wel in bijlage 5 opgenomen en kan als zodanig het compliance kader 
examinering genoemd worden. Wie daar gebruik van wil maken is vrij dat te doen om zodoende ook de klas-
sieke wijze van omgaan met examens mogelijk te verbeteren.  

3.2 Clustering van statements 
In het generieke toetsingskader Informatiebeveiliging wordt gebruik gemaakt van een specifieke clustering. Het 
gaat daarbij om 6 standaard clusters: 
 
1. Beleid en organisatie 
2. Personeel, studenten en gasten 
3. Ruimte en apparatuur 
4. Continuïteit 
5. Toegangsbeveiliging en integriteit 
6. Controle en logging 
 
Zoals aangegeven is uit de generieke set van informatiebeveiligingsstatement een 18-tal statements gehaald 
waarop in het kader van examinering sprake is van een verhoogd risico en er dus extra aandacht voor deze 
statements en de bijpassende maatregelen moet zijn. Voor de indeling van deze 18 statements is de bestaande 
clustering gehandhaafd. In hoofdstuk 4 zijn deze statements weergegeven.   
 
Voor de bescherming persoonsgegevens, de privacy, is een zevende cluster toegevoegd. Dit toetsingskader is 
nog niet afgerond. Eventuele aspecten van privacy zijn daarom nog niet meegenomen in het toetsingskader 
Examinering.  
 
De aanvullende statements zoals weergegeven in bijlage 5 zijn gerangschikt naar de methodiek van de Proces-
architectuur Examinering. De subset van 17 statements die hieruit gehaald is als basis voor dit toetsingskader 
blijken vooral te behoren bij de processen van constructie en vaststelling van examens en het afnemen van 
examens. Daarbij zijn de statements voor deze processen ook nog eens overlappend zodat het weinig zin heeft 
om een dergelijke indeling te hanteren. Wel laten deze statements zich goed op een andere manier rangschik-
ken. Enkele statements gaan over beleidsontwikkeling, een aantal andere zijn gerelateerd aan personele inzet 
en de bulk van de statements is toch gerelateerd aan de uitvoering van het examineringsproces. De statements 
staan in deze volgorde in hoofdstuk 5 weergegeven.  
 

3.3 Van statements uit het generieke en het compliance ka-
der naar toetsingskader examinering mbo 

Het compliance kader examinering is de basis voor het inrichten van de informatiebeveiliging omtrent exami-
nering en het is tevens de basis voor het toetsingskader examinering. De subset van statements die geselec-
teerd is op relevantie voor digitale examinering is verwerkt tot het zogeheten toetsingskader examinering. 
Door aan de statements uit het compliance kader examinering een korte beschrijving, alsmede de bewijslast  
toe te voegen is het toetsingskader examinering mbo ontstaan. De bewijslast wordt op vijf verschillende vol-
wassenheidsniveau ’s weergegeven, net als bij het generieke toetsingskader Informatiebeveiliging.  
In de bijlagen 1, 2 en 3 zijn de toetsingskaders in detail weergegeven. In bijlage 1 en 2 zijn de generieke maat-
regelen met bewijslast weergegeven, voorzien van een korte toelichting waarom deze in het kader van exami-
nering van extra belang zijn. Er is een indeling gemaakt in eenmalige maatregelen en in maatregelen die bij elk 
examen weer aan de orde zijn.  In bijlage 3 is het toetsingskader weergegeven met de aanvullende maatrege-
len vanuit wet en regelgeving. Tezamen vormen ze het toetsingskader examinering in het mbo.  
Het toetsingskader examinering mbo is bedoeld om onderwijsinstellingen een kader en handvatten te bieden 
om de informatiebeveiliging rondom digitale examens en examinering te regelen. Door het hanteren van de 
verschillende niveaus kan er een beeld van de reële situatie gemaakt worden (het bereikte niveau), als mede 
een streef- of ambitie niveau waaraan de instelling in de (nabije) toekomst zou willen gaan voldoen. Dit kan 
ook onderdeel zijn van sector brede afspraken hierover.  
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Het toetsingskader examinering mbo geeft aan dat er veel maatregelen genomen moeten worden en er ook 
bewijslast in de zin van gedragen procedures en protocollen ontwikkeld moet worden. Gezien het aantal sta-
tements zou het beeld kunnen ontstaan dat er veel extra documenten en procedures opgeleverd moeten wor-
den. In de praktijk zal dat mee vallen omdat het examineringsproces al loopt. Het gaat bij dit toetsingskader 
vooral om de toevoegingen aan bestaande maatregelen die nodig zijn om de beveiliging van digitale examens 
en examinering goed te regelen. Het is vaak vooral een kwestie dat aan bestaande procedures en protocollen 
een component met betrekking tot de digitalisering wordt toegevoegd. Ook is het mogelijk om diverse maatre-
gelen, protocollen of procedures in één document te bundelen waardoor het geheel overzichtelijk blijft.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een document over fraude waarin opgenomen is alle informatie over fraude  en 
fraude incidenten zoals definiëring, richtlijnen, maatregelen, toepassingsgebieden, rollen, taken, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden, handelen bij onregelmatigheden, meldingen enz. enz.  
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4. Toepassing toetsingskaders Informatiebe-
veiliging (cluster 1 t/m 6) 

4.1 Toelichting toetsingskader 
De statements in het normen- en toetsingskader examinering bestaan uit statements vanuit het toetsingskader 
IBP MBO en statements vanuit wet- en regelgeving examinering. In dit hoofdstuk zijn de statements weergege-
ven uit het generieke IBP toetsingskader met die aantekening dat die dus in het kader van de examinering extra 
aandacht behoeven.  

4.2 Clustering naar thema’s 
Het toetsingskader IBP MBO bevat 85 statements, waarvan 18 heel direct gerelateerd zijn aan examinering, 
verdeeld over 6 clusters. De clustering is gebaseerd op een logische indeling die goed bruikbaar is voor het 
mbo-onderwijs. De clustering is tevens toegepast op de statements afkomstig van de wet en regelgeving exa-
minering.  
 

Schematische samenvatting clustering: 
Cluster Onderwerpen (o.a.) Kwaliteitsaspecten Betrokkenen 

6 Beleid en Organisatie 

Examen gerelateerd  

Informatiebeveiligingsbeleid 
Classificatie 
Inrichten beheer 

Beschikbaarheid 
Integriteit 
Vertrouwelijkheid 
Controleerbaarheid 

College van bestuur 
Directeuren 

2 Personeel, studenten 

en gasten 
Examen gerelateerd 

Informatiebeveiligingsbeleid 
Aanvullingen arbeidsover-
eenkomst 
Scholing en bewustwording 

Beschikbaarheid 
Integriteit 

College van bestuur 
Dienst HRM 
Ondernemingsraad 

1 Ruimte en Apparatuur 

Examen gerelateerd 

Beveiligen van hardware, 
devices en bekabeling 

Beschikbaarheid 
Integriteit 

College van bestuur 
Dienst ict  of afdeling 

2 Continuïteit 

examen gerelateerd 

Anti-virussen, back up, be-
drijfscontinuïteitsplanning 

Beschikbaarheid College van bestuur 
Dienst ICT of afdeling 
functioneel beheer 

4 Toegangsbeveiliging en 

Integriteit 
Examen gerelateerd 

Gebruikersbeheer, wacht-
woorden, online transacties, 
sleutelbeheer, validatie 

Integriteit 
Vertrouwelijkheid 
 

College van bestuur 
Dienst ICT  of afdeling  
functioneel beheer 
 

3 Controle en logging 

Examen gerelateerd 

Systeemacceptatie, loggen 
van gegevens, registreren 
van storingen, toetsen be-
leid 

Controleerbaarheid College van bestuur 
Stafmedewerker in-
formatiebeveiliging 
Kwaliteitszorg  

 
Voor een afdoende risicobeheersing t.a.v. informatiebeveiliging en privacy binnen een onderwijsinstelling moe-
ten alle 85 statements op orde zijn. Daarbij zou dan uitgegaan moeten worden van een volwassenheidsniveau 
2 voor de maatregelen om aan het statement te voldoen. Dat wil zeggen opzet, bestaan en gedeeltelijke wer-
king (een aantal collega’s werkt volgens de afspraak maar nog niet de gehele organisatie. Veel van deze gene-
rieke statements zijn zeker ook voor examinering van belang.  
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Een tweetal voorbeelden hiervan zijn: 
 

 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging (statements 2.2) moet op orde 
zijn.  Dit geldt zeker ook in het kader van examinering.  

 Back-up van informatie, moet ook in het kader van examinering op orde zijn (digitale opslag examens).  

 

Nr. ISO27002 Statement 

2.2 7.2.2 

Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging: Alle medewerkers van de orga-
nisatie en, voor zover relevant, contractanten behoren een passende bewustzijnsopleiding en -training te 
krijgen en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover rele-
vant voor hun functie. 

4.6 12.3.1.2 Back-up van informatie: Gemaakte back ups worden regelmatig getest conform het back-up beleid. 

 

4.3 Aanscherpingen vanuit de procesarchitectuur examine-
ring 

Een aantal statements uit het generieke toetsingskader informatiebeveiliging behoeven echter extra aandacht 
als het om examinering gaat. Vaak kun je dan zeggen dat die op een hoger volwassenheidsniveau moeten wor-
den ingevuld, bijvoorbeeld niveau 3 in plaats van 2.  
Het gaat hierbij dus om een subset van 18 statements uit de totale set van 85.  
 
We hebben een tweedeling gemaakt: 
1. “Generieke statements vooraf”.  Deze moeten voorafgaande aan het proces op orde zijn. 
2. ”Generieke statements tijdens het proces”.  Deze moeten voortdurend worden getoetst tijdens het proces. 
De volgende sub paragrafen geven een opsomming, van de subset van statements. In de bijlagen worden voor 
de volledigheid van dit documenten ook de bijbehorende  toetsingskaders aangegeven, zoals die ook in het 
generieke toetsingskader informatiebeveiliging weergegeven zijn. . 
 

4.3.1 Generieke statements voorafgaande aan examinering 

Nr. ISO27002 Statement 

1.15 15.1.2 

Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten: Alle relevante informatiebeveili-
gingseisen behoren te worden vastgesteld en overeengekomen met elke leverancier die toegang heeft 
tot IT-infrastructuurelementen ten behoeve van de informatie van de organisatie, of deze verwerkt, 
opslaat, communiceert of biedt. 

1.17 16.1.1 
Verantwoordelijkheden en procedures: Er zijn leidinggevende en -procedures vastgesteld om een snelle, 
doeltreffende en ordelijke respons op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen. 

1.18 16.1.2 
Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen: Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren 
zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus te worden gerapporteerd. 

1.19 18.1.3 
Beschermen van registraties: Registraties behoren in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, 
contractuele en bedrijfseisen te worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, onbevoegde 
toegang en onbevoegde vrijgave. 

5.9 9.4.2 
Beveiligde inlogprocedures: Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot 
systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure. 
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4.3.2 Generieke statements tijdens het proces van examinering 

Nr. ISO27002 Statement 

1.9 10.1.1.1 
Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen: Ter bescherming van informatie 
behoort een beleid voor het gebruik van crypto grafische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld. 

1.10 10.1.1.2 
Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen: Ter bescherming van informatie zijn 
er tools of applicaties aanwezig waarmee het beleid voor het gebruik van crypto grafische beheersmaat-
regelen wordt geïmplementeerd. 

2.3 9.2.6 

Toegangsrechten intrekken of aanpassen: De toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebrui-
kers voor informatie en informatie verwerkende faciliteiten behoren bij beëindiging van hun dienstver-
band, contract of overeenkomst te worden verwijderd, en bij wijzigingen behoren ze te worden aange-
past. 

2.4 11.2.9 
‘Clear desk’- en ‘clear screen’-beleid: Er behoort een ‘clear desk’-beleid voor papieren documenten en 
verwijderbare opslagmedia en een ‘clear screen’-beleid voor informatie verwerkende faciliteiten te wor-
den ingesteld. 

3.5 11.1.3 
Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen: Voor kantoren, ruimten en faciliteiten behoort fysieke 
beveiliging te worden ontworpen en toegepast. 

4.13 16.1.5 
Respons op informatiebeveiligingsincidenten: Op informatiebeveiligingsincidenten behoort te worden 
gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures. 

4.15 17.2.1 
Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten: Informatie verwerkende faciliteiten behoren 
met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen. 

5.2 9.1.2 
Toegang tot netwerken en netwerkdiensten: Gebruikers behoren alleen toegang te krijgen tot het net-
werk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn. 

5.3 9.2.1 
Registratie en afmelden van gebruikers: Een formele registratie- en afmeldingsprocedure behoort te 
worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken. 

6.1 9.2.5 
Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers: Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren toegangs-
rechten van gebruikers regelmatig te beoordelen. 

5.12 12.4.2 
Beschermen van informatie in logbestanden: Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te 
worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang. 

6.2 12.4.1 
Gebeurtenissen registreren: Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderin-
gen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en 
regelmatig te worden beoordeeld. 

6.3 12.4.3 
Logbestanden van beheerders en operators: Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren 
te worden vastgelegd en de logbestanden behoren te worden beschermd en regelmatig te worden be-
oordeeld. 
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5. Statements digitaal examineren 

5.1 Toelichting op de aanvullende statements 
ISO 27001 en 27002, de Code voor Informatiebeveiliging, beschrijft weliswaar alle voorkomende risico’s op het 
gebied van informatiebeveiliging en privacy, maar alleen op een generieke manier. De Code is niet opgesteld 
om bijvoorbeeld de risico’s van toetsconstructie of toetsafname te verminderen. Een flink deel van de risico’s 
worden afgedekt maar niet alle. In dit hoofdstuk benoemen we de aanvullende statements die vanuit het com-
plete compliance kader examinering zijn geselecteerd in relatie tot de digitale aspecten van de processen rond 
examinering. Zoals aangegeven zijn deze gerangschikt naar beleid, personeel en uitvoering examinering. 
 

5.2 Aanvullende statements gerelateerd aan beleid 
Dit beleid is afgeleid van het document Kwaliteitsborging Examineren. 

E.1 

WEB Art. 7.4.4   Art. 7.4.8.1-2.                               
TK12; 2.1.5., 2.2.1., 2.3.2.          
RECE '15; (1, 2, 6-17, 18, 19)               
RMD                                
HRSE; p. 5-7, p. 11-12 

Beleidsregels examinering 
Voor de informatiebeveiliging van examinering moeten beleidsre-
gels worden gedefinieerd, goedgekeurd door het CvB, gepubliceerd 
en gecommuniceerd aan medewerkers en andere betrokkenen. 

E.2 

WEB Art. 7.4.4.2.,  
Art. 7.4.8.1-2.                                
TK12; 2.1.5., 2.3.2.           
RECE '15; (6-17)                
RMD                    
HRSE; p.5-7 

Richtlijnen bij constatering fraude 
Het handelen bij de constatering van onregelmatigheden en fraude 
moet volgens een vastgestelde standaardrichtlijn te geschieden.  

E.3 

WEB Art. 7.4.4.2.,  
Art. 7.4.8.1., Art. 7.4.8.5.                                
TK12; 2.1.5., 2.3.2.           
RECE '15; (1) (6-17)                
RMD Art. 5                              
HRSE; p. 5-6 

Maatregelen bij examenfraude 
Om geconstateerde examenfraude in de toekomst te voorkomen 
moeten passende procedures worden ontwikkeld en geïmplemen-
teerd die in overeenstemming zijn met het vastgestelde examenre-
glement van de organisatie.  

E.6 

WEB Art. 7.4.3 - 3a   Art. 7.4.4  
Art. 7.4.4.2., Art. 7.4.8.    Art. 
7.4.8.5                             
TK12; 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2.          
RECE '15; (1, 2, 5, 6-17, 19)              
RMD                                
HRSE; p. 4-5, p. 11, p. 12 

Procedure afnemen examens 
Examens moeten volgens een standaardprocedure worden afgeno-
men. Plus digitaal 

 

5.3 Aanvullende statements gerelateerd aan personeel 

E.9 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.4a.1-2.                                
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; nvt                 
RMD                               
HRSE; p. 4-5, 11, 14 

Gedragscodes 
Er dienen gedragscodes te zijn omtrent examenafname en examen-
gegevens. Deze gedragscodes dienen ingevoerd te zijn voor intern 
en extern gebruik.  

E.10 

WEB Art. 7.4.4.                                
TK12; 2.1.5, 2.3.1., 2.3.2.          
RECE '15; (18-20)                
RMD                                
HRSE; p. 8-10, 12 

Handelen bij examinering 
Voor het handelen bij en na examens moet een standaardprocedure 
worden gevolgd.  

E.11 

WEB Art. 7.1.2.2.  Art. 7.4.4  
Art 7.4.8 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (12)                
RMD                                
HRSE; p. 4-5, 8-10, 14 

Ondersteuning op examens. 
Extra ondersteuning op examens vindt alleen plaats aan de hand van 
vastgelegde afspraken op individueel niveau.  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 17 van 87 

E.12 

WEB Art. 7.4.4.                                
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (2-17)                
RMD                                
HRSE; p. 9 

Trainingen m.b.t fraude  
Bij het afnemen van examens dient personeel ingezet te worden dat 
op fraude is getraind, fraude herkent en adequaat afhandelt.  

5.4 Aanvullende statements gerelateerd aan uitvoering 

E.13 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (4)                
RMD                                
HRSE; p. 8-10 

Beveiligde examenruimte 
De examenomgeving (fysiek en/of digitaal) dient beveiligd te zijn 
tegen fraude en/of onregelmatigheden. 
  

E.14 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (2-5)               
RMD                               
HRSE; p. 8-10 

Faciliteiten voor examen 
Het beschikbaar stellen van de faciliteiten voor examens en het 
hanteren van deze faciliteiten dient volgens een vastgestelde stan-
daardprocedure te verlopen. 

E.15 

WEB  Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (2)                
RMD                                
HRSE; p. 8-10 

Examenmateriaal beschikbaar stellen  
Het beschikbaar stellen en hanteren van examenmateriaal dient 
volgens een vastgestelde standaardprocedure te verlopen.  

E.19 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (5, 7)                
RMD                               
HRSE; p. 12, 14 

Continuiteitsplan 
Voor resources die op het moment van examinering beschikbaar 
moeten zijn, of waarnaar in aanloop naar de examinering een kritie-
ke tijdsafhankelijke relatie bestaat, is een continuiteitsplan beschik-
baar 

E.20 

WEB Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (13, 14)                
RMD                               
HRSE; p. 12-13 

Toegangsbeveiliging examenlokalen en opslagruimte examens 
Toegangsbeveiliging tot examenlokalen is geregeld. 

E.21 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (2)               
 RMD                                
HRSE; p. 9-10 

Toegang tot examen 
Toegang tot examens wordt alleen verleend aan aangewezen exa-
menkandidaten met geldig ID en aan aangewezen ondersteunend 
personeel.  

E.22 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (5, 18, 19)               
RMD                                
HRSE; p. 12-13 

Toekennen examens aan deelnemers 
De toekenning van examens en de controle op naleving  moet via 
een beveiligde procedure verlopen.  

E.25 

WEB Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) nvt               
RMD                                
HRSE; p. 4-5, 7 

Hergebruik examenvragen 
Bij hergebruik van examens dient er een verscherpte beveiliging te 
zijn plus ICT 

E.26 

WEB  Art. 7.4.4.                                
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; (1) (2) (12)               
RMD                                 
HRSE; p. 4-5, 8-9 

Vernietigen examenmateriaal 
Het vernietigen van examenmateriaal (vragen, gemaakte examens, 
concepten en hulpmateriaal) dient op een veilige manier te gebeu-
ren met inachtneming van de eisen voor bewaartermijnen. Plus 
harde schijn 
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Bijlage 1:  Generieke statements vooraf  

1.15 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciers-
overeenkomsten 15.1.2  

Cluster: Beleid en organisatie ISO 27002 nummer: 15.1.2 

MBO controledoelstelling: Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten 
Alle relevante informatiebeveiligingseisen behoren te worden vastgesteld en overeengekomen met elke leve-
rancier die toegang heeft tot IT-infrastructuurelementen ten behoeve van de informatie van de organisatie, of 
deze verwerkt, opslaat, communiceert of biedt. 

Toelichting: 
In overeenkomsten met derden waarbij toegang tot, het verwerken van, communicatie van of beheer van 
informatie of IT-voorzieningen van de organisatie, of toevoeging van producten of diensten aan IT-
voorzieningen waarbij sprake is van toegang, behoren alle relevante beveiligingseisen te zijn opgenomen. 
(Waarborgen dat geen misverstanden bestaan tussen organisatie en derde partij, de organisatie vergewist zich 
ervan dat de wederzijdse aansprakelijkheid voldoende is afgedekt.) 

Toelichting examineren: 
Beveiligingsaspecten opnemen in de leveranciersovereenkomsten voor digitale examens. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Overeenkomsten met derden (zie boven) worden ad hoc beoordeeld door 
verschillende spelers binnen de organisatie. Een beveiligingsparagraaf is 
geen vaste praktijk. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Met derden worden vaak voor vergelijkbare activiteiten ook vergelijkbare 
schriftelijke afspraken gemaakt, waarin relevante beveiligingseisen zijn 
opgenomen, maar deze zijn grotendeels intuïtief vanwege het individuele 
karakter van de expertise.  Er kan sprake zijn van enige documentatie en 
een zeker begrip van beleid en procedures. 
Evidence: 
1. Kopie van (enkele)  schriftelijke afspraken met derden waaruit blijkt dat 

als er sprake is van toegang,  de afspraken voorzien in alle relevante 
beveiligingseisen. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

In overeenkomsten met derden waarbij toegang tot, het verwerken van, 
communicatie van of beheer van informatie of IT-voorzieningen van de 
organisatie, of toevoeging van producten of diensten aan IT-voorzieningen 
waarbij sprake is van toegang, zijn alle relevante beveiligingseisen opge-
nomen. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie beleid waarin is opgenomen dat in overeenkomsten met derden 

waarbij sprake is  het verwerken van, communicatie van of beheer van 
informatie of IT-voorzieningen van de organisatie, of toevoeging van 
producten of diensten aan IT-voorzieningen waarbij sprake is van toe-
gang, relevante beveiligingseisen worden beoordeeld en opgenomen; 

2. Kopie voorbeeld overeenkomst om aan te tonen dat het is opgenomen. 
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Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Er is een beheersproces, waarbij alle overeenkomsten met derden (etc.) 
worden beoordeeld door een vast team van deskundigen vanuit relevant 
perspectief. Niet alleen bij afsluiten, maar ook periodiek worden de bevei-
ligingseisen gereviewed en wordt de passendheid van maatregelen op-
nieuw afgezet tegen gewijzigde omstandigheden, de stand der techniek, 
aanvullende (wettelijke) eisen e.d., tenminste bij verlenging van contrac-
ten. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Procesbeschrijving, inkoopbeleid, sourcingstrategie e.d.; 

2. Documentatie dat inderdaad review heeft plaatsgevonden. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces is ingericht conform externe best practices en maakt onderdeel 
uit van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern audit en compliance 
proces. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopie van het interne audit en compliance proces; 

2. Beleidsstuk of visie op contractmanagement; 

3. Voorbeeld(en) van toepaste best practices. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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1.17 Verantwoordelijkheden en procedures 16.1.1  
Cluster: Beleid en organisatie ISO 27002 nummer: 16.1.1 

MBO controledoelstelling: Verantwoordelijkheden en procedures 
Er zijn leidinggevende en -procedures vastgesteld om een snelle, doeltreffende en ordelijke respons op infor-
matiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen. De term incidenten komt niet in de titel voor. Is dat de bedoe-
ling? 

Toelichting: 
Er behoren leidinggevende verantwoordelijkheden en procedures te worden vastgesteld om een snelle, doel-
treffende en ordelijke reactie op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen. (Er zijn dwingende ver-
antwoordelijkheden en procedures vastgesteld om een snelle, doeltreffende en ordelijke reactie op informa-
tiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen.) 

Toelichting examineren: 
Informatiebeveiligingsincidenten in het kader van digitaal examineren worden geregistreerd. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Informatiebeveiligingsincidenten worden ad-hoc afgehandeld. Er zijn geen 
verantwoordelijkheden belegd. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er wordt verantwoordelijkheid genomen voor het acteren op een informa-
tiebeveiligingsincident maar deze verantwoordelijkheid is niet altijd for-
meel duidelijk vastgelegd. Bij problemen/escalaties is echter vaak onduide-
lijk wie er verantwoordelijk is, en is men geneigd de schuld door te schui-
ven. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er zijn leidinggevende verantwoordelijkheden en procedures vastgesteld 
om een snelle, doeltreffende en ordelijke reactie op informatiebeveiligings-
incidenten te bewerkstelligen. 
Evidence: 
1. Kopie procedurebeschrijving voor het ontvangen en behandelen van 

informatiebeveiligingsincidenten; 

2. Kopie UFO profielen voor het aantonen van de verantwoordelijkheid; 

3. Kopie van informatie waaruit blijkt dat de organisatie conform de pro-
cedure uitvoert. Te denken aan: 

 kopie laatste 2 incidentenrapportages (versienummer + datum); 

 kopie 2 recente incidenten meldingen. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Niet alleen de verantwoordelijkheden ten aanzien van het reageren op een 
incident zijn vastgelegd maar ook de volledige bevoegdheden voor het 
kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid zijn toegekend. Met vaste 
regelmaat wordt over de afgelopen beveiligingsincidenten gerapporteerd, 
inclusief afhandeling en eventueel escalatie. De directie gebruikt de rap-
portage als instrument om de incidentafhandeling te verbeteren. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie van de organisatiestructuur en geaccordeerde mandatenregeling 

of RASCI-schema waaruit de TVB's van de betrokken medewerkers blij-
ken; 

2. Eigen waarneming dat de rapportage beveiligingsincidenten bestaat. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Verantwoordelijkheidsstructuur en de daarbij toegedeelde bevoegdheden 
t.a.v. het reageren op beveiligingsincidenten wordt door de hele organisa-
tie gekend en erkend. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Eigen waarneming (steekproef) over bekendheid met de materie bij de 

medewerkers. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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1.18 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen 
16.1.2  

Cluster: Beleid en organisatie ISO 27002 nummer: 16.1.2 

MBO controledoelstelling: Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen 
Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus te worden 
gerapporteerd. 

Toelichting: 
Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus te worden 
gerapporteerd. (Er is een procedure voor het rapporteren van beveiligingsgebeurtenissen vastgesteld, in com-
binatie met een reactie- en escalatieprocedure voor incidenten, waarin de handelingen worden vastgelegd die 
moeten worden genomen na het ontvangen van een rapport van een beveiligingsincident.) 

Toelichting examineren: 
Informatiebeveiligingsincidenten in het kader van digitaal examineren worden gerapporteerd. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Incidenten worden soms, en vaak achteraf gemeld.  

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Incidenten worden gemeld via verschillende formele en informele kanalen. 
Er is geen formele procedure voor het melden en registreren van inciden-
ten en melden van integriteitsschendingen, maar binnen afdelingen of 
bepaalde bedrijfsprocessen kunnen wel afspraken gemaakt zijn. Deze zijn 
gebaseerd op individuele kennis en expertise en soms op beschikbare 
hulpmiddelen. 
Evidence: 
1. Kopie procedurebeschrijving voor het melden en registreren van inci-

denten op een afdeling of in een bepaald bedrijfsproces. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er is een vaste procedure voor het melden en registreren van incidenten. 0 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie beleid of procedurebeschrijving voor het melden en registreren 

van incidenten; 

2. Kopie van informatie dat de organisatie conform het beleid of procedu-
rebeschrijving hanteert. Te denken aan: 

 kopie twee meest recente rapportages van een informatiebeveili-
gingsgebeurtenis. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Op reguliere momenten worden over de afgelopen beveiligingsincidenten 
gerapporteerd, inclusief kentallen over reacties en escalaties. De directie 
gebruikt de rapportage als instrument om het incidentenproces te verbete-
ren. Ervaringen uit de praktijk kunnen eveneens leiden tot aanpassing van 
de procedures. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Eigen waarneming dat de rapportage beveiligingsincidenten bestaat. 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

De incident meldingsprocedure is gebaseerd op best practices en breed in 
gebruik. De procedure wordt geregeld geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
De rapportage maakt onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïnte-
greerd intern audit en compliance proces. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopie waaruit blijkt welke best practice gehanteerd wordt (bv.  ITIL); 

2. Eigen waarneming van (communicatie) hulpmiddelen (stickers, pop-up-
berichten etc.) die de brede bekendheid ondersteunen; 

3. Kopie van het interne audit en compliance proces. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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1.19 Beschermen van registraties 18.1.3  
Cluster: Beleid en organisatie ISO 27002 nummer: 18.1.3 

MBO controledoelstelling: Beschermen van registraties 
Registraties behoren in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, contractuele en bedrijfseisen te wor-
den beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave. 

Toelichting: 
Om registraties te beschermen worden richtlijnen verstrekt voor het bewaren, opslaan, behandelen en verwij-
deren van registraties en informatie, wordt een bewaarschema opgesteld en wordt een inventarisoverzicht 
van bronnen van belangrijke informatie bijgehouden. 

Toelichting examineren: 
Registraties van digitale examens en de bewaartermijnen voldoen aan wet- en regelgeving. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

De bescherming van registraties vindt afzonderlijk en ad hoc plaats, al naar 
gelang de kennis en ervaring van betrokkenen bij die registraties. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn enige richtlijnen, bewaarschema’s en overzichten van bronnen door 
houders van registraties vastgelegd. Mogelijk vindt deling van kennis plaats 
en worden ervaringen gedeeld. Geformaliseerd (en structureel) is dit nog 
niet, het initiatief ligt bij betrokkenen. 
Evidence: 
1. Gespreksverslagen met betrokkenen; 

2. Kopieën van richtlijnen, bewaarschema’s en informatiebronnen. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De organisatie heeft verantwoordelijkheden voor bescherming van regi-
stratie toegekend, richtlijnen en bewaarschema’s voor alle registraties 
vastgesteld en gecommuniceerd naar betrokkenen. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie functiebeschrijvingen betrokkenen; 

2. Kopie vastgestelde richtlijnen en bewaarschema’s; 

3. Kopie communicatiemiddelen waaruit bekendmaking blijkt. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De vastgestelde richtlijnen en bewaarschema’s zijn zichtbaar in gebruik, 
betrokkenen zijn aantoonbaar bekend met hun rol. De registraties zijn 
uitputtend geïnventariseerd en van iedere registratie is bekend in hoeverre 
zij verwerkt worden conform de richtlijnen en bewaarschema’s. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie lijst inventarisaties; 

2. Kopieën beoordeling compliance; 

3. Kopieën actielijsten. 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

De bescherming van alle registraties voldoen op ieder moment aan de 
daaraan gestelde eisen, inventarisoverzichten van informatiebronnen zijn 
op ieder moment actueel. De compliance is (voor meerdere perioden) door 
onafhankelijke beoordelaars vastgesteld. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopieën van archieflijsten; 

2. Kopieën van volledige inventarisoverzichten; 

3. Kopieën beheerproces cryptografische sleutels (indien archieven ver-
sleuteld zijn); 

4. Kopieën van verslagen waaruit toegankelijkheid van data blijkt (lees-
baarheid van media en gegevensformaat); 

5. Kopieën onafhankelijke compliancerapportages. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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5.9 Beveiligde inlogprocedures 9.4.2  
Cluster: Toegangsbeveiliging en integriteit ISO 27002 nummer: 9.4.2  

MBO controledoelstelling: Beveiligde inlogprocedures 
Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot systemen en toepassingen te wor-
den beheerst door een beveiligde inlogprocedure. 

Toelichting: 
Toegang tot besturingssystemen behoort te worden beheerst met een beveiligde inlogprocedure. 

Toelichting examineren: 
Inlogprocedures voor digitale examens voldoen aan de wet- en regelgeving van een mbo instelling. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Toegang tot besturingssystemen wordt beheerst zonder een beveiligde 
inlogprocedure. Administratieve rechten worden niet beheerd. Accounts 
worden regelmatig met meerdere personen gedeeld en/of hebben stan-
daard wachtwoorden. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Toegang tot besturingssystemen wordt incidenteel beheerst met een be-
veiligde inlogprocedure. Er is geen formeel beleid.  Standaard wachtwoor-
den moeten verplicht gewijzigd worden, dit wordt technisch afgedwongen. 
Evidence: 
1. Schermprint vanuit een besturingssysteem waaruit blijkt dat de toe-

gang beheerst wordt door een beveiligde inlogprocedure. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Toegang tot besturingssystemen wordt beheerst met een beveiligde inlog-
procedure volgens een vastgestelde policy. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie beleid voor beveiligde inlogprocedures; 

2. Kopie van notulen waaruit blijkt dat het beleid is goedgekeurd door het 
management; 

3. Schermprint uit besturingssystemen waaruit blijkt dat het conform het 
beleid is ingericht; 

4. Signalering van poging tot onterechte toegang (uit logbestand). 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Toegang tot besturingssystemen wordt beheerst met een beveiligde inlog-
procedure. Er is een beschreven policy en er vindt controle op naleving 
plaats. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Logging van toegang tot besturingssystemen; 

2. Zichtbare review van deze logbestanden (Checklist aan de hand waar-
van te zien is dat periodiek de logs van access-pogingen worden gere-
viewed, geautomatiseerde uitzonderingsrapportages). 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Toegang tot besturingssystemen wordt beheerst met een beveiligde inlog-
procedure. Er is een beschreven policy. Waar nodig wordt two-factor-
authenticatie toegepast. Er vindt controle plaats op de toegang, waar mo-
gelijk worden maatregelen technisch afgedwongen. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Beschrijving technische inrichting afgedwongen controle; 

2. Verslagen periodieke evaluatie van de effectiviteit van de inrichting van 
beveiligde toegang. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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Bijlage 2:  Generieke statements tijdens het 
proces  

1.9 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheers-
maatregelen 10.1.1.1  

Cluster: Beleid en organisatie ISO 27002 nummer: 10.1.1 

MBO controledoelstelling: Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen 
Ter bescherming van informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen 
te worden ontwikkeld. 

Toelichting: 
Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen voor de 
bescherming van informatie. (Besluiten over het passend zijn van een cryptografische oplossing is onderdeel 
van het proces risicobeoordeling en de keuze van beheersmaatregelen: wanneer is welk type maatregel pas-
send, voor welk doel en welk bedrijfsproces.) 

Toelichting examineren: 
Toetsconstructeurs maken gebruik van cryptografische gebruiksmaatregelen. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er is geen beleid dat eisen stelt t.a.v. van het beschermen van informatie 
met behulp van cryptografie. Bij het aanschaffen van producten vertrouwt 
men op de aanwezige kennis van de medewerkers of op adviezen van leve-
ranciers. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er bestaat binnen de organisatie geen formeel beleid dat eisen stelt t.a.v. 
van het beschermen van informatie met behulp van cryptografie. Crypto-
grafie wordt op afdelingsniveau of in bepaalde bedrijfsprocessen toegepast 
op basis van individuele expertise. Waar cryptografie gebruikt wordt zal 
ook documentatie aanwezig zijn. 
Evidence:     
1. Kopie van documentatie van gebruikte technologie, inrichting, sleutel-

beheer etc. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er bestaat binnen de organisatie beleid dat eisen stelt t.a.v. van het be-
schermen van informatie met behulp van cryptografie. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie beleid waarin eisen zijn gesteld voor het beschermen van infor-

matie met behulp van cryptografie; 

2. Kopie notulen waarin blijkt dat het beleid is goedgekeurd door ma-
nagement; 

3. Kopie van informatie waaruit blijkt dat de organisatie conform het be-
leid heeft gewerkt. Te denken aan: 

 kopie checklist;  

 kopie handboek cryptografie (procedures, maatregelen, tech-
nieken). 

 

  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 29 van 87 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Er is een proces ingericht dat waarborgt dat de beleid en de technische en 
organisatorische eisen m.b.t. cryptografie up-to-date blijven en door de 
hele organisatie uniform worden toegepast. Dit proces heeft een periodiek 
karakter, maar wordt ook ingezet bij veranderende omstandigheden (tech-
nisch of organisatorisch).  Over dit proces wordt op reguliere basis gerap-
porteerd. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie van de procesbeschrijving; 

2. Kopie van de procesrapportage (bv. na een grote wijziging in infrastruc-
tuur of organisatie). 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces is ingericht conform externe best practices. Hierin is opgeno-
men dat de gebruikte crypto grafische algoritmen voor versleuteling  als 
open standaard zijn gedocumenteerd en door onafhankelijke betrouwbare 
deskundigen zijn getoetst.  Het proces maakt onderdeel uit  van een ge-
standaardiseerd en geïntegreerd intern audit en compliance proces. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopie waaruit blijkt welke best practice gehanteerd wordt (bv.  welke 

open standaard of welk Level of Assurance een certificaat moet heb-
ben); 

2. Kopie van het interne audit en compliance proces. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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1.10 Beleid inzake het gebruik van crypto grafische be-
heersmaatregelen 10.1.1.2  

Cluster: Beleid en organisatie ISO 27002 nummer: 10.1.1 

MBO controledoelstelling: Beleid inzake het gebruik van crypto grafische beheersmaatregelen 
Ter bescherming van informatie zijn er tools of applicaties aanwezig waarmee het beleid voor het gebruik van 
crypto grafische beheersmaatregelen wordt geïmplementeerd. 

Toelichting: 
Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen voor de 
bescherming van informatie. 

Toelichting examineren: 
Er is beleid ontwikkeld en geïmplementeerd voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen voor de 
bescherming van digitale examens. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Tools of applicaties die informatie beschermen door middel van cryptogra-
fie worden op incidentele basis, per geval, aangeschaft. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is sprake van een gemeenschappelijke benadering van de tools, voor 
gelijksoortige toepassingen worden gelijksoortige tools gebruikt., maar die 
is gebaseerd op oplossingen die door leidende figuren zijn ontwikkeld. Het 
is niet duidelijk of de tools volledig worden uitgenut en of ze altijd juist 
worden toegepast (als ze al worden gebruikt). 
Evidence:  
1. Kopie toollijst (licentie overzicht software/hardware); 

2. Kopie handleidingen voor inrichting en gebruik. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er zijn tools of applicaties aanwezig die informatie beschermen door mid-
del van cryptografie en deze tools worden ook gebruikt. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie toollijst; 

2. Kopie van informatie waaruit het blijkt dat de organisatie tools gebruikt 
om  informatie te beschermen door middel van cryptografie. Te den-
ken aan: 

 kopie systeem rapportage; 

 kopie productomschrijvingen; 

 kopie licentie van de producten (toevoegen bij voorgaande maatre-
gelen). 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De tools worden ingezet volgens een gestandaardiseerd plan en zijn deels 
ook geïntegreerd met andere, verwante apparatuur of programmatuur. Er 
vindt een periodieke evaluatie van de standaard tool set plaats zodat deze 
up-to-date blijft. Tools worden alleen na formele toestemming (bv van de 
CISO) aangeschaft. Bij de inzet van crypto grafische producten volgt een 
afweging van de risico’s aangaande locaties, processen en behandelende 
partijen. Deze werkwijze wordt ook nagevolgd.  
Evidence in aanvulling op 3:    
1. Lijst van up-to-date tools met ingangsdata en end-of-life data; 

2. Overzicht van geaccordeerde aanschaf/gebruik. 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Op alle afdelingen worden gestandaardiseerde tools gebruikt. De tools zijn 
volledig geïntegreerd met verwante systemen, zodat processen van begin 
tot eind worden ondersteund.  
De toolkeuze is gebaseerd op externe best practices. rekening houdend 
met optimale uitwisselingsmogelijkheden met andere organisaties (indien 
toegestaan).  
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Overzichtslijst van geïnstalleerde tools in relatie tot de beoogde me-

dewerkers en bedrijfsprocessen voor deze tools; 

2. Kopie waaruit blijkt welke best practice gehanteerd wordt (bv.  welke 
open standaard of welk Level of Assurance een certificaat moet heb-
ben). 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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2.3 Toegangsrechten intrekken of aanpassen 9.2.6  
Cluster:  Personeel, studenten en gasten ISO 27002 nummer: 9.2.6 

MBO controledoelstelling: Toegangsrechten intrekken of aanpassen 
De toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers voor informatie en informatie verwerkende 
faciliteiten behoren bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst te worden verwijderd, 
en bij wijzigingen behoren ze te worden aangepast. 

Toelichting: 
De toegangsrechten van alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers tot informatie en IT-
voorzieningen worden geblokkeerd bij beëindiging van het dienstverband, het contract of de overeenkomst, of 
ze worden na wijziging aangepast. (Bij beëindiging of wijziging van een rol of functie worden de toegangsrech-
ten beoordeeld, en indien nodig ingetrokken of gewijzigd. Het gaat om fysieke en logische toegangsmiddelen 
(sleutels, accounts, medewerkerskaart, abonnementen).) 

Toelichting examineren: 
Toegangsrechten tot digitale examens worden uitgevoerd volgens vastgesteld beleid. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

De toegangsrechten worden ad hoc gewijzigd of ingetrokken, wanneer er 
toevallig iemand aan denkt. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er verschijnen gelijksoortige en gemeenschappelijke processen, maar deze 
zijn grotendeels intuïtief vanwege het individuele karakter van de experti-
se. Bepaalde aspecten van het proces zijn reproduceerbaar vanwege die 
individuele expertise, en er kan sprake zijn van enige documentatie en een 
zeker begrip van beleid en procedures.  
Evidence: 
1. Kopie van procesbeschrijving(en) voor intrekken/wijzigen van toe-

gangsrechten bij functiewijziging/beëindiging aanstelling; 

2. Kopie van voorbeelden van mutaties van toegangsrechten. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Voor de belangrijkste autorisaties is een procedure beschreven en wordt 
op een vaste manier gewerkt, met vaste termijnen en instelling brede 
communicatie over autorisatieprocedures. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie procedurebeschrijving omtrent de toegangsrechten (inclusief 

blokkering van toegangsrechten); 

2. Kopie van informatie dat de organisatie conform de procedure heeft 
gewerkt; zoals wijzigingsformulieren, e-mails; 

3. Kopie van informatie waarin blijkt dat de blokkering van toegang con-
form het beleid is; 

4. Kopie van informatie waaruit blijkt dat het proces is gecommuniceerd/ 
geïmplementeerd. Te denken aan e-mails, nieuwsbrief. 
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Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Er is een gedegen en volledig proces, en er worden interne best practices 
toegepast. Op alle gebieden zijn er vaste procedures ingeregeld en de ac-
ties op de verschillende deelgebieden zijn gecoördineerd. Er vinden regel-
matige controles plaats op de autorisatietabellen. Alle aspecten van het 
proces zijn gedocumenteerd en reproduceerbaar. Beleidsvoorschriften zijn 
goedgekeurd en bekrachtigd door het management. De normen voor ont-
wikkeling en onderhoud van proces en procedures worden overgenomen 
en nageleefd. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Uit kopie beleid blijkt dat PDCA cyclus is vastgesteld en taken zijn be-

legd; 

2. Kopie van goedkeuring/vaststelling beleid door CvB/RvB/RvT. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Er worden externe best practices en normen toegepast. De procesdocu-
mentatie is geëvolueerd tot een stelsel van geautomatiseerde workflows. 
Processen, beleid en procedures zijn gestandaardiseerd en geïntegreerd, 
ten behoeve van een effectief beheer en verbeteringen in alle stadia. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopie beleid/procesbeschrijving/proces waar uit blijkt dat externe 

normen worden toegepast; 

2. Kopie beschrijvingen van geautomatiseerde workflows; 

3. Testen van de procesinformatie uit de workflow van n mutaties (op 
basis van aantal mutaties per tijdeenheid per jaar) of wordt voldaan 
aan opgesteld en goedgekeurd beleid. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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2.4 ‘Clear desk’- en ‘clear screen’-beleid 11.2.9  
Cluster:  Personeel, studenten en gasten ISO 27002 nummer: 11.2.9 

MBO controledoelstelling: ‘Clear desk’- en ‘clear screen’-beleid 
Er behoort een ‘clear desk’-beleid voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en een ‘clear 
screen’-beleid voor informatie verwerkende faciliteiten te worden ingesteld. 

Toelichting: 
Er behoort een "clear desk"-beleid voor papier en verwijderbare opslagmedia en een "clear screen"-beleid 
voor IT-voorzieningen te worden ingesteld. 

Toelichting examineren: 
Toetsconstructeurs hanteren een “clear desk-“ en “clear screen”-beleid. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Processen en werkwijzen worden op ad-hoc basis / per leidinggevende 
benaderd. Er is geen sprake van een vastomlijnd proces of beleid. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn binnen groepen afspraken praktijkafspraken gemaakt, daar is over 
gecommuniceerd op operationeel-tactisch niveau. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er zijn instelling breed afspraken vastgelegd en er wordt gecommuniceerd 
over nut en noodzaak van clear desk en clear screen. Clear screen wordt 
waar mogelijk en nodig afgedwongen op basis van baseline en good prac-
tice. 
Evidence: 
1. Kopie  ‘Clear desk’- en ‘clear screen’-beleid; 

2. Kopie e-mails, flyers, of nieuwsbrief waaruit het blijkt dat de organisa-
tie met de eindgebruikers heeft gecommuniceerd omtrent het volgen-
de: 

 elke dag dossiers opbergen bij vertrek naar huis; 

 pc vergrendelen bij verlaten van werkplek. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Evidence in aanvulling op 3: 
1. Er is een gedegen en volledig proces, PDCA belegd, en er worden inter-

ne best practices toegepast. Alle aspecten van het proces zijn gedocu-
menteerd en reproduceerbaar. Beleidsvoorschriften zijn goedgekeurd 
en bekrachtigd door het management. Er vinden regelmatige controles 
plaats op de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Evidence in aanvulling op 4: 
1. Er worden externe best practices en normen toegepast. De procesdo-

cumentatie is geëvolueerd tot een stelsel van geautomatiseerde work-
flows. Processen, beleid en procedures zijn gestandaardiseerd en geïn-
tegreerd, ten behoeve van een effectief beheer en verbeteringen in al-
le stadia. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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3.5 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen 11.1.3  
Cluster:  Ruimten en apparatuur ISO 27002 nummer: 11.1.3  

MBO controledoelstelling: Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen 
Voor kantoren, ruimten en faciliteiten behoort fysieke beveiliging te worden ontworpen en toegepast. 

Toelichting: 
Er behoort fysieke beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten te worden ontworpen en toegepast. 

Toelichting examineren: 
Er is een fysieke beveiliging van ruimten waar examens worden geconstrueerd en afgenomen. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er zijn afsluitbare ruimtes. Sleutelbeheer op afdelingsniveau.  

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn praktijkafspraken over de verantwoordelijkheid van fysieke beveili-
ging van ruimtes en voorzieningen met bedrijf kritische gegevens, appara-
tuur, infrastructurele of facilitaire voorzieningen. Verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden zijn niet eenduidig vastgelegd. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Good practices worden toegepast. Beleid, proces en procedures zijn gede-
finieerd en gedocumenteerd, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn vastgelegd. 
Evidence: 
1. Kopie overzicht van ruimten met specifieke toegangsbeveiliging; 

2. Kopie van adresboeken en interne telefoongidsen van de organisatie 
waarin locaties worden aangeduid met gevoelige IT voorzieningen, be-
horen niet vrij toegankelijk te zijn voor bezoekers; 

3. Waarneming ter plaatse. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Er is een gedegen en volledig proces, PDCA belegd, en er worden interne 
best practices toegepast. Alle aspecten van het proces zijn gedocumen-
teerd en reproduceerbaar. Beleidsvoorschriften zijn goedgekeurd en be-
krachtigd door het management. Er vinden regelmatige controles plaats op 
de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen. 
Evidence in aanvulling op 3:    
1. Verslagen van tests op de effectiviteit van de maatregelen. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Er worden externe best practices en normen toegepast. De procesdocu-
mentatie is geëvolueerd tot een stelsel van geautomatiseerde workflows. 
Processen, beleid en procedures zijn gestandaardiseerd en geïntegreerd, 
ten behoeve van een effectief beheer en verbeteringen in alle stadia. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Evaluaties van het proces rond de fysieke beveiliging. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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4.13 Respons op informatiebeveiligingsincidenten 16.1.5  

Cluster: Continuïteit ISO 27002 nummer: 16.1.5  

MBO controledoelstelling: Respons op informatiebeveiligingsincidenten 
Op informatiebeveiligingsincidenten behoort te worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumen-
teerde procedures. 

Toelichting: 
Op informatiebeveiligingsincidenten behoort te worden gereageerd door een aangewezen contactpunt en 
andere relevante personen van de organisatie of externe partijen. 

Toelichting examineren: 
Beveiligingsincidenten die geregistreerd zijn bij de afname van digitale examens worden adequaat opgelost. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Op incidenten wordt soms, afhankelijk van de omstandigheden, gerea-
geerd. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is geen formele procedure voor het behandelen van informatiebeveili-
gingsincidenten, Wel kunnen binnen afdelingen of bepaalde bedrijfspro-
cessen afspraken gemaakt zijn. Deze zijn gebaseerd op individuele kennis 
en expertise en soms op beschikbare hulpmiddelen. 
Evidence: 
1. Kopie procedurebeschrijving voor het behandelen van incidenten op 

een afdeling of in een bepaald bedrijfsproces. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er is een vaste procedure voor het behandelen van incidenten, betrokke-
nen zijn bekend gemaakt met hun rol. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie beleid of procedurebeschrijving voor het behandelen van inci-

denten; 

2. Kopie van informatie dat de organisatie conform het beleid of procedu-
rebeschrijving hanteert. Te denken aan: 

 kopie twee meest recente rapportages van een informatiebeveili-
gingsincident. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Op reguliere momenten worden over de afgelopen beveiligingsincidenten 
gerapporteerd, inclusief kentallen over reacties en escalaties. De directie 
gebruikt de rapportage als instrument om het incidentenproces te verbete-
ren. Ook zal gebruik gemaakt worden van een workflow tool voor afhande-
ling van (informatiebeveiligings)incidenten. 
Ervaringen uit de praktijk kunnen eveneens leiden tot aanpassing van de 
procedures. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Eigen waarneming dat de rapportage beveiligingsincidenten bestaat; 

2. Inrichtingsdocumentatie waaruit blijkt dat tool(s) voor afhandeling van 
beveiligingsincidenten in gebruik zijn. 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

De incidentprocedure is gebaseerd op best practices en breed in gebruik. 
De procedure wordt geregeld geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De rap-
portage maakt onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd 
intern audit en compliance proces. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopie waaruit blijkt welke best practice gehanteerd wordt (bv.  ITIL); 

2. Eigen waarneming van (communicatie) hulpmiddelen (stickers, pop-up-
berichten etc.) die de brede bekendheid ondersteunen; 

3. Kopie van het interne audit- en complianceproces. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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4.15 Beschikbaarheid van informatie verwerkende facilitei-
ten 17.2.1  

Cluster: Continuïteit ISO 27002 nummer: 17.2.1  

MBO controledoelstelling: Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten 
Informatie verwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan 
beschikbaarheidseisen te voldoen. 

Toelichting: 
Organisaties behoren de bedrijfseisen voor de beschikbaarheid van informatiesystemen vast te stellen. Als de 
beschikbaarheid niet kan worden gegarandeerd door middel van de bestaande systeemarchitectuur, behoren 
redundante componenten of architecturen in overweging te worden genomen. 

Toelichting examineren: 
Er zijn reserve componenten aanwezig zodat examens bij calamiteiten ongestoord kunnen doorgaan. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

De mate waarin huidige componenten of architecturen bij uitval voldoen 
aan beschikbaarheidseisen is niet structureel beoordeeld. Beschikbaarheid 
wordt naar beste kunnen gehandhaafd. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Bij nieuwe ontwikkelingen of herziening van bestaande componenten 
wordt door verschillende betrokkenen nagedacht over de noodzaak van 
redundante voorzieningen. Dit gebeurt echter niet structureel en de kwali-
teit van het resultaat is afhankelijk van de individuele kennis en ervaring. 
Evidence: 
1. Kopie gespreksverslagen betrokkenen; 

2. Kopie architectuurschema’s; 

3. Kopie (informele) impact analyses; 

4. Kopie lijst spare parts. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Tijdens ontwikkeling van architecturen en inrichting van voorzieningen is 
redundantie als maatregel voor continuïteit consequent een optie. Ook 
tijdens (jaarlijkse) beoordelingen van de informatievoorziening wordt be-
schikbaarheid geëvalueerd. Rollen van betrokkenen (zoals proceseigena-
ren, architecten en beheerders) zijn daarbij helder. 
Evidence als 2 plus: 
1. Kopie ontwikkelprocessen; 

2. Kopie goedgekeurde impact analyses; 

3. Kopie architectuurbeoordeling; 

4. Kopie audit- en/of reviewverslagen. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Over de noodzaak van redundantie is aantoonbaar in de volle breedte 
nagedacht en besloten. Single Points of Failures zijn in kaart gebracht en 
door proceseigenaren geaccepteerd of overgezet naar dubbel uitgevoerde 
voorzieningen. De werking van dubbele uitvoering is getest. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie inventarisatie Single Points of Failure; 

2. Kopie besluitenlijsten; 

3. Kopie testverslagen. 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

De gevolgen van uitval van componenten is consequent en volledig door-
dacht en over de gevolgen van dubbel uitvoeren voor integriteit en ver-
trouwelijkheid is nagedacht. De eisen worden jaarlijks, of eerder bij belang-
rijke wijzigingen in de organisatie, herijkt en de impact daarvan op de com-
ponenten geanalyseerd. De test op juiste werking is periodiek herhaald. De 
organisatie weet in alle omstandigheden aan de beschikbaarheidseisen te 
voldoen. 
Evidence: 
1. Kopie verslagen van vroegere tests; 

2. Kopie eerdere impact analyses; 

3. Actuele versies van documenten als bij (CMM level) 4. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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5.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten 9.1.2  

Cluster: Toegangsbeveiliging en integriteit ISO 27002 nummer: 9.1.2  

MBO controledoelstelling: Toegang tot netwerken en netwerkdiensten 
Gebruikers behoren alleen toegang te krijgen tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek 
bevoegd zijn. 

Toelichting: 
Een beleid voor het gebruik van netwerken en netwerkdiensten behoort te worden geformuleerd. 

Toelichting examineren: 
Er is een beleid geformuleerd voor de toegang van digitale examens. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er is geen beleid rond gebruikerstoegang tot netwerk(diensten) opgesteld. 
Toegang en toegangsmethoden worden ad hoc toegekend op het moment 
dat toegang aangevraagd worden. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Het netwerk is gesegmenteerd, meerdere  toegangsmethoden zijn be-
schikbaar en er is een good practice ontstaan rond de toegang die gebrui-
kers tot netwerk(diensten) krijgen toegewezen. De daadwerkelijk beschik-
baar gestelde methode (VPN verplicht of niet, al dan niet token verstrek-
ken, toegang vanaf openbaar netwerk toegestaan) blijft afhankelijk van de 
aanvrager en uitvoerend beheerder. 
Evidence: 
1. Gespreksverslag beheerder; 

2. Kopie beschrijving netwerksegmenten; 

3. Technische voorzieningen (tokens, access lists) aanwezig; 

4. Inrichting firewall maakt onderscheid in toegang mogelijk. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Beleid rond netwerktoegang is aanwezig, voorzieningen zijn gestandaardi-
seerd. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie vastgesteld toegangsbeleid met daarin de te onderscheiden toe-

gangspaden en toegangsmethode(n) per type gebruiker; 

2. Kopie materiaal waaruit blijkt dat beleid is gecommuniceerd; 

3. Registratie van aanvragen en toekenningen is aanwezig. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Proces wordt aantoonbaar uitgevoerd en bewaking op juist gebruik vindt 
plaats. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Registratie van uitgegeven certificaten en/of tokens; 

2. Logs van toegang en verslagen van controle op deze logs (m.b.t. nale-
ving en  evaluatie van het beleid). 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Beleid wordt aantoonbaar gedurende minstens 3 jaar gehanteerd, evalua-
tie heeft ten minste 2 keer plaatsgevonden. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopieën periodieke (halfjaarlijkse) gebruiksrapportages; 

2. Kopieën incidentrapportage(s) maken blijk van beleidsevaluatie; 

3. Verslagen van periodieke controle op effectiviteit. 

 

  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 42 van 87 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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5.3 Registratie en afmelden van gebruikers 9.2.1  
Cluster: Toegangsbeveiliging en integriteit ISO 27002 nummer: 9.2.1  

MBO controledoelstelling: Registratie en afmelden van gebruikers 
Een formele registratie- en afmeldingsprocedure behoort te worden geïmplementeerd om toewijzing van 
toegangsrechten mogelijk te maken. 

Toelichting: 
Er behoren formele procedures voor het registreren en afmelden van gebruikers te zijn vastgesteld om het 
verlenen en intrekken van toegangsrechten tot alle informatiesystemen en –diensten mogelijk te maken. 

Toelichting examineren: 
Deelnemers die hun examen hebben afgerond worden geregistreerd en afgemeld. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er zijn geen formele procedures voor het registreren en afmelden van 
gebruikers vastgesteld. Dit gebeurt op een ad hoc basis. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn gedeeltelijk formele procedures voor het registreren en afmelden 
van gebruikers vastgesteld. 
Evidence: 
1. Procedurebeschrijvingen die beschikbaar zijn voor registreren en af-

melden van gebruikers voor enkele informatiesystemen of -diensten. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er zijn formele procedures voor het registreren en afmelden van gebruikers 
vastgesteld. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie procedurebeschrijving voor de registratie van gebruikers en be-

heerders; 

2. Kopie van informatie waaruit blijkt dat de organisatie gebruiker-id’s 
conform de procedures heeft toegekend. Te denken aan: 

 kopie van aanvraagformulieren voor gebruiker-id’s; 

 kopie uit systeem waaruit blijkt dat de gebruikers een unieke ge-
bruikersidentificatie (ID) hebben; 

 kopie twee meest recente rapportage waaruit blijkt dat de organi-
satie controle uitvoert op verwijderen of blokkeren van overtollige 
gebruiker-id's en accounts. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Er zijn formele procedures voor het registreren en afmelden van gebruikers 
vastgesteld. Deze worden in alle systemen toegepast en er vindt controle 
op naleving plaats. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Verslagen van periodieke controle op naleving. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Identity en Access management is geïmplementeerd en ondersteund door 
geautomatiseerde processen. De effectiviteit wordt regelmatig gecontro-
leerd. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Beschrijving geautomatiseerd proces; 

2. Verslagen van de effectiviteitscontroles. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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5.12 Beschermen van informatie in logbestanden 12.4.2  
Cluster: Toegangsbeveiliging en integriteit ISO 27002 nummer: 12.4.2  

MBO controledoelstelling: Beschermen van informatie in logbestanden 
Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde 
toegang. 

Toelichting: 
Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te worden beschermd tegen inbreuk en onbevoegde 
toegang. 

Toelichting examineren: 
Logbestanden van toetsconstructeurs en afname digitale examens zijn beschermd tegen inbreuk en onbe-
voegde toegang. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Logfaciliteiten en informatie in logbestanden zijn niet of niet specifiek be-
schermd tegen inbreuk en onbevoegde toegang. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Sommige logfaciliteiten en informatie in sommige logbestanden zijn be-
schermd tegen inbreuk en onbevoegde toegang, de manier waarop is niet 
overal gelijk. 
Evidence: 
1. (Procedure) beschrijving van de bescherming van een set van logbe-

standen. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Logfaciliteiten en informatie in logbestanden zijn op een samenhangende 
manier beschermd tegen inbreuk en onbevoegde toegang, met passende 
maatregelen. 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie beleid en procedurebeschrijving voor bescherming van informa-

tie in logbestanden; 

2. Kopie van informatie waaruit blijkt dat de organisatie conform het be-
leid of procedurebeschrijving heeft uitgevoerd. Te denken aan: 

 schermprint uit systeem waaruit blijkt dat bewerken of wissen van 
logbestanden niet mogelijk is; 

 kopie lijst van registratie van alle goedgekeurde wijzigingen in het 
soort berichten (change management proces op de logbestan-
den). 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Alle logfaciliteiten en informatie in logbestanden zijn beschermd tegen 
inbreuk en onbevoegde toegang. Dit wordt systematisch gecontroleerd. 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie beleid en procedurebeschrijving voor bescherming van informa-

tie in logbestanden; 

2. Overzicht van alle logfaciliteiten; 

3. Verslagen systematische controle (bv maandelijkse vergelijking acld's 
op folder en file niveau voor de logsystemen). 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Alle logfaciliteiten en informatie in logbestanden zijn beschermd tegen 
inbreuk en onbevoegde toegang. Dit wordt systematisch gecontroleerd en 
periodiek geëvalueerd op efficiëntie en effectiviteit 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Kopie beleid en procedurebeschrijving voor bescherming van informa-

tie in logbestanden; 

2. Overzicht van alle logfaciliteiten; 

3. Verslagen systematische controle (bv maandelijkse vergelijking adcl's 
op folder en file niveau voor de logsystemen); 

4. Verslagen periodieke evaluatie. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

 

Bevindingen: 

 Documenten: 

 

 Interviews: 

 

 Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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6.1 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers 9.2.5  
Cluster: Controle en logging ISO 27002 nummer: 9.2.5  

MBO controledoelstelling: Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers 
Eigenaren van bedrijfsmiddelen behoren toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen. 

Toelichting: 
De directie behoort de toegangsrechten van gebruikers regelmatig te beoordelen in een formeel proces. (Het 
gaat om periodieke toetsing van toegekende toegangsrechten om de toegang tot gegevens en diensten te 
kunnen beheersen; niet alleen uitgeven maar ook intrekken, gelet op verhuizingen, speciale bevoegdheden 
(kortere periodes en inhoudelijk), speciale bevoegdheden. 

Toelichting examineren: 
De toegangsrechten tot examens en examenconstructie worden regelmatig beoordeeld. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

De toegangsrechten van gebruikers worden initieel en/of ad hoc, op basis 
van een incident of een melding beoordeeld. Er is geen sprake van een 
vastomlijnd proces of beleid. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Op basis van individuele expertise of individuele inschatting van grote(re) 
risico's worden de toegangsrechten van gebruikers beoordeeld. Dat kan in 
gelijksoortige systemen conform gemeenschappelijke processen plaatsvin-
den. Sommige controles zijn reproduceerbaar en gedocumenteerd. Op 
basis van individuele expertises is er sprake van begrip van policy en pro-
cedures. Er is geen sprake van een vastomlijnd proces of beleid vanuit het 
management. 
Evidence: 
Kopie van overzicht van gebruikersrechten (deze kunnen de basis vormen 
voor verbeterstappen). 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De (business)management beoordeelt regelmatig de toegangsrechten van 
gebruikers van ten minste de concernsystemen in een formeel proces. 
Evidence in aanvulling op 2: 
Kopie van informatie waaruit blijkt de management periodiek de toegangs-
rechten beoordeelt. Te denken aan: 

Aantonen hoe vaak de analyse wordt uitgevoerd; 

Twee meest recente beoordelingsanalyses op gebruikers. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Er is een gedegen en volledig beleid en het proces rondom de beoordeling 
van de toegangsrechten van alle systemen, afgestemd op het karakter van 
die rechten (risicoanalyse). Bijzondere accounts of bijzondere toegangs-
rechten worden frequenter beoordeeld en ook op hun inhoud. Er worden 
interne best practices toegepast. Alle aspecten van het proces zijn gedo-
cumenteerd en reproduceerbaar. Er zijn werkafspraken gemaakt o.a. met 
waarborgen dat overzichten en beoordelingen van toegangsrechten niet 
door de betrokkenen zelf worden afgehandeld en deze afspraken worden 
overgenomen en nageleefd. Beleidsvoorschriften zijn goedgekeurd en 
bekrachtigd door het management. 
Evidence in aanvulling op 3: 
Overzicht van differentiaties uit uitgevoerde analyses; 

Twee meest recente beoordelingsanalyses op gebruikers met paraaf van 
behandelaar en beoordelaar. 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Er worden externe best practices en normen toegepast. De procesdocu-
mentatie is geëvolueerd tot een stelsel van (geautomatiseerde) workflows, 
waarin voorzien is in integratie van verschillende businessprocessen en 
beoordeling door interne of externe auditors. Daarmee biedt het proces 
mogelijkheden tot beoordeling op adequate functiescheiding en op ineffi-
ciënties en daarmee mogelijkheden tot verbeteringen. 
Evidence in aanvulling op 4: 
Overzicht workflows; 

Recent bevindingenrapport van interne of externe auditor. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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6.2 Gebeurtenissen registreren 12.4.1  
Cluster: Controle en logging ISO 27002 nummer: 12.4.1  

MBO controledoelstelling: Gebeurtenissen registreren 
Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeur-
tenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld. 

Toelichting: 
Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren te worden vast-
gelegd in audit-logbestanden. Deze logbestanden behoren gedurende een overeengekomen periode te wor-
den bewaard, ten behoeve van toekomstig onderzoek en toegangscontrole. (Audit logbestanden van o.m. de 
volgende gegevens: gebruiker-id's, data, tijdstippen en details van in- en uitloggen, identiteit device/locatie, 
geslaagde/geweigerde pogingen om toegang te krijgen, gebruik van speciale bevoegdheden en dergelijke. 
Waar mogelijk behoren systeembeheerders geen toestemming te hebben om logbestanden van hun eigen 
activiteiten te wissen of deactiveren.) 

Toelichting examineren: 
Activiteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen van toetsconstructeurs moeten worden 
geregistreerd en beoordeeld.  

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er zijn wellicht logbestanden beschikbaar op diverse systemen. Deze zullen 
doorgaans ontstaan zijn vanuit een default instelling tijdens installatie. Er 
zijn geen afspraken over de inhoud van de logging of over bewaartermij-
nen. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn logbestanden beschikbaar op de relevante systemen. De log-levels 
zullen op soortgelijke systemen ook vergelijkbaar zijn ingesteld op basis 
van individuele expertises en er zijn mogelijk extra tools zoals een centrale 
syslog-server. Er is echter geen vastgesteld beleid over bewaartermijnen, 
inhoud van de logging of centrale opslag. 
Evidence: 
Kopie van systeemconfiguratie voor zover beschikbaar (deze kunnen de 
basis vormen voor verbeterstappen); 

Kopie van (een deel van) een logbestand . 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsge-
beurtenissen zijn vastgelegd in audit-logbestanden. Deze logbestanden 
worden gedurende een overeengekomen periode bewaard, ten behoeve 
van toekomstig onderzoek en toegangscontrole. 
Evidence in aanvulling op 2: 
Kopie beleid en procedurebeschrijving voor het aanmaken van audit-
logbestanden; 

Kopie van informatie waaruit blijkt dat de organisatie conform het beleid 
of procedure heeft uitgevoerd. Te denken aan: 

kopie uit systeem waaruit blijkt dat alle gebruikers een unieke gebruikers-
ID hebben;  

kopie uit systeem waaruit blijkt dat registratie plaats vindt bij geslaagde en 
geweigerde pogingen om toegang te krijgen tot het systeem; 

kopie uit systeem waaruit blijkt dat men gebruik maakt van speciale be-
voegdheden (red flag envelop).) 

 

  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 50 van 87 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Activiteiten van gebruikers, uitzonderingen en informatiebeveiligingsge-
beurtenissen worden op een gestandaardiseerde methode vastgelegd in 
audit-logbestanden. In ieder geval de logbestanden van de concernsys-
temen worden, zoveel mogelijk real-time, op een separate (SYSLOG) server 
opgeslagen, waarbij de bronbestanden niet gemuteerd kunnen worden 
door de systeembeheerders. Deze logbestanden worden gedurende een 
overeengekomen periode bewaard, ten behoeve van toekomstig onder-
zoek en toegangscontrole. Privacygevoelige informatie wordt adequaat 
afgeschermd en wordt na een afgesproken periode vernietigd, dan wel 
geanonimiseerd of geaggregeerd opgeslagen. Er zijn tools beschikbaar om 
logbestanden te analyseren, het procesbeheer te automatiseren en kritie-
ke activiteiten en controlemechanismen te bewaken. 
Evidence in aanvulling op 3: 
Kopie van de inrichtingsdocumenten van de centrale logserver(s); 

Beschrijving van de beschikbare tooling en het beoogd en toegestane ge-
bruik; 

Kopie (bewakings)rapportage over events (kritieke activiteiten, werking 
controle mechanismen). 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Alle logbestanden van alle systemen worden op een gestandaardiseerde 
wijze verzameld en op geslagen en er is een standaard toolset beschikbaar 
voor beheer en analyse. De datasets zijn uniform ingericht en de tools zijn 
volledig geïntegreerd, zodat processen van begin tot eind worden onder-
steund en analyses over de datasets heen mogelijk zijn. Er worden analyse 
en rapportage tools ingezet ter ondersteuning van procesverbeteringen en 
automatische detectie van afwijkingen. 
Evidence in aanvulling op 4: 
Kopie van de (trend)rapportage. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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6.3 Logbestanden van beheerders en operators 12.4.3  
Cluster: Controle en logging ISO 27002 nummer: 12.4.3  

MBO controledoelstelling: Logbestanden van beheerders en operators 
Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de logbestanden behoren 
te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld. 

Toelichting: 
Activiteiten van systeemadministrators en systeemoperators behoren in logbestanden te worden vastgelegd. 
(In logbestanden wordt onder meer vastgelegd: tijdstip succes/storing gebeurtenis, welke beheerder of opera-
tor, welke processen.) 

Toelichting examineren: 
Activiteiten van toetsconstructeurs moeten worden gelogd. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er zijn wellicht logbestanden beschikbaar op diverse systemen. Deze zullen 
doorgaans ontstaan zijn vanuit een default instelling tijdens installatie. Er 
zijn geen afspraken over de inhoud van de logging, controle en bewaar-
termijnen. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn logbestanden beschikbaar op de relevante systemen. De logging-
niveaus zullen op soortgelijke systemen ook vergelijkbaar zijn ingesteld op 
basis van individuele expertises en er zijn mogelijk extra tools zoals een 
centrale syslog-server of een logboek. Er is echter geen vastgesteld beleid 
over bewaartermijnen, controle, inhoud van de logging of centrale opslag. 
Evidence: 
Kopie van systeemconfiguratie voor zover beschikbaar (deze kunnen de 
basis vormen voor verbeterstappen); 

Kopie van (een deel van) een log-bestand. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Activiteiten van systeemadministrators en systeemoperators zijn in logbe-
standen (-boeken) vastgelegd. 
Evidence in aanvulling op 2: 
Kopie beleid en procedurebeschrijving voor logbestanden ( -boeken) van 
administrators en operators; 

Kopie van informatie waaruit blijkt dat de activiteiten van systeemadmini-
strators en systeemoperators zijn vastgelegd in de logbestanden. Te den-
ken aan: 

kopie logbestand; 

kopie twee meest recente rapportages waaruit blijkt dat de logbestanden 
zijn beoordeeld door de organisatie. 
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Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Activiteiten van systeemadministrators en systeemoperators zijn op een 
gestandaardiseerde methode vastgelegd in logbestanden (-boeken). In 
ieder geval de logbestanden van de concernsystemen worden, zoveel mo-
gelijk real-time, op een separate (SYSLOG) server opgeslagen, waarbij de 
bronbestanden niet gemuteerd kunnen worden door de systeembeheer-
ders en -operators. Deze logbestanden worden gedurende een overeenge-
komen periode bewaard, ten behoeve van toekomstig onderzoek en con-
trole op werkinstructies.  
Op de belangrijkste concernsystemen worden tools ingezet om kritieke 
activiteiten en controlemechanismen te bewaken. 
Evidence in aanvulling op 3: 
Kopie van de inrichtingsdocumenten van de centrale logserver(s); 

Beschrijving van de beschikbare tooling en het beoogd en toegestane ge-
bruik; 

Rapportage uit bewakingstools over kritieke activiteiten. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Op alle afdelingen worden gestandaardiseerde toolsets en werkinstructies 
gebruikt voor het registreren van activiteiten. Er worden tools ingezet om 
automatisch  afwijkingen te detecteren, bv een inbraakdetectiesysteem, zo 
mogelijk buiten het beheer van de betrokken systeemadministrators en 
systeemoperators om. Bij de beoordeling van de logbestanden wordt ook 
over de systemen of afdelingen heen gekeken en worden zo nodig verbe-
tervoorstellen ingediend. 
Evidence in aanvulling op 4: 
Inrichtingsdocument van detectiesysteem; 

Kopie van de (evaluatie)rapportage. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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Bijlage 3: Aanvullend Toetsingskader digitaal 
examineren 

E.1 Beleidsregels examinering  
Plus cluster: Examinering E.1 

MBO controledoelstelling: Beleidsregels examinering 
Voor de informatiebeveiliging van examinering moeten beleidsregels worden gedefinieerd, goedgekeurd door 
het Cvb, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en andere betrokkenen. 

Toelichting: 
Er is een beleid voor informatiebeveiliging examinering door het college van bestuur vastgesteld op basis van 
de vastgestelde risico's, kritische bedrijfsprocessen en toegewezen verantwoordelijkheden. Dit beleid wordt 
gepubliceerd, gecommuniceerd aan alle partijen betrokken bij het examenproces. 
 
Inhoud: 
Dit beleid bevat minimaal de onderwerpen: 
- Inkoopexamens 
- Hergebruik examenvragen 
- Zelf ontwikkelen examens 
- Hoeveel unieke examens er nodig zijn. 
- Inzage beleid 
- Omgaan met zorgdossiers  
- logistieke processen centraliseren (inkoop, opslag, etc) 
- Eenduidige definities voor IB examinering. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er wordt intuïtief vanuit eigen titel gehandeld om de informatiebeveiliging 
invulling te geven. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een beleid op informatiebeveiliging m.b.t. examinering. Het beleid is 
afgestemd en vastgesteld door het cvb.  
 
Evidence: 
1. Kopie vastgesteld (ondertekend) IB beleid examinering door cvb 
2. Kopie verslag cvb beraad waar IB beleid examinering is vastgesteld. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Het door het cvb vastgestelde beleid is uitgedragen naar de organisatie en 
is bekend bij alle betrokkenen bij het examenproces. 
 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie van melding IB-beleid examinering aan betrokkenen 
2. Kopie van verslag gesprekscyclus directeuren en managers waarin exa-
mineringsbeleid besproken is met de betrokkenen 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Het beleid op informatiebeveiliging m.b.t. examinering wordt jaarlijks ge-
evalueerd door het cvb en de examencommissie. De evaluatie leidt tot 
verbeteringen in het examenbeleid en de uitvoering daarvan. Wijzigingen 
worden vastgesteld en toegepast. 
 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie van evaluatierapport IB-beleid op examinering. 
2. Kopie van lijst met vastgestelde verbeteringen 
3. Kopie van verslag gesprekscyclus cvb en managementteam 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerde interne 
audit- en compliance proces. 
 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
 

 
  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 55 van 87 

E.2 Richtlijnen bij constateren fraude 
Plus cluster: Examinering:  E.2 

MBO controledoelstelling: Richtlijnen bij constatering fraude  
Het handelen bij de constatering van onregelmatigheden en fraude moet volgens een vastgestelde standaard-
richtlijn te geschieden. 

Toelichting: 
Om te zorgen dat door alle betrokkenen bij het examenproces op een eenduidige manier handelen bij onre-
gelmatigheden en fraude, is er een vastgestelde en geïmplementeerde richtlijn nodig. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Het handelen bij de constatering van onregelmatigheden of fraude zijn 
intuïtief en ad hoc. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een richtlijn beschikbaar met daarin opgenomen de manier van han-
delen bij de constatering van onregelmatigheden of fraude. Deze richtlijn is 
goedgekeurd door het college van bestuur. 
 
Evidence: 
1. Kopie van de richtlijn ‘Hoe te handelen bij de constatering van onregel-
matigheden en/of fraude’ . 
2. Kopie van besluitenlijst van cvb waarin deze richtlijn is vastgesteld. 
3. Overzicht van de registraties van deze constateringen 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De vastgestelde richtlijn ‘Hoe te handelen bij de constatering van onregel-
matigheden en/of fraude’ is gepubliceerd en gecommuniceerd. Alle be-
trokkenen bij examinering handelen volgens deze richtlijn.  
 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie van scholingsplan handelen bij onregelmatigheden en fraude. 
2. Kopie van richtlijn gesprekscyclus HR waarin de manier van handelen bij 
onregelmatigheden en fraude wordt besproken met medewerkers 
3. Kopie van overzicht onregelmatigheden en fraudes wordt met de me-
dewerkers besproken.  

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De richtlijn voor handelen bij onregelmatigheden en fraude wordt jaarlijks 
geëvalueerd door de examencommissie en besproken in het cvb-overleg. 
Verbeteringen worden besproken, vastgesteld en doorgevoerd.  
 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie van evaluatieverslag van deze  richtlijn 
2. Kopie van verslag cvb overleg waarin de evaluatie en verbetervoorstel-
len zijn besproken en vastgesteld 
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en compliance proces. 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.3 Maatregelen bij examenfraude 
Plus cluster: Examinering:  E.3 

MBO controledoelstelling: Maatregelen bij examenfraude 
Om geconstateerde examenfraude in de toekomst te voorkomen moeten passende procedures worden ont-
wikkeld en geïmplementeerd die in overeenstemming zijn met het vastgestelde examenreglement van de 
organisatie. 

Toelichting: 
Het is aan te bevelen om een risicoanalyse op de proces beschrijving examineren  te maken. Van daaruit is op 
basis van een AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) een document “aanpak van examen-
fraude” te vervaardigen. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Reacties op examenfraudes gebeurt, ad hoc of intuïtief nadat de fraude is 
geconstateerd door individuele medewerkers naar overleg met leidingge-
venden. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een document beschikbaar waarin de aanpak van examenfraude is 
beschreven, bovendien is dit document goedgekeurd door het College van 
bestuur. 
 
Evidence:  
1. Kopie van een document waarin de aanpak van de examenfraude is 
vastgelegd. 
2. Kopie van de besluitenlijst van het college van bestuur, waarin het do-
cument “examenfraude” is vastgesteld. 
3. Kopie van overzicht geregistreerde fraude gevallen. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Het vastgestelde examenfraudebeleid wordt door alle medewerkers die 
betrokken zijn  examinering uitgevoerd conform de vastgestelde richtlij-
nen. 
 
Evidence in aanvulling op 2: 
1. Kopie van scholingsplan voorkomen examenfraude; 
2. Kopie van richtlijn gesprekscyclus  HR waarin de aanpak van examen-
fraude wordt besproken met medewerkers. 
3. Kopie van overzicht examenfraude wordt besproken met medewerkers. 
 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Het vastgestelde examenfraudebeleid wordt halfjaarlijks besproken in het 
directieberaad en het college van bestuur. Verbeteringen worden bespro-
ken en vastgesteld. Er dus duidelijk sprake van een PDCA-cyclus. 
 
Evidence in aanvulling op 3: 
1. Kopie van verslag directieberaad en cvb-overleg waarin het examenfrau-
debeleid wordt besproken en verbeteringen worden ingevoerd. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
 

 
  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 59 van 87 

E.4 Procedure afnemen examens 
Plus cluster: Examinering E.4 

MBO controledoelstelling: Procedure afnemen examens  
Examens moeten volgens een standaardprocedure worden afgenomen.  

Toelichting: 
Het afnemen van examens is gevoelig voor fraude en dient eenduidig veilig plaats te vinden. Het afnemen van 
examens begint bij het voorbereiden van de examenruimte en eindigt bij het beoordelen en inzage van exa-
menresultaten. 
 
Inhoud: 
Onderdelen die onder het afnemen vallen: 
- Voorbereiden examenruimte 
- Ontvangst student en toewijzen examenplek 
- Afnemen examen en ondersteuning voor studenten met recht op aanvullende ondersteuning 
- Surveilleren 
- ID controle 
- Verlaten examenlokaal 
- Inleveren examenmateriaal 
- Beoordelen examens 
- Inzage van gemaakt examens 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Het afnemen van examens gebeurt ad hoc of intuïtief door de individuele 
medewerker. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een procedure voor de afnemen van examens binnen de instelling. 
Deze is vastgesteld door het cvb.  
 
Evidence: 
1. Kopie van vastgestelde procedure 
2. Kopie van besluitenlijst cvb waarin deze procedure wordt vastgesteld 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De vastgestelde procedure is gepubliceerd en gecommuniceerd met alle 
betrokkenen. De procedure wordt door alle betrokkenen uitgevoerd. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. kopie van aangewezen examenruimten 
2. Kopie van  melding dat de organisatie deze procedure hanteert 
3. Kopie van lijst studenten met aanvullende ondersteuning 
4. Kopie van overzicht in te zetten surveillanten 
5. Kopie van beoordelingscriteria 
6. Kopie proces-verbalen 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure Afnemen examens wordt jaarlijks geëvalueerd door de exa-
mencommissie. De bevindingen en aanbevelingen worden door het cvb 
besproken, vastgesteld en door de examencommissie doorgevoerd. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie evaluatierapport van deze procedure 
2. Kopie verslag cvb overleg waarin de evaluatie en verbetervoorstellen 
worden besproken en vastgesteld. 
3. Kopie verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best-practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en compliance proces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
 

 
  



                   Toetsingskader examinering (pluscluster 8)  

IBPDOC8, versie 1.0  Pagina 61 van 87 

E.5 Gedragscodes  
Plus cluster: Examinering E.5 

MBO controledoelstelling: Gedragscodes 
Er dienen gedragscodes te zijn omtrent examenafname en examengegevens. Deze gedragscodes dienen inge-
voerd te zijn voor intern en extern gebruik. 

Toelichting: 
Voor, tijdens en na het examen moeten alle betrokkenen bij het examenproces zich houden aan de opgestelde 
gedragscodes die betrekking hebben op o.a. geheimhouding en zorgvuldigheid.  
De gedragscodes gelden zowel voor alle medewerkers van de mbo-instelling als voor alle externen die met het 
examen of examengegevens in aanraking komen. 
 
Inhoud: 
De gedragscodes gelden voor o.a.: 
- personeel 
- leveranciers 
- studenten 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Het gedrag van de betrokkenen in het examenproces gebeurd intuïtief 
en/of ad hoc. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er zijn gedragscodes opgesteld door het de examencommissie voor alle 
personen die betrokken zijn bij examens en examen ondersteunende in-
formatie. De gedragscodes zijn vastgesteld door het cvb. 
 
Evidence: 
1. Kopie van gedragscodes voor betrokkenen bij het examenproces 
2. Kopie van besluitenlijst van cvb waarin de gedragscodes zijn vastgesteld. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Alle betrokken bij het examenproces zijn op de hoogte van de gedragsco-
des en handelen hiernaar. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van publicatie van gedragscodes 
2. Kopie van richtlijn HR-gesprekscyclus met daarin opgenomen de ge-
dragscodes 
3. Kopie van artikel, met hierin opgenomen de gedragscodes, welke wordt 
opgenomen in de contracten met externen 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De gedragscodes worden jaarlijks geëvalueerd door de examencommissie. 
Vanuit de evaluatie worden er verbeteringen aangebracht. De nieuwe 
gedragscodes worden vastgesteld door het cvb. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatie verslag gedragscodes 
2. Kopie van nieuw vastgestelde gedragscodes. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en compliance proces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.6 Handelen bij examinering 
Plus cluster: Examinering E.6 

MBO controledoelstelling: Handelen bij examinering 
Voor het handelen bij en na examens moet een standaardprocedure worden gevolgd. 

Toelichting: 
Examinering is een fraudegevoelig proces. Het is aan te bevelen om op het proces een risicoanalyse te doen 
om een beeld te krijgen waar de risicogebieden voor de instelling liggen. Aan de hand van deze risicoanalyse 
kan de procedure bij de wensen van de organisatie aansluiten.  
Deze procedure is voor alle betrokkenen bij de examinering en gaat over het handelen bij en na het examen. 
 
Inhoud: 
De procedure 'Hoe te handelen bij examinering' bevat minimaal: 
- Standaard werkwijze voor opstarten examens, afnemen examens en afsluiten van examen. 
- Welke standaard documenten gebruikt moeten worden 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er wordt op ad hoc en/of intuïtief gehandeld door de individuele of teams 
van medewerkers bij en na examens. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

De procedure ‘Hoe te handelen bij examinering’ is opgesteld door de cen-
trale examencommissie en vastgesteld door het cvb. 
 
Evidence:  
1. Kopie van procedure ‘Hoe te handelen bij examinering’. 
2. Kopie van besluitenlijst van het cvb waarin opgenomen de vaststelling 
van deze procedure. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Alle betrokkenen bij de examinering zijn op de hoogte gebracht van de 
procedure, hebben training gehad en handelen volgens deze procedure.  
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van publicatie vastgestelde procedure 
2. Kopie van trainingscertificaat (personeel) 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure ‘Hoe te handelen bij examinering’ wordt jaarlijks geëvalu-
eerd door de examencommissie.  Vanuit de evaluatie worden er verbete-
ringen aangebracht. De nieuwe gedragscodes worden vastgesteld door het 
cvb. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie evaluatie verslag gedragscodes 
2. Kopie nieuw vastgestelde gedragscodes. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best-practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.7 Ondersteuning bij examens 
Plus cluster: Examinering E.7 

MBO controledoelstelling: Ondersteuning op examens. 
Extra ondersteuning op examens vindt alleen plaats aan de hand van vastgelegde afspraken op individueel 
niveau. 

Toelichting: 
Studenten met een zorgdossier of beperkingen hebben recht op een aangepast examen.  
Voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben op examens of waar aangepaste examens nodig zijn 
worden individuele afspraken gemaakt en vastgelegd. 
 
Alle individuele afspraken met studenten worden  vastgelegd in de bijlage van de onderwijsovereenkomst. 
Aanpassing van de examinering als gevolg van bepaalde beperkingen worden in het studenten dossier opge-
nomen 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Er wordt ad hoc en/of intuïtief door de individuele medewerker vastgelegd 
welke extra ondersteuning een student krijgt. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Alle individuele afspraken met studenten zijn goedgekeurd door de exa-
mencommissie. En de examencommissie heeft vastgelegd bij welke (fysie-
ke) beperkingen welke aanpassingen in het examen horen.  
Het cvb heeft de afspraken en aanpassingenlijst vastgesteld. Alle afspraken 
zijn op individueel niveau vastgelegd in de daarvoor bestemde documen-
ten.  
 
Evidence:  
1. Kopie van standaardbijlage voor onderwijs overeenkomst waarin indivi-
duele afspraken voor aanpassingen in het examen zijn opgenomen 
2. Kopie van standaardstudenten dossier met mogelijkheid voor opnemen 
aanpassingen voor studenten met beperkingen. 
3. Kopie van vastgestelde aanpassingenlijst 
4. Kopie van besluitenlijst cvb waarin opgenomen de vaststelling van de 
extra ondersteuning en de aanpassingenlijst. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Er is een zorgplan voor de individuele student die extra ondersteuning 
nodig heeft. 
Er wordt gewerkt volgens de (door het cvb vastgestelde) standaard proce-
dure voor overdracht van informatie omtrent de benodigde extra onder-
steuning bij examens aan examinerend personeel. En het examenbureau 
en de surveillanten zorgen voor de extra ondersteuning. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van standaard zorgplan 
2. Kopie van vastgestelde procedure Overdracht van informatie omtrent 
extra ondersteuning bij examens 
3. Kopie van verslag van toegepaste extra ondersteuning per afgenomen 
examen. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure en de standaard documenten worden jaarlijks geëvalueerd 
door de examencommissie.  Vanuit de evaluatie worden er verbeteringen 
aangebracht. Vernieuwingen in procedure en documenten worden vastge-
steld door het cvb. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatie verslag gedragscodes 
2. Kopie van nieuw vastgestelde procedures en documenten 
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Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.8 Trainingen m.b.t. fraude 
Plus cluster: Examinering E.8 

MBO controledoelstelling: Trainingen m.b.t. fraude 
Bij het afnemen van examens dient personeel ingezet te worden dat op fraude is getraind, fraude herkent en 
adequaat afhandelt. 

Toelichting: 
Met name tijdens het afnemen van examens kan er fraude voorkomen. Door het geven van trainingen verklein 
je de kans op fraude. Deelnemers, surveillanten, docenten, toetsleiders en andere betrokkenen bij het examen 
worden getraind. 
 
Inhoud: 
De training moet minimaal bevatten: 
- wat er tijdens het examen geoorloofd is,  
- wat fraude is 
- welke maatregelen er bij fraude zijn. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Het constateren en handelen bij fraude gebeurd ad hoc en/of intuïtief bij 
de individuele medewerker. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is door de examencommissie een training ontwikkeld op het gebied van 
fraude bij het afnemen van examens. De fraude trainingen zijn er voor alle 
betrokkenen bij het afnemen van het examen.  
 
Evidence:  
1. Kopie training(en) Fraude voor alle betrokkenen 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De training Fraude bij het afnemen van examens heeft plaats gevonden en 
alle berokkenen handelen daarnaar. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van certificaat fraudetraining. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Elk jaar wordt de training geëvalueerd en aangepast aan de hand van de 
bevindingen, nieuwe normen (o.a. ISO), wet- en regelgeving en andere 
standaarden.  
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van nieuwe training. 
2. Kopie van overzicht wijzigingen in training 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten 

Interviews: 

Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.9 Beveiligde examenruimtes 
Plus cluster: Examinering  E.9 

MBO controledoelstelling: Beveiligde examenruimte 
De examenomgeving (fysiek en/of digitaal) dient beveiligd te zijn tegen fraude en/of onregelmatigheden. 

Toelichting: 
Het vervaardigen van het document “inrichting examenruimten” is afgestemd met de operationele medewer-
kers en is mede tot stand gekomen om basis van (externe) best practices en richtlijnen zoals deze zijn opge-
steld door het CITO (centrale examens) en andere instellingen met examen expertise. 
 
Examens worden in een examenruimte gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld in een fysieke ruimte op papier zijn of in 
de digitale omgeving. De fysieke examenomgevingen is beveiligd tegen fraude en/of onregelmatigheden. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Inrichting van examenruimten gebeurt  ad hoc of intuïtief er wordt geen 
rekening gehouden met fraude en/of onregelmatigheden. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een document beschikbaar waarin inrichting en controle van examen-
ruimten is beschreven, bovendien is dit document goedgekeurd door het 
college van bestuur. 
 
Evidence:  
1. Kopie van  document inrichting examenruimten is vastgelegd. 
2. Kopie van de besluitenlijst van het college van bestuur, waarin het do-
cument “inrichting examenruimten” is vastgesteld. 
3. Kopie van overzicht ingerichte examenruimten volgens de vastgestelde 
procedure. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Alle examenruimten zijn volgens het vastgestelde document “inrichting 
examenruimten” opgeleverd. Surveillanten zijn getraind om volgens de 
vastgestelde richtlijnen te handelen. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van scholingsplan surveilleren in examenruimten; 
2. Kopie van overzicht waaruit blijkt dat alle examenruimten conform het 
document “inrichting examenruimten” zijn opgeleverd. 
3. Kopie van overzicht incidenten tijdens examens in lokalen die volgens 
“inrichting examenruimten” zijn opgeleverd (incidenten examenruimten). 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Het overzicht incidenten examenruimten  wordt halfjaarlijks besproken in 
het directieberaad en het College van bestuur. Verbeteringen aangedragen 
door surveillanten en ICT beheerders worden besproken en vastgesteld. Er 
dus duidelijk sprake van een PDCA-cyclus. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3:  
1. Kopie van verslag directieberaad en cvb-overleg waarin het document 
“incidenten examenruimten en voorgestelde verbeteringen” wordt be-
sproken en verbeteringen worden goedgekeurd. 
2. Kopie van verbeterplan“ inrichting examenruimten. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.10 Faciliteiten voor examen 
Plus cluster: Examinering  E.10 

MBO controledoelstelling: Faciliteiten voor examen 
Het beschikbaar stellen van de faciliteiten voor examens en het hanteren van deze faciliteiten dient volgens 
een vastgestelde standaardprocedure te verlopen. 

Toelichting: 
Er is een vaste procedure voor het beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten voor een examen en hoe 
met deze faciliteiten dient te worden om gegaan. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Het beschikbaar stellen en hanteren van de diverse faciliteiten voor exa-
mens wordt ad hoc en/of intuïtief door de individuele medewerker ge-
daan. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een vastgestelde standaard procedure voor het beschikbaar stellen en 
hanteren van faciliteiten voor examens. Deze procedure is opgesteld door 
de examencommissie en goedgekeurd door het cvb. 
 
Evidence: 
1. Kopie van vastgestelde standaardprocedure 
2. Kopie van besluitenlijst cvb met daarin opgenomen de vaststelling van 
de procedure 'Beschikbaar stellen en hanteren van faciliteiten voor exa-
mens'. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Alle betrokkenen zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over deze procedure.  
En het beschikbaar stellen en hanteren van de faciliteiten voor examens 
verloopt via de vastgestelde standaard procedure.  
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van melding ingebruikname van deze procedure 
2. Kopie van instructie voor toepassen procedure 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure 'Beschikbarstellen en hanteren van faciliteiten voor exa-
mens' wordt jaarlijks geëvalueerd door de examencommissie . De bevin-
dingen en aanbevelingen worden door het cvb besproken, vastgesteld en 
door de examencommissie doorgevoerd.  
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatierapport van deze procedure 
2. Kopie van verslag cvb-overleg waarin de evaluatie en verbetervoorstel-
len worden besproken en vastgesteld. 
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

Interviews: 

Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.11 Examenmateriaal beschikbaar stellen  
Plus cluster: Examinering  E.11 

MBO controledoelstelling: Examenmateriaal beschikbaar stellen 
Het beschikbaar stellen en hanteren van examenmateriaal dient volgens een vastgestelde standaardprocedure 
te verlopen. 

Toelichting: 
Er is een vaste procedure voor het veilig beschikbaar stellen van het benodigde examenmateriaal  voor een 
examen en hoe met deze materialen dient te worden omgegaan. 
 
Inhoud: 
In deze procedure dient minimaal te zijn opgenomen: 
- Omschrijving examenmateriaal 
- de wijze van veilig beschikbaar stellen van examenmateriaal 
- Regels voor het omgaan met examenmateriaal 
- Afgesloten ruimte voor opslag examens (te maken als gemaakte) 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Het beschikbaar stellen en hanteren van examenmateriaal wordt ad hoc 
en/of intuïtief door de individuele medewerker gedaan. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

De procedure voor het beschikbaar stellen en omgang met examenmateri-
aal is opgesteld door de examencommissie en vastgesteld door het cvb. 
Belangrijk onderdeel van deze procedure is de beveiligde opslag van exa-
mens. 
 
Evidence: 
1. Kopie van lijst met beveiligde ruimtes voor opslag van examens (te ma-
ken als gemaakte versies) 
2. Kopie van lijst met examenmateriaal per examen 
3. Kopie van procedure 'Beschikbaar stellen en hanteren van examenmate-
riaal'. 
4. Kopie van besluitenlijst van cvb met daarin opgenomen de vaststelling 
van deze procedure. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De procedure voor het veilig beschikbaar stellen en omgang met examen-
materiaal is gepubliceerd en gecommuniceerd maar alle medewerkers.  
Alle medewerkers handelen conform deze procedure. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van publicatie ingebruikname procedure 
2. Kopie van bezetting schema beveiligde ruimtes om examens op te slaan 
3. Kopie van overzicht gebruikt examenmateriaal per examen 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure voor het beschikbaar stellen en omgang met examenmateri-
aal wordt jaarlijks geëvalueerd door de examencommissie . De bevindingen 
en aanbevelingen worden door het cvb besproken, vastgesteld en door de 
examencommissie doorgevoerd.  
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatierapport van deze procedure 
2. Kopie van verslag cvb overleg waarin de evaluatie en verbetervoorstel-
len worden besproken en vastgesteld. 
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.12 Continuïteitsplan  
Plus cluster: Examinering  E.12 

MBO controledoelstelling: Continuïteitsplan 
Voor resources die op het moment van examinering beschikbaar moeten zijn, of waarnaar in aanloop naar de 
examinering een kritieke tijdsafhankelijke relatie bestaat, is een continuïteitsplan beschikbaar 

Toelichting: Het is belangrijk dat iedere betrokkene in het examenproces weet wat zijn taak/rol is in het proces 
van examenafname. Daarmee wordt de relatie met andere actoren in het proces helder en daarmee de onder-
linge afhankelijkheid. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Resources worden te beschikking gesteld per examen. Indien er zich pro-
blemen voor doen in de beschikbaarheid dan worden deze ad hoc en/of 
intuïtief opgelost. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Voor resources die voor examinering beschikbaar moeten zijn is er een vast 
protocol en is er een vast gesteld continuïteitsplan. 
 
Evidence: 
1. Kopie van protocol beschikbaar stellen resources 
2. Kopie van continuïteitsplan 
3. Kopie van besluitenlijst van examencommissie met daarin opgenomen 
de vaststelling van het continuïteitsplan voor resources 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Het protocol voor het beschikbaar stellen van de resources en het continuï-
teitsplan zijn gecommuniceerd met de organisatie. Alle betrokkenen han-
delen volgens protocol en het continuïteitsplan. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van alle communicatie over het gebruik en toepassing van het 
protocol en het continuïteitsplan. 
2. Kopie van alle incidentmeldingen omtrent continuïteit van resources 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Het protocol en het continuïteitsplan worden periodiek geëvalueerd. De 
bevindingen en aanbevelingen worden door de examencommissie bespro-
ken en worden verbeteracties in gang gezet. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatierapport 
2. Kopie van verslag examencommissie overleg waarin de evaluatie en 
verbetervoorstellen worden besproken en vastgesteld. 
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

Interviews: 

Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.13 Toegangsbeveiliging examenlokalen en opslagruimte 
examens. 
Plus cluster: Examinering:  E.13 

MBO controledoelstelling: Toegangsbeveiliging examenlokalen en opslagruimte examens 
Toegangsbeveiliging tot examenlokalen is geregeld.  

Toelichting: 
De toegangsbeveiliging van de examenlokalen is in eerste instantie gebaseerd op een sleutelprocedure en in 
de volgende fase op een digitale toegang (pasjes), waarbij in beide gevallen lijsten (handmatig of digitaal) wor-
den bijgehouden, zodat achteraf een verbandscontrole mogelijk is.  
Er is vastgelegd waar examens opgeslagen moeten worden en welke ruimtes examenlokalen zijn. Op alle ruim-
tes is een toegangsbeveiliging zodat alleen bevoegd personeel hier toegang toe heeft. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Toegangsbeveiliging van examenlokalen gebeurt, ad hoc of intuïtief nadat 
onrechtmatige is geconstateerd wordt door individuele medewerkers in-
gegrepen. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is document beschikbaar waarin toegangsbeveiliging van examenlokalen 
is beschreven en goedgekeurd door het College van bestuur. 
Evidence:  
1. Kopie van  document de procedure toegangsbeveiliging is beschreven. 
2. Kopie van de besluitenlijst van het College van bestuur, waarin het do-
cument “procedure toegangsbeveiliging” is vastgesteld. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De vastgestelde “procedure toegangsbeveiliging”  wordt door alle surveil-
lanten die betrokken zijn bij het afnemen van examens uitgevoerd conform 
de vastgestelde richtlijnen. 
Evidence: 
1. Kopie van training “toegangsbeveiliging examenlokalen”; 
2. Kopie van overzicht lijst met tijden van openen examenlokalen, plus 
naam surveillant, plus datum, deelnemers, etc. 
3. Kopie van lijst van overzicht onregelmatigheden toegangsbeveiliging 
examenlokalen. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De “lijst van overzicht onregelmatigheden toegangsbeveiliging examenlo-
kalen” wordt halfjaarlijks besproken in het directieberaad en het College 
van bestuur. Verbeteringen worden besproken en vastgesteld. Er dus dui-
delijk sprake van een PDCA cyclus. 
 
Evidence: als CMM level 3, aangevuld met: 
1. Kopie verslag directieberaad en cvb-overleg waarin “lijst van overzicht 
onregelmatigheden toegangsbeveiliging examenlokalen” wordt besproken 
en verbeteringen worden doorgevoerd. 
 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en compliance proces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.14 Toegang tot examen 
Plus cluster: Examinering  E.14 

MBO controledoelstelling: Toegang tot examen 
Toegang tot examens wordt alleen verleend aan aangewezen examenkandidaten met geldig ID en aan aange-
wezen ondersteunend personeel. 

Toelichting: 
De identiteit van examenkandidaten en ondersteunend personeel moet bekend zijn en worden gecontroleerd 
bij elk examen. Alleen personen die voldoen aan de criteria mogen bij een examen aanwezig zijn. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

De toegang tot examens wordt op ad hoc en/of intuïtief door de individue-
le medewerker(s) georganiseerd. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

De toegang tot examens is in een vastgestelde procedure vastgelegd. 
 
Evidence:  
1. Kopie van vastgestelde procedure 
2. Kopie van besluitenlijst van examencommissie met daarin opgenomen 
de vaststelling van deze procedure 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De vastgestelde procedure 'Toegang tot examens'  is gecommuniceerd met 
alle betrokkenen en wordt bij elk examen uitgevoerd.  
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van overzicht met incidenten en onregelmatigheden per examen 
2. Kopie van checklist ID examenkandidaten bij examen 
3. Kopie van overzicht aangewezen en aanwezig ondersteunend personeel 
4. Kopie van gebruik en toepassing procedure aan betrokkenen 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure en bij behorende standaard formulieren worden periodiek 
geëvalueerd door de examencommissie. De bevindingen en aanbevelingen 
worden besproken en verbeteracties worden in gang gezet. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatierapport 
2. Kopie van verslag van bespreking evaluatierapport door examencommis-
sie en vaststelling verbeterpunten 
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

Interviews: 

Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.15 Toekennen examens aan deelnemers 
Plus cluster: Examinering  E5.3 

MBO controledoelstelling: Toekennen examens aan deelnemers 
De toekenning van examens en de controle op naleving  moet via een beveiligde procedure verlopen. 

Toelichting: 
Examens worden toegewezen aan een examenkandidaat. Deze toewijzing kan intern als extern plaats vinden. 
Het intern toewijzen van examens aan bepaalde examenkandidaten moet op een beveiligde manier plaatsvin-
den. Tijdens de examenafname moet erop worden toegezien dat de juiste examens bij de juiste personen 
terechtkomen. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Examens worden door de individuele medewerkers toegewezen aan exa-
menkandidaten en tijdens het examen ad hoc en/of intuïtief gecontro-
leerd. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Voor het toekennen van examens aan examenkandidaten en te controle 
daarvan op het examen is een vastgestelde procedure: Toekennen exa-
mens aan deelnemers. 
 
Evidence: 
1. Kopie van vastgestelde procedure 
2. Kopie van besluitenlijst van examencommissie waarin opgenomen de 
vaststelling van deze procedure. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

De vastgestelde procedure voor het toekennen van examens aan examen-
kandidaten en de controle hierop is aan alle betrokkenen gecommuniceerd 
en wordt bij elk examen conform procedure uitgevoerd. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van communicatie aan alle betrokkenen over gebruik procedure 
2. Kopie van lijst met toekenning examens per examenkandidaat per exa-
men 
3. Kopie van incidenten en onregelmatigheden omtrent toekennen exa-
mens en maken verkeerde examens 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De gehele procedure voor het toekennen van examens en de controle op 
naleving hiervan wordt jaarlijks geëvalueerd door de examencommissie. 
De bevindingen en aanbevelingen worden besproken door de examen-
commissie en verbeteracties worden in gang gezet.  
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatierapport 
2. Kopie van verslag examencommissie met daarin de bespreking van het 
evaluatierapport en de vaststelling van de verbeterpunten.  
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en compliance proces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.16 Hergebruik examenvragen 
Plus cluster: Examinering  E.16 

MBO controledoelstelling: Hergebruik examenvragen 
Bij hergebruik van examens dient er een verscherpte beveiliging te zijn.. 

Toelichting: 
Er moet een document zijn waarin het hergebruik van examens beschreven is. Hierin kan bijvoorbeeld staan: 
• Dat digitale examens alleen beschikbaar zijn binnen een afgeschermde omgeving, altijd versleuteld zijn en de 
toegang alleen op basis van tweeweg authenticatie (wachtwoord plus sms) wordt verleend. 
• Traditionele (papier) examens worden op naam uitgereikt en op naam ingenomen. 

 

Inhoud: 

Er moet een breed gedragen document zijn waarin het hergebruik van examens beschreven is. Hierin zou bij-
voorbeeld kunnen staan: 
• Dat digitale examens alleen beschikbaar zijn binnen een afgeschermde omgeving, altijd versleuteld zijn en de 
toegang alleen op basis van tweeweg authenticatie (wachtwoord plus sms) wordt verleend. 
• Traditionele (papier) examens worden op naam uitgereikt en op naam ingenomen, 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Hergebruik van examens gebeurt, ad hoc of intuïtief.  

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is document beschikbaar waarin het hergebruik van examens is be-
schreven, bovendien is dit document goedgekeurd door het College van 
bestuur. 
Evidence:  
1. Kopie van  document het hergebruik van examens is vastgelegd. 
2. Kopie van de besluitenlijst van het College van bestuur, waarin het do-
cument “het hergebruik van examens” is vastgesteld. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Alle examenconstructeurs pas bij het opstellen van examens en het toe-
passen van hergebruik van examenvragen de richtlijn toe. 
Zo kan bijvoorbeeld  bepaald worden dat examenvragen 1x per 5 jaar her-
gebruikt mogen worden. 
 
Het vastgestelde document “hergebruik van examens” wordt door alle 
medewerkers die betrokken zijn  constructie en afname examens uitge-
voerd conform de vastgestelde richtlijnen. 
Evidence: 
1. Kopie van voorlichtingsplan “hergebruik van examens”; 
2. Kopie van overzicht van examens die worden hergebruikt; 
3. Kopie van overzicht van onrechtmatigheden die hebben plaatsgevonden 
in het kader van hergebruik examens. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

Het vastgestelde document “hergebruik examens” wordt halfjaarlijks be-
sproken in het directieberaad en het College van bestuur. Verbeteringen 
worden besproken en vastgesteld. Er dus duidelijk sprake van een PDCA 
cyclus. 
 
Evidence: als CMM level 3, aangevuld met: 
1. Kopie van verslag directieberaad en cvb-overleg waarin het onderdeel 
“hergebruik examens” wordt besproken en verbeteringen worden doorge-
voerd. 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 
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Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 
 
 

Bevindingen: 
Documenten: 

 
Interviews: 

 
Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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E.17 Vernietigen examenmateriaal  
Plus cluster: Examinering E.17 

MBO controledoelstelling: Vernietigen examenmateriaal 
Het vernietigen van examenmateriaal (vragen, gemaakte examens, concepten en hulpmateriaal) dient op een 
veilige manier te gebeuren met inachtneming van de eisen voor bewaartermijnen. 

Toelichting: 
Diverse examenmateriaal moet worden vernietigd. Houdt wel rekening met de archiefwet in relatie tot de 
specifieke richtlijnen die de Inspectie van het Onderwijs stelt aan het bewaren van informatie. De archiefwet 
bepaalt hoelang bepaalde informatie bewaard moet blijven. Na het verstrijken van de bewaartermijn moet het 
materiaal worden vernietigd. 

Niveaus Beheersmaatregel (plus evidence) Audit 

Volwassenheidsniveau 1 
(Ad hoc / initieel) 

Examens (vragen, antwoorden en gemaakte versies) en ander examenma-
teriaal wordt verwijderd en weggegooid naar inzicht van de individuele 
medewerker. 

 

Volwassenheidsniveau 2 
(herhaalbaar maar intu-
itief) 

Er is een vaste procedure voor het afschrijven en vernietigen van examens 
en andere examenmateriaal. De procedure is vastgesteld door het cvb. 
 
Evidence: 
1. Kopie van procedure voor afschrijven en vernietigen van examens (let 
op! Archiefwet is hier ook van toepassing.) 
2. Kopie van besluitenlijst cvb met daarin opgenomen de vaststelling van 
deze procedure. 

 

Volwassenheidsniveau 3 
(gedefinieerd proces) 

Het afschrijven en vernietigen van examens en ander examenmateriaal 
wordt door de daartoe bevoegde medewerkers volgens de vastgestelde  
procedure uitgevoerd. 
 
Evidence aanvullend op niveau 2: 
1. Kopie van voorlichting " afschrijven van vernietigen examenmateriaal". 
2. Kopie van opgestelde invulling van de archiefwet 
3. Kopie van meldingen incidenten en onregelmatigheden op het gebied 
van afschrijven en vernietigen examenmateriaal. 

 

Volwassenheidsniveau 4 
(Beheerst en meetbaar) 

De procedure voor het afschrijven en vernietigen van examenmateriaal 
wordt periodiek geëvalueerd door de examencommissie. De bevindingen 
en aanbevelingen worden besproken door de examencommissie en verbe-
teracties worden in gang gezet. 
 
Evidence aanvullend op niveau 3: 
1. Kopie van evaluatierapport 
2. Kopie van verslag examencommissie met vaststelling verbeteracties 
3. Kopie van verbeterplan 

 

Volwassenheidsniveau 5 
(Geoptimaliseerd) 

Het proces, de procedures en/of documentatie is volgens best practices en 
maken onderdeel uit  van een gestandaardiseerd en geïntegreerd intern 
audit- en complianceproces. 
 
Evidence in aanvulling op niveau 4: 
1. Voorbeeld van toegepaste best practice. 

 

Beoordeling (aanwezigen, datum en locatie): 

Bevindingen: 
Documenten: 

Interviews: 

Waarneming ter plaatse: 

Aanbevelingen: 
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Bijlage 4: Checklist examinering  
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Overzicht statements versus de PE processtappen: 
 

    Processtap       

Statements 

Kaders stellen Construeren 
en vaststellen 

Examineren Diplomeren 

E.1 Beleidsregels examinering X 
   E.2 Richtlijnen bij constatering fraude 

 
X X X 

E.3 Maatregelen bij examenfraude X X X X 

E.4 
Procedure omgaan met papieren exa-
mens en examen gerelateerde docu-
menten X X X 

 E.5 Procedure ontwikkelen examinering 

 
X 

  E.6 Procedure afnemen examens 

  
X 

 E.7 Omgaan met zorgdossiers 

 
X X 

 E.8 Eindevaluatie examenproces 

   
X 

E.9 Gedragscodes 

 
X X X 

E.10 Handelen bij examinering 

  
X 

 E.11 Ondersteuning op examens. 

 
X X 

 E.12 Trainingen m.b.t fraude  

  
X 

 E.13 Beveiligde examen ruimtes   X  

E.14 Faciliteiten voor examen 

  
X 

 E.15 Examenmateriaal beschikbaar stellen  

  
X 

 E.16 
Transport fysieke examens en examen 
gerelateerde documenten 

 X X X 

E.17 
Beschikbaarheid examenprotocollen en 
regelementen 

X X X X 

E.18 Vernieuwen examens 

 
X X 

 E.19 Continuïteitsplan 

 
X X 

 E.20 
Toegangsbeveiliging examenlokalen en 
opslagruimte examens 

  

X 

 E.21 Toegang tot examen 

  
X 

 E.22 Toekennen examens aan deelnemers 

  
X 

 E.23 
Beveiliging fysieke examens en gerela-
teerde documenten 

 

X X 

 E.24 Printen van examens 

 
X X 

 E.25 Hergebruik examenvragen 

 
X X 

 E.26 Vernietigen examenmateriaal 

 
X 

  E.27 Verwijderen beoordelingscriteria 

  

X X 

E.28 Totstandkoming examenresultaten 

  
X X 

E.29 Versiebeheer X X X X 

E.30 
Evaluatie beveiliging examens en pro-
cessen. 
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Statements vanuit de wet en regelgeving: 
(Aanvullend op het normenkader IBP MBO) 

E.1 

WEB Art. 7.4.4   Art. 7.4.8.1-2.                            
TK12; 2.1.5., 2.2.1., 2.3.2.          
RECE '15; (1, 2, 6-17, 18, 19)               
RMD                                
HRSE; p. 5-7, p. 11-12 

Beleidsregels examinering 
Voor de informatiebeveiliging van examinering (met name gericht op 
het digitaal examineren) moeten beleidsregels worden gedefinieerd, 
goedgekeurd door het CvB, gepubliceerd en gecommuniceerd aan me-
dewerkers en andere betrokkenen. 

E.2 
WEB Art. 7.4.4.2.,  
Art. 7.4.8.1-2.                                
TK12; 2.1.5., 2.3.2.           
RECE '15; (6-17)                
RMD                    
HRSE; p.5-7 

Richtlijnen bij constatering fraude 
Het handelen bij de constatering van onregelmatigheden en fraude 
moet volgens een vastgestelde standaardrichtlijn te geschieden.  

E.3 

WEB Art. 7.4.4.2.,  
Art. 7.4.8.1., Art. 7.4.8.5.                                
TK12; 2.1.5., 2.3.2.           
RECE '15; (1) (6-17)                
RMD Art. 5                              
HRSE; p. 5-6 

Maatregelen bij examenfraude 
Om geconstateerde examenfraude in de toekomst te voorkomen moe-
ten passende procedures worden ontwikkeld en geïmplementeerd die 
in overeenstemming zijn met het vastgestelde examenreglement van de 
organisatie.  

E.4 

WEB  Art. 7.4.8.5. Art. 7.4.4    
Art. 7.4.4.2  
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; (2)                  
RMD Art. 5                                
HRSE; p. 4, 5-6, 8 

Procedure omgaan met papieren examens en examen gerelateerde 
documenten 
Het bewaren en beveiligen van papieren examens en examen gerela-
teerde documenten moet via een vastgesteld standaardproces verlo-
pen.  

E.5 

WEB Art. 7.2.6.2   Art. 7.4.4.  
Art. 7.4.5    Art. 7.4.8.5                              
TK12; 2.1.5.,2.2.2,  2.3.2.           
RECE '15; (1-5, 11-12)                  
RMD                                
HRSE; p. 4-6, p. 8, p. 11, p 14 

Procedure ontwikkelen examinering 
Ingekochte, zelf ontwikkelde of opnieuw gebruikte examens dienen 
volgens vastgestelde standaardprocedures ingekocht, opgesteld en 
vastgesteld te worden. Dit dient alleen te gebeuren door bevoegde en 
bekwame personen die een vastgestelde taak hebben bij de aanschaf, 
ontwikkeling en vaststelling van examens. 

E.6 

WEB Art. 7.4.3 - 3a   Art. 7.4.4  
Art. 7.4.4.2., Art. 7.4.8.    Art. 
7.4.8.5                             
TK12; 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2.          
RECE '15; (1, 2, 5, 6-17, 19)              
RMD                                
HRSE; p. 4-5, p. 11, p. 12 

Procedure afnemen examens 
Examens moeten volgens een standaardprocedure worden afgenomen. 
Plus digitaal 

E.7 

 WEB Art. 7.4.4  Art 7.4.8   Art. 
7.4.8.5.                                
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1, 11, 12)              
RMD                    
HRSE; p. 4-5, 14 

Omgaan met zorgdossiers 
Het omgaan met het zorgdossier dient via een vastgestelde 
standaardprocedure te verlopen.  

E.8 

WEB Art. 7.4.4.2.                               
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.           
RECE '15; (1, 11, 18)                
RMD                                
HRSE; p. 14 

Eindevaluatie examenproces 
Er moet een eindevaluatie ingeregeld zijn om te beoordelen 
of eindresultaten conform verwachtingen zijn of dat er wel-
licht fraude of onregelmatigheden zijn geconstateerd.  

E.9 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.4a.1-2.                                
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; nvt                 
RMD                               
HRSE; p. 4-5, 11, 14 

Gedragscodes 
Er dienen gedragscodes te zijn omtrent examenafname en examenge-
gevens. Deze gedragscodes dienen ingevoerd te zijn voor intern en 
extern gebruik.  

E.10 

WEB Art. 7.4.4.                                
TK12; 2.1.5, 2.3.1., 2.3.2.          
RECE '15; (18-20)                
RMD                          
HRSE; p. 8-10, 12 

Handelen bij examinering 
Voor het handelen bij en na examens moet een standaardprocedure 
worden gevolgd.  
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E.11 

WEB Art. 7.1.2.2.  Art. 7.4.4  
Art 7.4.8 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (12)                
RMD                                
HRSE; p. 4-5, 8-10, 14 

Ondersteuning op examens. 
Extra ondersteuning op examens vindt alleen plaats aan de hand van 
vastgelegde afspraken op individueel niveau.  

E.12 

WEB Art. 7.4.4.                                
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (2-17)                
RMD                                
HRSE; p. 9 

Trainingen m.b.t fraude  
Bij het afnemen van examens dient personeel ingezet te worden dat op 
fraude is getraind, fraude herkent en adequaat afhandelt.  

E.13 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (4)                
RMD                                
HRSE; p. 8-10 

Beveiligde examenruimte 
De examenomgeving (fysiek en/of digitaal) dient beveiligd te zijn tegen 
fraude en/of onregelmatigheden. 
  

E.14 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (2-5)               
RMD                               
HRSE; p. 8-10 

Faciliteiten voor examen 
Het beschikbaar stellen van de faciliteiten voor examens en het hante-
ren van deze faciliteiten dient volgens een vastgestelde standaardpro-
cedure te verlopen. 

E.15 

WEB  Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (2)                
RMD                                
HRSE; p. 8-10 

Examenmateriaal beschikbaar stellen  
Het beschikbaar stellen en hanteren van examenmateriaal dient volgens 
een vastgestelde standaardprocedure te verlopen.  

E.16 

WEB  Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2, 2.3.2.           
RECE '15; (1)                  
RMD                                
HRSE; p. 4-5, p. 8-10 

Transport fysieke examens en examen gerelateerde do-
cumenten 
Het transport en de  opslag van fysieke examens of examen 
gerelateerde documenten dient beveiligd te geschieden. 

E.17 

WEB Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (4)                
RMD                                
HRSE; p. 4-5, 8-10 

Beschikbaarheid examenprotocollen en regelementen 
De examenprotocollen, reglementen en formulieren (bijv. 
processen-verbaal) dienen beschikbaar en bekend te zijn bij 
alle betrokkenen (volgens classificatie van informatie toe-
gedeeld). 

E.18 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; nvt                 
RMD                               
HRSE; p. 4-5, p. 8-10, p. 11, p. 
14 

Vernieuwen examens 
Elk af te nemen examen dient opnieuw samengesteld te 
worden.  

E.19 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (5, 7)                
RMD                               
HRSE; p. 12, 14 

Continuïteitsplan 
Voor resources die op het moment van examinering beschikbaar moe-
ten zijn, of waarnaar in aanloop naar de examinering een kritieke tijds-
afhankelijke relatie bestaat, is een continuïteitsplan beschikbaar 

E.20 

WEB Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (13, 14)                
RMD                               
HRSE; p. 12-13 

Toegangsbeveiliging examenlokalen en opslagruimte examens 
Toegangsbeveiliging tot examenlokalen is geregeld. 

E.21 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (2)               
 RMD                                
HRSE; p. 9-10 

Toegang tot examen 
Toegang tot examens wordt alleen verleend aan aangewezen examen-
kandidaten met geldig ID en aan aangewezen ondersteunend perso-
neel.  

E.22 

WEB Art. 7.4.4., Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) (5, 18, 19)               
RMD                                
HRSE; p. 12-13 

Toekennen examens aan deelnemers 
De toekenning van examens en de controle op naleving  moet via een 
beveiligde procedure verlopen.  
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E.23 

WEB Art. 7.4.4.     Art. 7.4.8.                             
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1, 2, 5, 18, 19)               
RMD                                
HRSE; p. 4-5, p. 12 

Beveiliging fysieke examens en gerelateerde documenten 
De opslag van examens (papieren versies) en examen gerelateerde 
documenten zijn beveiligd conform de classificatie.  

E.24 

WEB Art. 7.4.4.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (12),  
overigens  nvt                                  
RMD                               
 HRSE; p. 4-5, 8-9 

Printen van examens 
Het printen (of drukken) van examens gebeurt beveiligd door daartoe 
bevoegd verklaarde personeelsleden.   

E.25 

WEB Art. 7.4.8.                                 
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.          
RECE '15; (1) nvt               
RMD                                
HRSE; p. 4-5, 7 

Hergebruik examenvragen 
Bij hergebruik van examens dient er een verscherpte beveiliging te zijn 
plus ict 

E.26 
WEB  Art. 7.4.4.                                
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; (1) (2) (12)               
RMD                                 
HRSE; p. 4-5, 8-9 

Vernietigen examenmateriaal 
Het vernietigen van examenmateriaal (vragen, gemaakte examens, 
concepten en hulpmateriaal) dient op een veilige manier te gebeuren 
met inachtneming van de eisen voor bewaartermijnen. 

E.27 

WEBArt. 7.4.8.                                  
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; (1) (19-21)                
RMD                               
 HRSE; p. 12-13 

Verwijderen beoordelingscriteria 
Gegevens die gebruikt zijn bij de totstandkoming van het 
examenresultaat kunnen pas worden verwijderd na het 
verstrijken van de inzage- en beroepstermijn 

E.28 

WEB Art. 7.4.4.                                 
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; (1) (18, 19)                
RMD                                
HRSE; p. 4, 5-8, 9, 12-14 

Totstandkoming examenresultaten 
De totstandkoming van het examenresultaat is transparant 
en controleerbaar. 

E.29 
WEB Art. 7.4.4.                                  
TK12; 2.1.5, 2.2.2., 2.3.2.           
RECE '15; (1) (2, 3)                
RMD                                
HRSE; p. 4-5, 6, 7, 14 

Versiebeheer 
Versie beheer moet worden toegepast op alle documenten 
binnen het examenproces.   

E.30 
WEB Art. 7.4.4.                                  
TK12; 2.1.5, 2.3.2.           
RECE '15; (1) (2)               
RMD                                
HRSE; p. 4, 14  

Evaluatie beveiliging examens en processen. 
De beveiliging van examens en examenprocessen dient jaar-
lijks te worden  geëvalueerd en te worden verbeterd. 

 
 

 
 
 

Bijlage 5:  Framework IBP voor het mbo 
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MBO roadmap informatie beveiligingsbeleid en privacy beleid (IBPDOC5) 

Model Informatiebeveiligingsbeleid voor de MBO sector 
op basis van ISO27001 en ISO27002 (IBPDOC 6) 

Model beleid verwerking persoonsgegevens op basis 
van Nederlandse wet- en regelgeving (IBPDOC18) 

Toetsingskader IB: clusters 1 t/m 6 (IBPDOC3) Toetsingskader Privacy: cluster 7 (IBPDOC7) 
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