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[Wachtwoordbeleid NHLStenden] 
Voor u ligt het wachtwoordbeleid NHLStenden. Dit voorstel voorziet in richtlijnen en eisen 
aangaande wachtwoorden van gebruikers, benodigd om toegang te krijgen tot NHLStenden 
informatiebronnen. De scope van dit beleidsvoorstel betreft uitsluitend rechtspersonen 
(medewerkers, studenten, alumni) van NHLStenden en toegang tot informatie systemen, welke 
hun authenticatie via een centrale, door een Identity Management Systeem beheerde, active 
directory geregeld hebben. Voorbeelden hiervan zijn o.a. mail, sharepoint en Blackboard. Verder 
dient opgemerkt te worden dat een onderdeel van informatie beveiliging ook in gedrag van 
mensen zit. Duidelijk beleid kan daar echter wel bij assisteren. 
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Inleiding 
 
Dit document betreft het wachtwoordbeleid voor het gebruik van wachtwoorden als onderdeel van 
de authenticatie van gebruikers van ICT-voorzieningen en het gebruik ervan voor toegang tot 
bedrijfsinformatie. Dit wachtwoordbeleid is van toepassing op alle accounts binnen NHLStenden. 
 
Wachtwoorden vormen een belangrijk aspect van informatiebeveiliging. Ze maken deel uit van 
toegangscodes. Een wachtwoord moet veilig zijn en niet eenvoudig te raden. Het is daarom van 
belang dat alle gebruikers van ICT-voorzieningen (intern of in een cloud) verantwoord omgaan met 
persoonlijke wachtwoorden en dat deze wachtwoorden voldoen aan bepaalde eisen. NHLStenden 
stelt met dit document een wachtwoordbeleid vast, waarin wordt aangegeven waar een wachtwoord 
uit oogpunt van beveiliging minimaal aan moet voldoen en stelt best practises vast voor 
wachtwoorden. 
 
Doel 
Het doel van het wachtwoordbeleid is drieledig: 
• Het vaststellen van regels waar binnen NHLStenden gebruikte wachtwoorden aan moeten 

voldoen; 
• De bescherming van deze wachtwoorden. 
 
Scope 
Het beleid heeft betrekking op alle gebruikers van NHLStenden, waaronder werknemers, docenten, 
studenten, gasten en derden, die een account hebben (of een andere vorm van toegang die een 
wachtwoord vereist) op een of meerdere netwerken, systemen, voorzieningen of faciliteiten die 
vanuit de instelling ter beschikking gesteld worden. 
 
 
 
 



Uitgangspunten 
 
De onderstaande aandachtspunten gelden als richtlijnen. 
 

• Het niveau van authenticatie wordt per systeem/voorziening bepaald aan de hand van BIV 
classificatie dan wel risicoanalyses; 

• Het basisniveau voor authenticatie binnen de instelling is het toepassen van accounts i.c.m. 
een wachtwoord en een tweede authenticatie methode; 

• Op basis van de belangrijkheid van de data en het daarbij behorende risico wordt per 
dienst/applicatie en de rol het “Level of assurance1 (LoA)” bepaald.  

• Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot afgeschermde functionaliteit of 
informatie, door middel van een aan hen toegewezen account; 

• Wachtwoorden van accounts met meer dan gewone gebruikersrechten (bv. root, 
administrator e.d.) worden éénmalig gegenereerd met een lengte van minimaal 20 tekens en 
op een veilige plaats opgeslagen.  Deze mogen alleen in noodgevallen gebruikt worden. 

• Beheerders krijgen een tweede account expliciet voor het beheren van het systeem inclusief 
een twee authenticatie methode met een LoA van 3 of hoger 

• Dwingende redenen voor tussentijdse wijziging van rechten of wachtwoorden van een 
gebruiker zijn: 
- beëindiging of verandering van functie van deze gebruiker, 
- (vermoedens van) compromittering, 
- opdracht van het afdelingshoofd van de gebruiker, 
- opdracht van de gebruiker zelf. 

• Wachtwoorden voor accounts op voorzieningen worden niet reproduceerbaar versleuteld 
opgeslagen in het basisauthenticatiesysteem van NHLStenden; 

• Wachtwoorden mogen niet worden opgenomen in onbeveiligde e-mailberichten of andere 
vormen van onbeveiligde communicatie; 

 
Aangaande accounts onderscheidt NHLStenden het gebruik van systeem accounts. M.b.t. gebruikte 
wachtwoorden van systeem accounts geldt het volgende: 
• Een systeemaccount dient voor communicatie tussen voorzieningen, bijvoorbeeld van een 

transactiesysteem met de active directory, of om aan voorzieningen lokaal op een systeem 
rechten toe te kennen; 

• Systeemwachtwoorden die onderdeel uitmaken van de fabrieksinstellingen in systemen of 
applicaties, worden vóór acceptatie gewijzigd; ze mogen niet gelijk zijn aan een beheerders- of 
gebruikerswachtwoord; 

Alle wachtwoorden moeten voldoen aan de hierna volgende richtlijnen. 

  

                                                           
1 LOA: Level of Assurance zie https://wiki.surfnet.nl/display/SsID/Levels+of+Assurance 



Richtlijnen m.b.t. accounts en wachtwoord eisen: 

• De NHLStenden Acceptable Use Policy (AUP) is onverkort van toepassing; 
Hierin is onder andere vastgelegd: 
- Een account bestaande uit de combinatie accountnaam/wachtwoord is 

persoonsgebonden, uitsluitend bedoeld voor de persoon waaraan het verstrekt werd; 
- Gebruik door een ander persoon dan aan welke het account is verstrekt is niet 

toegestaan; 
- De verantwoordelijkheid voor ge- dan wel misbruik van een account ligt bij de gebruiker 

aan wie het account is verstrekt; 
- Accounts worden alleen verstrekt aan personen welke verbonden zijn aan NHLStenden; 
- Personen welke accounts krijgen dienen zich bij NHLStenden geïdentificeerd te hebben 

met een geldig paspoort; 
- Wachtwoorden uitgegeven door NHL Stenden, mogen alleen gebruikt worden binnen 

door NHL Stenden beheerde systemen. 
• Een wachtwoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

o Bevat minimaal 8 tekens; 
o Bestaat uit een beperkte set tekens t.w.: A-Z, a-z, 0-9 en '&', '!', '#', '@', '%', '~'; 
o Bevat minimaal 1 hoofdletter; 
o Bevat minimaal 1 cijfer; 
o Mag niet gelijk zijn aan 1 van de 10 laatst gebruikte wachtwoorden. 
o Is niet gelijk aan of afgeleid van de bijbehorende accountnaam, voornaam en/of 

achternaam; 
o Kwetsbare wachtwoorden (bv. “password”, “secret”, “qwerty”, “123456” e.d.) 

worden uitgesloten van gebruik. 
• Om een wachtwoord te laten wijzigen door de helpdesk, dient deze persoon zich altijd te 

legitimeren; 
• Naast het wachtwoord moet ook eens per 14 dagen gebruik worden gemaakt van een 2de 

authenticatie welke systeem technisch wordt afgedwongen zoals (sms, App secure, enz.)  
• Gebruikers waarbij een LoA van 3 of hoger is vereist, dienen zich altijd persoonlijk te 

identificeren bij het serviceplein.  
 
  



Best practices voor de bescherming van wachtwoorden: 
 
o Gebruik nooit hetzelfde wachtwoord voor werk en privé; 
o Beschouw alle wachtwoorden als gevoelige informatie,  
o Geef wachtwoorden nooit aan collega's,  leidinggevende, of andere relaties, ook niet in geval 

van verlof of ziekte; 
o Medewerkers van NHLStenden zullen nooit vragen om een wachtwoord, 
o Noem geen wachtwoord publiekelijk, per telefoon of via onversleutelde communicatie; 
o Noteer nooit een wachtwoord dat hierna bewaard wordt op een vrij toegankelijke plaats; 
o Geef geen hints betreffende het ezelsbruggetje om je wachtwoord te onthouden; 
o Geef nooit informatie/hints betreffende een wachtwoord in enquêtes of 

beveiligingsformulieren; 
o Als er een vermoeden is van misbruik, meld dat dan direct bij de servicedesk ICT. Wijzig direct 

alle betrokken wachtwoorden, of laat deze wijzigen via de servicedesk ICT. Om uw 
wachtwoord te laten wijzigen door de helpdesk, dient u zich te legitimeren; 

o Als iemand een wachtwoord wil weten, verwijs hem/haar dan naar dit wachtwoordbeleid. 
 


