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Veilig opslaan en bewerken van 

(persoons)gegevens 
 

Mede door de komst van de General Data Protection Regulation (AVG), is het veilig opslaan 

en bewerken van persoonsgegevens van NHL Stenden Hogeschool, nog belangrijker 

geworden. NHL Stenden Hogeschool is en blijft eindverantwoordelijk voor haar gegevens en 

moet dus in control zijn en weten dat haar gegevens op een veilige wijze worden opgeslagen 

en bewerkt.  

 

In principe geldt dat voor het veilig opslaan en bewerken van documenten, data en 

persoonsgegevens alleen gebruik gemaakt wordt van de NHL Stenden Hogeschool-

opslagdiensten, waaronder Microsoft OneDrive via portal.microsoft.com en Google drive via 

Google Apps for Education; hier staan de gegevens veilig en van de bestanden worden back-

ups gemaakt.  

Zorg er bij gedeelde bestanden wel altijd voor dat vertrouwelijke gegevens alleen toegankelijk 

zijn voor bevoegden. Dus controleer de lees- en schrijfrechten op bestanden en folders.  

Bij het opslaan van bijzondere persoonsgegevens is het aan te bevelen om deze te versleutelen 

(bijv. met behulp van BoxCryptor1). 

Mocht je, omdat het toch niet anders kan, gebruik maken van een usb-stick, externe 

harde schijf, je privé laptop of de public Cloud2 voor dataopslag, houd je dan aan de 

volgende veiligheidsmaatregelen.  

Algemene maatregelen: 

1. Zorg altijd dat je “sterke wachtwoorden3” gebruikt op alle systemen, waarbij je per 

systeem en ander wachtwoord gebruikt. 

2. Zorg altijd dat je systeem is voorzien van end-point-protection4 (bv. Antivirus pakket). 

3. Activeer, indien mogelijk, altijd 2-staps verificatie5 voor toegang tot je gegevens. 

4. Versleutel de schijven in je computer altijd. Voor MS Windows is standaard hiervoor 

bitlocker6 beschikbaar. Op Apple OS is hiervoor FileVault7 beschikbaar. 

5. Bescherm ook je mobiele devices (telefoon, pads) met een b.v. een goede pincode.  

Veilig gegevens opslaan op een usb-stick 

Er zijn twee manieren om informatie op een usb-stick te beveiligen. Je kunt een hardware 

encrypted usb-stick kopen (A) of een gewone usb-stick beveiligen met speciale software (B). 

A. Aanbevolen hardware encrypted usb-sticks 

                                                           
1 https://www.boxcryptor.com 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
3 https://www.onlinewachtwoordgenerator.nl/ 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Endpoint_security 
5 https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-tweestapsverificatie/ 
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/BitLocker 
7 https://nl.wikipedia.org/wiki/FileVault 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
https://portal.microsoft.com/
https://docs.student.nhl.nl/
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Er bestaan veel varianten die niet allemaal even veilig zijn, dus informeer je goed. Enkele 

aanbevelingen: 

• De Ironkey Basic S250  is goedgekeurd door de overheid 

om vertrouwelijke gegevens op te slaan. 

• De Kingston DT 4000 encrypted usb-stick is een goed en goedkoper alternatief met 

een acceptabel beveiligingsniveau (FIPS 140-2 level 2, sterke encryptie, sterke 

behuizing, limiet op inlogpogingen, afdwingen sterk password). 

De Ironkey usb-stick is beter omdat er extra fysieke beveiligingsmaatregelen genomen 

zijn. Goedkopere hardware encrypted usb-stick, zoals de Corsair usb-stick, zijn vaak minder 

veilig. 

Let op: bij de beter beveiligde usb-sticks wordt na bijvoorbeeld meer dan 10 foute 

invoerpogingen van het wachtwoord, de data vernietigd. 

B. Software om je usb-stick te beveiligen 

Je kunt ook gebruikmaken van disk encryption software8: (bv. VeraCrypt). Dit heeft wel 

enkele nadelen. Zo vereist het gebruik meer kennis en inspanning. Een ander nadeel is dat er 

geen sterk wachtwoord wordt afgedwongen. Dit is bij de aanbevolen hardware encrypted usb-

sticks wel het geval. Je kunt ook alleen bepaalde files of folders op je usb-stick beveiligen, 

bijvoorbeeld met AES Crypt. 

Gebruik van externe harddisk en/of eigen laptop. 

Wanneer je een externe harddisk en/of eigen laptop gebruikt voor opslag en verwerking van 

NHL Stenden Hogeschool (persoons)gegevens, dan mag dat alleen wanneer deze zijn 

voorzien van diskencryptie. Voor zowel MS Windows (bitlocker9) als Apple OS (FileVault10), 

bieden standaard de mogelijkheid om dit eenvoudig in te stellen.   

Dropbox en andere publieke online opslagmedia. 

Algemeen: zonder encryptie mogen deze NIET gebruikt worden voor vertrouwelijke 

NHL Stenden Hogeschool-informatie 

Dropbox, en ook de andere publieke online opslagmedia, mogen in principe niet gebruikt 

worden om belangrijke en/of vertrouwelijke informatie te delen.  

Indien er geen andere opties zijn en er toch gebruik gemaakt moet worden van bv. Dropbox, 

dan moet altijd gebruik gemaakt worden van versleuteling van de gegevens (encryptie). 

Let wel: er wordt door dit soort aanbieders steeds vaker aandacht gegeven aan zaken als 

beveiliging, back-up en beschikbaarheid. Ze kennen echter ook bezwaren: 

• Publieke clouddiensten als Dropbox zijn Amerikaanse bedrijven onder Amerikaanse 

wetgeving en voldoen daarmee niet zonder meer aan de Nederlandse en Europese 

wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. 

                                                           
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_encryption_software 
9 https://nl.wikipedia.org/wiki/BitLocker 
10 https://nl.wikipedia.org/wiki/FileVault 
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• Bestanden worden versleuteld, maar niet met end-to-end encryptie. Het is dus niet 

uitgesloten dat derden bij de bestanden kunnen. In principe kun je ervan uitgaan dat 

een leverancier altijd de bestanden inzien. 

• Verificatiebestanden, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de data op een 

clouddienst, kunnen worden overgezet naar een andere pc. Onbevoegden kunnen op 

deze manier zonder dat zij de inloggegevens kennen toch toegang krijgen tot jouw 

bestanden. 

• Bij diefstal van gegevens kan NHL Stenden Hogeschool geen enkele hulp of 

ondersteuning bieden. 

Het gebruik van publieke online clouddiensten, wordt o.a. om bovenstaande redenen sterk 

ontraden. Mocht je, om wat voor reden dan ook, hier toch gebruik van willen maken, gebruik 

dan zeker BoxCryptor, waarbij jezelf in control bent m.b.t. de encryptie.  

Verstuur vertrouwelijke gegevens versleuteld 

In principe geldt dat er geen vertrouwelijke gegevens – zoals onderzoeksdata en/of 

persoonsgegevens – via e-mail worden verstuurd. Omdat het af en toe nodig is om data te 

delen, maak dan gebruik van SURFfilesender i.c.m. encryptie van het bestand. Zie voor 

verdere informatie op https://www.surffilesender.nl. 

Verstuur grote en/of vertrouwelijke bestanden met SURF Filesender  

SURFfilesender is een veilige dienst van SURF die toegankelijk is met je NHL Stenden 

Hogeschoolnet account. 

 

https://www.surffilesender.nl/
https://www.surffilesender.nl/

