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Inhoud van het webinar

• Nut, noodzaak en uitdagingen van cyberranges voor onderwijs, 
onderzoek en maatschappij
• Ontwikkelingen elders in de wereld
• Demonstratie huidige pilots (bij SURF)
• Voorziene roadmap
• Meer detail over de rest van de wereld
• Discussie



Nut, noodzaak en uitdagingen van 
cyberranges
• Onderwijs
• Demo Daniel

• Onderzoek
• Maatschappij
• Digitale souvereiniteit (EU buzzword: strategische autonomie)

• Meanwhile ergens anders....
• Virginia, Concordia, Kypo

• Uitdaging: bouwen en instandhouden van een Cyberrange en de 
bijbehorende scenarios is veel werk



Demo Daniel
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Mockups doorontwikkeling
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Voorziene roadmap

• Q4 2020: proof of concept van gezamenlijke wijken op een platform
• Q1 2021: verdere uitwerking van de digitale stad, en ‘cyberrange as a 

service’ naar een productie situatie; aanhaken internationale initiatieven, 
landelijke demo (16-18 februari 2021)
• Q2 2021: hosting van “Challenge the Cyber” nationale CTF wedstrijd
• 2021: Stabiele initiële opleidingsvoorziening voor enkele hogescholen
• 2022: Uitbouw tot volledige opleidingsvoorziening voor 

onderwijsinstellingen in NL (WO, HBO, MBO, VO)
• 2023: Uitbreiding andere klantsectoren, zoals overheidsdiensten, 

bedrijfsleven, internationaal
• 2024: Structurele funding



Ontwikkelingen elders in de wereld

• Reseach, onderwijs en cyberranges
• Concordia EU project (Budget €16M, 50+ participants)
• Kypo (Universiteit Brno, CZ, operational on 1200+ cores)
• Virginia cyber range, USCyberrange.org
• 30 staff, $2M funding, 24 states, 300 schools and Unis
• 250+ courses from 34 sources, curated; 250+ challenges
• Cyberrange as a Service – bill through AWS
• 20K VMs



Call to action

• Wat verwachten wij van de aanwezigen?
• Richting en wensen
• Bestuurlijk draagvlak
• Hulp bij het zoeken naar funding (mensen, servercapaciteit)



Zie ook

www.jointcyberrange.nl

Discussie, vraag en antwoord


