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De grootste onderwijsorganisatie van 
Nederland versterkt e-mailbeveiliging 
met een uitgebreide oplossing die 
voldoet aan de zakelijke uitdagingen 
en compliance-vereisten.

Profiel 

• Opgericht in 1996

• Grootste onderwijsorganisatie van Nederland

• Meer dan 2.000 werknemers

• Meer dan 225.000 studenten per jaar  

Uitdagingen

• Vervangen van een verouderde spamfilter

• Tijd besparen op e-mailbeveiliging

• Zorgen voor voldoende bescherming tegen 
veranderende bedreigingen

• Migreren van Exchange Online naar Office365

• Beschermen en back-ups maken van kritieke data

Oplossing

• Barracuda Total Email Protection

Resultaten

• Sterkere e-mailbeveiliging, aangestuurd door AI

• Beveiligde back-up van gegevens van Office365

• Incident remediation met één klik

• Flexibel archiveringsbeleid

• Werknemers worden geïnformeerd over Security 
Awareness

• ISO-compliance

 
Het ontgroeien van de huidige cyberbeveiliging

NCOI is de grootste onderwijsorganisatie van Nederland en 
heeft een leidende positie in de particuliere onderwijsmarkt. 
De organisatie die meer dan 25 jaar geleden is opgericht om 
kennis, competenties en vaardigheden van de Nederlandse 
arbeidsmarkt te kunnen ontwikkelen door levenslang leren 
te bevorderen, heeft nu meer dan 2.000 mensen in dienst 
en helpt per jaar 225.000 studenten onder meer dan 14 
verschillende merken.

“Het eerste Barracuda-spamfilter dat NCOI meer dan 10 jaar 
eerder geïmplementeerd heeft, wanneer het bedrijf nog maar 
200 werknemers had, hield de inbox vrij van spam - totdat dit 
niet meer het geval was vanwege nieuwe cyberaanvallen”, 
vertelt Gert Jan van der Burg, de netwerkingenieur van het 
bedrijf. “E-mails die tegengehouden hadden moeten worden, 
kwamen toch binnen. E-mails die wel binnen moesten komen, 
werden tegengehouden. Iedere dag werd er veel tijd verspild 
aan het doorzoeken van in quarantaine geplaatste e-mails en 
het was duidelijk dat enkel een spamfilter niet voldoende was 
om de inbox veilig te houden.”

Daarbij komt ook dat naast het filteren van spam, ook 
gegevensback-up en bestandsherstel de hoogste prioriteit heeft 
om ransomware en andere cyberdreigingen tegen te gaan.

Het overwinnen van kritische uitdagingen en 
tekortkomingen in oude oplossingen 

Met de groeiende cyberbeveiligingsproblemen, in 
combinatie met de transitie van het bedrijf van Microsoft 
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Exchange naar Office 365, besloot NCOI om een sterkere 
e-mailbeveiligingsoplossing te implementeren met een veilige 
back-up van gegevens van Office 365.

“We hebben veel oplossingen overwogen voor het maken 
van back-ups en het beschermen van bestanden van 
Office 365. De meesten daarvan konden niet voldoen 
aan de bewaarvereisten voor onderwijsgegevens’’, vertelt 
Gert Jan van der Burg. “Alleen Barracuda was in staat om 
beveiligingsuitdagingen en onbeperkte retentie en extra 
bescherming tot ver in de toekomst te kunnen bieden. De 
flexibele oplossing van Barracuda met een aanbieding die 
speciaal is ontwikkeld voor onderwijsorganisaties, maakte dit 
een eenvoudige beslissing.”

Na het evalueren van de oplossingen, koos NCOI voor 
Barracuda Total E-mail Protection, een compleet portfolio voor 
e-mailbeveiliging in één bundel dat eenvoudig te bestellen, te 
implementeren en te gebruiken is.

“Alleen Barracuda kon onze 
beveiligingsuitdagingen 
overwinnen, en kan 
onbeperkte retentie en extra 
bescherming tot ver in de 
toekomst bieden.”

Gert Jan van der Burg 
Senior Systeem- & Netwerkbeheerder  
NCOI Opleidingen

De vruchten plukken van uitgebreide 
bescherming  

Met Barracuda Total E-mail Protection is de bescherming tegen 
bedreigingen via e-mail eenvoudiger, effectiever en goedkoper 
voor NCOI.

Barracuda Essentials houdt de e-mail van NCOI veilig met 
filtering, blokkeren van spam, encryptie, archivering en back-
ups, waarbij voldaan wordt aan ISO 9001 en ISO27001 met 
betrekking tot het bewaren van gegevens, wat voor sommige 
bestanden tot 20 jaar moet gebeuren.

“Om complexe cyberaanvallen te kunnen detecteren, maakt 

Barracuda Sentinel gebruik van geavanceerde AI om een 
geweldig extra beschermingsniveau van de inbox te kunnen 
bieden dat traditionele gateways niet kunnen “, aldus Gert 
Jan van der Burg. “Voor het geval er een ongewenste e-mail 
binnenkomt, biedt Barracuda Forensics and Incident Response 
een oplossing met één klik om deze e-mail te kunnen 
verwijderen.”

Barracuda PhishLine helpt NCOI het bewustzijn te vergroten 
en te beschermen tegen spear phishing en andere aanvallen 
omtrent social-engineering met continue simulatie en training 
waardoor medewerkers bedreigingen leren herkennen, ook 
op apparaten die niet beschermd worden door de corporate 
gateway.

“Met de alles-in-één oplossing van Barracuda krijgt 
NCOI gatewaybeveiliging, data beveiliging, training voor 
gebruikersbewustzijn en geautomatiseerde incidentrespons, 
de beste verdediging in de branche tegen e-mailaanvallen, 
fraude, accountovername en merkkaping”, vertelt Gert Jan van 
der Burg.

“Om complexe cyberaanvallen 
te kunnen detecteren, 
maakt Barracuda Sentinel 
gebruik van geavanceerde 
AI om een geweldig extra 
beschermingsniveau te 
kunnen bieden dat traditionele 
gateways niet kunnen.”

Gert Jan van der Burg 
Senior Systeem- & Netwerkbeheerder  
NCOI Opleidingen

Meer informatie over Barracuda Total Email 
Protection

barracuda.com/products/totalemailprotection


