
 
 
 
 
 

“De interactie die ik met de studenten ervaar, vind ik heel bijzonder. Het feit dat 
je als trainer meer moet letten op signalen en dat je de lesstof tot in de puntjes 
moet voorbereiden om alle mogelijke vragen te kunnen beantwoorden, maakt 
het elke keer weer een plezierige uitdaging.” 
 
Ton Maas is Security Officer bij Northwave, een cyber security 
topbedrijf in Nederland. Vanuit zijn functie bij Northwave geeft 
hij met veel enthousiasme en toewijding les aan de cyber security 
studenten van ITvitae.  
 
Ton is een graag geziene docent. Door zijn actuele cyber security 
kennis neemt hij een enorme bak aan kennis en ervaring mee 
naar zijn lessen. En wat ook zeer tot de verbeelding spreekt is dat 
Ton hiervoor een carrière bij Team High Tech Crime heeft gehad. 
De ITvitae studenten volgen zijn lessen maar wat graag en leren 
enorm veel van deze veelzijdige expert. 

 
“De studenten willen werkelijk het naadje 
van de kous weten over de laatste 
technologieën, actuele internetdreigingen 
en hoe dit te voorkomen.”, vertelt Ton 
Maas. “Ik voel me bevoorrecht dat ik een 
bijdrage mag leveren om deze talenten op 
te leiden. Ik geef niet zo zeer op een 
andere manier les, wel ben ik me meer 
bewust dat ik signalen moet opvangen en 
terugkoppelen. Heeft een student zijn of 
haar portie voor die dag gehad, dan houd 
je hier rekening mee.” 

 

“Opvallend is dat veel studenten de tijd 
nemen om wat langer over de behandelde 
stof na te denken. Dagen na een eerdere 
uitleg krijg ik nog aanvullende vragen.” 
 
Ton denkt met plezier terug aan een leuk 
voorval: “De nieuwsgierigheid van mijn 
studenten staakt niet bij de allernieuwste 
technologie. Zo nam ik ooit een oude 
ponsmachine mee. Dat was een regel-
rechte treffer, de studenten vonden dit zo 
top, dat de machine goed onderzocht en 
getest werd. Met een stukje historische 
uitleg was dit een prachtig moment.” 
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Het Cyber Security 
opleidingsprogramma 

heeft ITvitae samen met Northwave 
ontwikkeld. Het is geen toeval dat 
bij Northwave inmiddels drie oud-
studenten werken. Ton: “Een mooie 
kruisbestuiving. Northwave levert 
de benodigde cyber security kennis 
en met regelmaat komt een 
afgestudeerde kandidaat bij ons 
bedrijf te werken. Maar er zijn ook 
veel kandidaten die belangstelling 
hebben om bij de politie of de 
Belastingdienst te werken of op een 
SOC-afdeling van een grote 
organisatie.” 

 

Ton Maas in actie tijdens zijn cyber security les 


