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DIGITALE RAMEN EN DEUREN OP 
EEN KIERTJE

• Onveilige wachtwoorden

• Phishing

• Updates

• WiFi
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CYBER-QUIZ
1. Als er updates zijn voor mijn pc, laptop, tablet of mobiele telefoon voer ik deze 

direct uit.

2. Ik klik nooit op een link of bijlage in een email waarvan ik de afzender niet ken

3. Ik gebruik sterke wachtwoorden (aA1!) met een minimale lengte van 12

4. Ik gebruik unieke wachtwoorden

5. Ik gebruik geen USB sticks die ik niet ken

6. Ik heb een back-up van mijn privé bestanden, die niet ouder is dan 1 week. 

7. Ik heb een back-up van mijn privé bestanden op een externe datadrager



ONVEILIGE WACHTWOORDEN



HOE GEMAKKELIJK IS EEN 
WACHTWOORD TE RADEN?



VEEL VOORKOMENDE EN 
ONVEILIGE WACHTWOORDEN

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Woonplaats

• Naam

• Naam huisdier

• Naam kind

• Naam partner

• Huisnummer

• Postcode

• Facebook01!

• 'F@c3B0oK

• voetbal123



WACHTWOORD BRONNEN

haveibeenpwned.com



VEILIG OMGAAN MET 
WACHTWOORDEN

Eisen;

• Kleine letters a-z

• Hoofdletters A-Z

• Cijfers 0,1,2,3

• Speciale tekens !@#

• Voor ieder online 
account een uniek 
wachtwoord

• Wachtwoord 
veranderen bij;
• Datalek

• Verdachte situatie



VEILIG OMGAAN MET 
WACHTWOORDEN

Passphrase; “Liever U2 dan de 6e van Beethoven!” 

LiU2dade6evaBe!                   Aantal karakters; 15
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VEILIG OMGAAN MET 
WACHTWOORDEN

Marktplaats: “LiU2Ma1dade6evaBe!”

Facebook: “LiU2Fa1dade6evaBe!”

Aantal karakters; 18



VEILIG OMGAAN MET 
WACHTWOORDEN



KLIK NIET ZOMAAR OP LINKS OF 
BIJLAGEN



HERKEN PHISHING
• Onverwachte email of bericht

• Niet aan u persoonlijk gericht, bijvoorbeeld “geachte 
klant”

• Kijk naar het daadwerkelijke e-mailadres

• Dringend verzoek (paniek zaaien)

• U wordt gevraagd om te klikken op een link of een bijlage 
te openen

• Geen “tekst” maar plaatjes met tekst





https://www.ṛabobank.com/



Fraudehelpdesk.nl



UPDATES



UPDATES



WiFi



VUISTREGELS



• Maak back-ups (off-site) 

• Draai updates   

• Ga veilig met wachtwoorden om

• Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails

• Bescherm je online privacy

• Gebruik niet zomaar openbare WIFI

• Geef nooit uw ID zomaar af (ook niet digitaal) en gebruik de 
KopieID app van de overheid

• Ga veilig met uw smartphone om



1. www.fraudehelpdesk.nl

2. www.veiliginternetten.nl

3. www.politie.nl

4. www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

5. www.alertonline.nl

6. www.consuwijzer.nl

7. www.veiligbankieren.nl

8. https://haveibeenpwned.com/
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