
Cybersecurity
Digitale bescherming 
als goede gewoonte
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  Welkom in de EDUbox Cybersecurity!  
Een groot deel van ons leven speelt zich digitaal af. Super handig! Maar we moeten 
ook voorzichtig zijn, want overal liggen hackers op de loer om onze gegevens of 
eigendommen te stelen. Maar hoe gaat zo’n hacker dan precies te werk? En hoe kunnen 
we ons daartegen beschermen? Kruip in de huid van een ethische hacker en kom het 
allemaal te weten!

Veel succes!

  Deze EDUbox is mee mogelijk gemaakt door  
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  Gehackt!  
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  1. Digitale voetafdruk  
Een groot deel van je leven speelt zich digitaal af. Denk bijvoorbeeld aan de foto’s en 
verhalen die je deelt op sociale media. Of denk aan de berichten die je stuurt naar je 
vrienden, de mails naar je leerkracht, de muziek en series die je afspeelt… 

Al deze activiteiten laten sporen na op het internet. De hoeveelheid sporen en gegevens 
die je achterlaat, noemen we je digitale voetafdruk. En hoe meer gegevens er terug te 
vinden zijn, hoe groter jouw digitale voetafdruk is.

Laten we nu eens uitzoeken hoe groot je digitale voetafdruk is!
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  Opdracht  

Test je digitale voetafdruk.

1. Open elk apart een zoekmachine (zoals Google) en geef je volledige naam 
in.

2. Bekijk de resultaten. Bekijk niet alleen de eerste pagina, maar ook de 
volgende pagina’s. Check zeker ook de afbeeldingen en video’s. 

3. Ga op zoek naar minstens 1 verrassend spoor.



  Opdracht  

Zullen we nog een stapje verder gaan en kijken of jouw 
wachtwoorden te vinden zijn op het internet? De website 
‘Have I Been Pwned?’ verzamelt alle gehackte data met 
persoonlijke gegevens.

1. Open elk apart de website. 
2. Geef eerst je persoonlijk mailadres in, nadien je 

mailadres van de school.
3. Geef ook eens je telefoonnummer in, met de landcode 

(bv. +32470123456).
4. Check ten slotte ook eens het mailadres van je ouders.

 Als het scherm onderaan groen wordt, is jouw mailadres of telefoonnummer 
niet betrokken bij een datalek.

 Kleurt je scherm rood, dan zijn jouw gegevens op het internet te vinden. 
Meteen je wachtwoorden aanpassen is de boodschap! 

66
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Ben je online veel sporen van jezelf tegengekomen? Privé-informatie of misschien zelfs 
een wachtwoord? 

Je laat niet alleen informatie achter door je activiteiten op sociale media. Ook als je een 
petitie ondertekent of een reactie onder een video plaatst, vergroot je digitale voetafdruk. 
En als je online shopt, toon je wat je graag hebt én laat je ook je betaalgegevens achter.

  Opdracht  

Hoe veilig ben jij voor hackers? 

 ■ Scan de QR-code en vul de vragenlijst in.
 ■ Bekijk nadien het scherm met resultaten.
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  Bespreek nu volgende vragen in groep  

 ■Ben je verrast door het resultaat van de vragenlijst? 
Waarom (niet)? 
 ■Van welke persoonlijke gegevens mag zeker geen 
misbruik worden gemaakt?
 ■Welke informatie zou je beter willen beschermen?
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  2. Wat is hacken?  
De informatie die jij over jezelf 
kan terugvinden, is ook te vinden 
door anderen. Sociale media en 
bedrijven zijn geïnteresseerd in 
die gegevens, bijvoorbeeld omdat 
zij jou zo persoonlijke reclame 
kunnen tonen. 

Maar ook mensen met slechte 
bedoelingen zijn op zoek naar 
die data. Ofwel kijken hackers 
daarvoor rond op het internet, 
ofwel stelen ze die van de 
bedrijven zelf. Eens ze die 
informatie hebben, kunnen ze jou 
veel gemakkelijker hacken.
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  Voorbeelden van bedrijven die al eens gehackt werden  

In de beginjaren van Snapchat 
zijn hackers erin geslaagd de 
namen en telefoonnummers 
van 4,6 miljoen gebruikers te 
stelen.

2014 
 Snapchat 

4,6 miljoen accounts

Van 533 miljoen gebruikers 
van Facebook zijn de 
telefoonnummers en namen 
gelekt na een hack.

2019 
Facebook 

533 miljoen gebruikers

Een hacker kon in totaal meer 
dan 1 miljard persoonlijke 
data stelen van de Chinese 
webshop van Alibaba. 
Het ging onder meer over 
telefoonnummers. 

2019 
Alibaba 

1,1 miljard stukjes 
informatie
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  Maar wat is hacken dan precies?  

Hacken heeft nog altijd geen duidelijke definitie. In het algemeen spreken we van een 
hack wanneer iemand illegaal binnendringt in een computersysteem of account. Zo 
kunnen hackers gegevens stelen, virussen installeren, spioneren, ...

Die hacks kunnen op verschillende niveaus gebeuren. We verdelen ze in 3 categorieën.

  Hack in je persoonlijk   
  leven  

  Internationale   
  cyberoorlog  

  Cyberattacks   
  op onze manier van leven  



1. Start de kamer als alle namen op het scherm verschijnen.
2. Leg het voorbeeld uit als het jouw beurt is. Doe dit in je eigen 

woorden.
3. Klik op de navigatie bovenaan om naar het volgende voorbeeld te 

gaan.

  Opdracht  

Zo dadelijk krijgen jullie verschillende voorbeelden te zien van de 3 categorieën van 
hacks. Je legt die aan elkaar uit. Maar eerst moet de computer nog bepalen wie welk 
voorbeeld krijgt!

Stap 1: Voorbeelden verdelen

1. Open de website om de voorbeelden te verdelen.
2. Bedenk een naam voor jullie groepje en maak een kamer aan.
3. Scan allemaal de kamercode met je smartphone en volg de stappen.

Stap 2: Leg aan elkaar uit
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In de samenleving zijn er op alle niveaus 
problemen met cyberveiligheid. Daarom 
heeft nu ook het leger een nieuwe 
afdeling opgericht waarmee het de 
strijd aangaat tegen hackers. 

  Video  

Bekijk nu de volgende video.  
Ook het Belgische leger vecht 
elke dag tegen cyberaanvallen.
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  Klasgesprek  

Ben jij ook al eens het slachtoffer geworden 
van een hack? Bespreek de volgende vragen 
met de klas.

 ■ Ben jij al eens gehackt? Of heb je al iets 
verdachts meegemaakt in één van je 
accounts op sociale media?

 ■ Heb je vrienden of familieleden die al 
werden gehackt?

 ■ Wat is er precies gebeurd? Kon je niet 
meer inloggen, kreeg je een vreemd 
telefoontje, is je geld gestolen of stuurde 
iemand berichten in jouw naam? 

 ■ Hoe zijn de hackers aan die informatie 
gekomen, denk je?
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  In het hoofd   
  van een hacker  
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  1. Crimineel of niet?  
Elke dag zijn mensen het slachtoffer van een hack. Soms omdat hun gegevens werden 
gestolen, soms omdat ze zelf een foutje begaan. Iedereen moet daarom meestrijden 
voor de bescherming van onze identiteit.

Je kan het vergelijken met de veiligheid van een huis. Mensen sluiten alle ramen en 
deuren als ze thuis vertrekken. Sommigen hebben zelfs een alarm. Zo’n dingen schrikken 
inbrekers af.

In dit deel leren we je te denken als een hacker.  
Let goed op! Die kennis heb je straks zelf nodig om hackers te ontmaskeren.



  Cybercriminelen  

Cybercriminelen of “black hats” zijn 
hackers die onze digitale gegevens 
stelen of inbreken in onze systemen. 
Dit is strafbaar. Zij kunnen voor deze 
criminele feiten een boete krijgen of in 
de gevangenis vliegen.

Door de cyberveiligheid van onze 
systemen te verbeteren, maken we het 
die criminelen moeilijk.
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  Ethische hackers  

Daarnaast zijn er ethische hackers of 
“white hats”. Deze hackers sporen de 
gaten in onze digitale veiligheid op. Zij 
proberen in systemen of toestellen van 
bedrijven of de overheid in te breken. 
Maar in plaats van die gegevens te 
misbruiken, laten ze dat weten aan dat 
bedrijf of die overheid.

Als zij een belangrijk zwak punt in het 
systeem vinden, krijgen ze daar soms 
een beloning voor. Zo kunnen die 
bedrijven en overheden de veiligheid van 
hun systemen verbeteren.
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  Waar ligt de grens?  

Een hacker uit Mechelen belandde in de cel omdat hij de 
website van de vliegtuigmaatschappij American Airlines 
had gehackt. Hij bestelde er voor meer dan 100.000 dollar 
vliegtickets zonder ze te betalen. Ook al gebruikte hij de 
tickets zelf niet, de rechter heeft hem wel veroordeeld.

  Opdracht  

Bespreek de volgende vragen in groep.

 ■ Vind je deze Vlaamse hacker een cybercrimineel?
 ■ Wat had hij als ethische hacker moeten doen?
 ■ Waar ligt volgens jou de grens tussen een crimineel en ethische hacker?

Hier lees 
je meer 
over dit 
verhaal 
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Bij sommige bedrijven mag je wel 
wat zaken testen, maar het beste is 
dat je toch eerst toestemming gaat 
vragen om de cyberveiligheid te 
onderzoeken.

Inti De Ceukelaire

“

  Video  

Bekijk nu de volgende video.  
Ethische hacker Inti De Ceukelaire legt uit wat ethisch 
hacken is en hoe hij te werk gaat.
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  2. Trucjes van een hacker  
Alle hackers maken gebruik van een doos met trucjes, waarbij een hack vaak een 
combinatie is van meerdere trucjes. Zowel cybercriminelen als ethische hackers 
gebruiken ze. Het verschil ligt in wat ze ermee doen: willen ze schade aanrichten of niet?

Deze trucjes vallen uiteen in 2 categorieën: 

 ■ Bij technische trucjes gebruiken hackers technische hulpmiddelen. Elk 
computersysteem is een code met 0-en en 1-en. Die code kan worden gekraakt. 

 ■ Daarnaast gebruiken hackers sociale trucjes om je te misleiden, bijvoorbeeld door je 
op een sluwe manier te overtuigen persoonlijke gegevens te delen. 

Hoe gebruiken hackers deze trucjes? 
Voltooi de training op de volgende kaartjes en word zelf een ethische hacker! Je kan je 
voortgang volgen in de balk onderaan.




Soms zitten die slechte 
stukjes software verstopt in 
programma’s die wel nuttig 
zijn. Dit noemen we Trojaanse 
paarden. Download daarom 
alleen maar programma’s via 
de officiële appstores!

  Hoe weet een hacker naar welke   
  websites ik surf?  

Technisch trucje: Malware 

Malware noemen we elk programma of 
bestand dat met opzet schade veroorzaakt 
op een toestel of een netwerk. Je opent of 
installeert dit meestal per ongeluk. Maar zo’n 
programma kan je surfgedrag bespioneren om 
persoonlijke gegevens te verzamelen.  
 
Er bestaan meerdere soorten: sommige 
malware installeert een virus dat bijvoorbeeld 
registreert welke toetsen je gebruikt om een 
wachtwoord te typen, andere leidt je altijd 
vanzelf naar vreemde websites met veel 
reclame. 

Malware
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De meeste mailaccounts 
hebben al een map waar alle 
spam automatisch in terecht 
komt. Dit wil natuurlijk 
niet zeggen dat sommige 
spammails toch nog in je 
gewone inbox belanden.

Malware Spam

 

  Hoe vergroot de hacker   
  zijn kans op succes?  

Technisch trucje: Spam

Een hacker wil geld verdienen. Om de kans 
op succes te vergroten, probeert een hacker 
zo veel mogelijk mensen te bereiken. Daarom 
stuurt hij massaal veel ongewenste mails naar 
mailadressen die hij online vindt. Met deze mails 
probeert hij je iets te verkopen of hij vraagt geld 
voor een goed doel. 

Deze mails zijn op zich niet schadelijk. Soms 
bevat spam ook een link: door op die link te 
klikken kan je bijvoorbeeld wel malware op je 
computer installeren.
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Malware Spam Systeem 
overladen

  

  Hoe cheat een hacker   
  bij een nieuwe game?  

Technisch trucje: Systeem overladen

Wanneer veel mensen tegelijk naar 
een website surfen, kan die in extreme 
gevallen niet meer bereikbaar zijn. Een 
hacker kan dit ook bewust doen, door 
een netwerk van gehackte computers 
massaal naar een website te sturen. Dit 
noemen we een DDOS-aanval. 

Gamers kunnen cheaten door een 
DDOS-aanval naar hun tegenstander te 
sturen, waardoor de server plots traag 
of onbruikbaar wordt. Andere gamers 
gaan de software aanpassen. 
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Malware Spam Systeem 
overladen

Scripts

   



  Hoe raadt een hacker mijn paswoord?  

Technisch trucje: Scripts met grote 
rekenkracht

Scripts zijn computerprogramma’s van 
hackers die bepaalde acties automatisch 
uitvoeren. Er bestaan scripts die snel en 
vanzelf alle lettercombinaties proberen 
om je wachtwoord te achterhalen.

Die scripts kunnen vele dingen: er 
bestaan ook scripts die automatisch 
spammails naar een hele reeks 
mailadressen versturen. 
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Malware Spam Systeem 
overladen

Scripts Metadata 
zoeken

    

  Hoe weet een hacker   
  waar ik woon?  

Technisch trucje: Metadata zoeken 

Elke foto bevat naast de afbeelding 
nog heel wat extra gegevens, zoals 
de datum en tijd van opname en de 
instellingen van je camera. Dit noemen 
we de metadata. Als geolocatie 
aanstaat op je toestel, wordt ook 
de locatie met de foto opgeslagen. 
Hackers kunnen die info halen uit een 
foto van bij jou thuis.
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Bekijk hier de meest 
voorkomende 
phishingberichten:

Malware Spam Systeem 
overladen

Scripts Metadata 
zoeken

Phishing

     

  Hoe achterhaalt een hacker mijn   
  logingegevens?  

Sociaal trucje: Phishing

Een hacker doet zich voor als een 
bedrijf of ander persoon en contaceert 
je per mail, telefoon of sms. Door je 
op een link te laten klikken en naar je 
persoonlijke informatie te vragen, kent 
hij jouw logingegevens.

Hackers maken websites steeds beter 
na, waardoor je niet snel ziet dat je op 
een valse website zit.
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Malware Spam Systeem 
overladen

Scripts Metadata 
zoeken

Phishing Spoofing

      

  Hoe steelt een hacker   
  geld van mijn rekening?  

Sociaal trucje: Spoofing

Spoofing betekent letterlijk 
‘nabootsen’. Met deze truc neemt 
de oplichter een andere identiteit 
aan. Hij doet zich telefonisch dan 
voor als iemand van de bank. Ook 
het telefoonnummer manipuleert hij, 
zodat het echt lijkt alsof iemand van 
je bank jou opbelt. Als je die persoon 
al je kaartgegevens geeft, kan hij geld 
stelen van je rekening.
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Malware Spam Systeem 
overladen

Scripts Metadata 
zoeken

Phishing Spoofing Vriendschaps- 
fraude

       

  Hoe verdient een hacker   
  geld aan naaktbeelden?  

Sociaal trucje: Vriendschapsfraude  

Hackers gebruiken een vals of gestolen 
profiel, waarmee ze online contact 
zoeken. Als je dat profiel na een tijdje 
vertrouwt, zal de hacker je vragen 
om naaktbeelden of -filmpjes uit te 
wisselen. Zodra hij die heeft, dreigt hij 
ermee die naar je familie en vrienden te 
sturen, tenzij je hem betaalt. De hacker 
speelt in op je emoties en verdient zo 
geld. 
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Malware Spam Systeem 
overladen

Scripts Metadata 
zoeken

    

Phishing Spoofing Vriendschaps- 
fraude

  

  Samenvatting  

Hackers maken gebruik van deze   technische   en   sociale   trucjes:

  Technische trucjes  

  Sociale trukjes  
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  Opdracht  

Puzzeltijd! Probeer nu voorbeelden van hacks in verband 
te brengen met het juiste trucje. 

 ■ Open het spelbord door op de link te klikken. 
 ■ Duid een trucje en een voorbeeld aan die volgens jou 
bij elkaar horen. 

 ■ Als beide bij elkaar passen, verdwijnen ze uit het 
spelbord. 

 ■ Puzzel verder tot het spelbord leeg is.
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  Aan de slag  
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 1. Zoek de gaten in het systeem  

Nu is het aan jullie!

  Video  

Bekijk nu de volgende video. 
Ethische hacker Inti heeft een opdracht voor jullie.



De simulator werd ontwikkeld door Tree Company, een 
bureau dat via online tools mensen wil informeren over en 
betrekken bij maatschappelijke thema’s.

 Opdracht 

De politie heeft jullie 
hulp nodig. Kunnen 
jullie nagaan hoe de 
cybercriminelen te 
werk zijn gegaan?

 ■ Open de simulator door de QR-
code te scannen.

 ■ Doorloop de simulator stap voor 
stap.

 ■ Rondklikken mag! Sommige 
gegevens zitten mogelijk goed 
verstopt.

  Video  

Bekijk nu de volgende video. 
Ethische 
hacker Inti 
vat nog eens 
samen wat 
jullie hebben 
gedaan.

35



36

  2. Word een expert  
Hierna krijgen jullie enkele opdrachten om jullie skills nog te versterken. Zo worden jullie 
niet alleen een expert in ethisch hacken, maar kunnen jullie de trucjes van criminelen 
steeds beter herkennen!



  Opdracht 1: Herken de phishingmail  

Welke van de onderstaande mails is een phishingmail? Hoe kun je dat weten?
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Link klopt niet 
Valse berichten bevatten vaak een 
link waarop je moet klikken. Deze link 
leidt dan naar een website waar je 
gegevens moet invullen. Oplichters 
maken die website zo goed mogelijk 
na. Ga dus na of de domeinnaam 
klopt: www.bpost.be is juist, 
www.bpost-verzendingen.be niet.Je wordt gepusht 

Frons je wenkbrauwen als je gevraagd 
wordt om iets snel te doen. In deze 
mail is het ‘BELANGRIJK’ dat je ‘binnen 
24 uur’ betaalt. Zo laten oplichters je 
geen tijd om goed na te denken.

Check de verzender 
Bpost is een bedrijf dat je kent. Maar 
als je naar het mailadres van de 
verzender kijkt, zie je dat de mail van 
een Portugees mailadres (@boksers.pk) 
is verzonden. Da’s heel vreemd!

Vreemde vraag 
Douanekosten betaal je voor een 
pakje uit het buitenland. Maar heb je 
een pakje besteld in het buitenland? 
Verwacht je wel een pakje? Of zegt 
het je helemaal niets? Als het bericht 
onverwacht komt, gaat het wellicht om 
een phishingmail.

Geen naam 
Oplichters sturen vaak dezelfde mail 
naar veel mensen tegelijk. Daarom 
zullen ze je nooit persoonlijk 
aanspreken, wel als ‘klant’.

  Opdracht 1: De oplossing  
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  Opdracht 2: Wie heeft het sterkste   
  wachtwoord?  

Zoek online op wat de meest gebruikte 
wachtwoorden zijn. Dan weet je welke 
wachtwoorden je beter niet meer 
gebruikt.

Maar wat heb je dan wel nodig om een 
sterk wachtwoord te maken? 

Probeer in groep enkele regels te 
bedenken. Maak nadien elk afzonderlijk 
een sterk wachtwoord.

  Tips voor het maken van sterke   
  wachtwoorden  

 Gebruik voor elk account een ander 
wachtwoord.

 Bedenk een wachtwoordzin in plaats 
van een wachtwoord en verander letters 
in symbolen en nummers. Bijvoorbeeld: 
“Omdat ik veilig wil internetten = dit mijn 
wachtwoord!” of “V3r@Nder le++ers in 
$Ymb0l3n en n^mm3rs z0als d1t.”

 Hoe meer karakters, hoe beter: minimaal 
12 is aangeraden.

 Gebruik kleine letters, hoofdletters, 
cijfers, speciale tekens en spaties.

 Gebruik nooit persoonlijke informatie, 
zoals de naam van je familie of lief, je 
geboortedatum, je telefoonnummer, …

 Kies ook nooit typische woorden als 
‘paswoord’ en ‘admin’ of reeksen als 
‘12345’ en ‘azerty’.
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  3. Hoe kan ik mij beschermen?  
Om hackers geen kans te geven, is een goede bescherming van al je gegevens belangrijk. 
Dit zijn de 3 basisregels om je te beschermen: 

1. Wachtwoordkluis 2. Tweestapsverificatie 3. Valse berichten 
herkennen



Goede wachtwoordkluizen 
zijn bijvoorbeeld Keeper, 
Dashlane, Lastpass en 
1Password. Maar in toestellen 
van Apple en Google zitten 
vaak ook al standaard een 
wachtwoordkluis ingebouwd.

  Wachtwoordkluis  

Gebruik altijd een zo lang mogelijk 
wachtwoord, dat voor elk account 
anders is. 

Verzamel al deze wachtwoorden in een 
wachtwoordkluis. Daarin kan je alle 
wachtwoorden opslaan en dan hoef 
je enkel het (héél sterke) wachtwoord 
van de kluis te onthouden. Bovendien 
maakt die kluis zelf superlange en 
willekeurige wachtwoorden, die het 
automatisch invult als je wil inloggen. 
Superhandig!
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  Tweestapsverificatie  

Beter dan een sterk wachtwoord is 
tweestapsverificatie (2FA). Hierbij 
combineer je 2 stappen om je op een 
account aan te melden. 

2FA maakt meestal gebruik van iets dat 
je weet (bv. een wachtwoord) en iets 
dat je hebt (bv. een gsm) of iets dat je 
“bent” (bv. vingerafdruk). In de eerste 
stap log je in met je wachtwoord. In 
de tweede stap stuurt die account 
een code naar je gsm die je invult om 
toegang te krijgen.

Kies altijd voor 2FA als die optie 
bestaat!
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  Valse berichten herkennen  

Wanneer je een bericht krijgt waarin je 
op een link moet klikken of een bijlage 
moet downloaden, moet je altijd 
oppassen! De kans is groot dat het een 
vals bericht is. 

Om zo’n bericht te herkennen, 
controleer je altijd de verzender. 
Vertrouw het niet als je de persoon 
of het bedrijf niet kent of als iets snel 
moet gebeuren. Controleer ook de link: 
als het webadres er verdacht uitziet, 
dan is het waarschijnlijk nep.
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  Zo geef je hackers   
  geen kans  

44



45

  1. Checklist cyberveiligheid  

 ■ Gebruik een wachtwoordkluis.
 ■ Sla voor elk account een uniek en sterk wachtwoord op in de kluis.
 ■ Gebruik tweestapsverificatie waar mogelijk.
 ■ Pas je privacy-instellingen op sociale media aan: je kan onder meer instellen wie je 
profiel kan bekijken en wie je berichten kan sturen.

 ■ Kijk uit met het downloaden van apps, programma’s of bijlages die niet van een officiële 
bron komen. De kans bestaat dat het een virus is.

 ■ Installeer antivirussoftware op al je toestellen en doe een scan.
 ■ Activeer het automatisch updaten van de software. Of check regelmatig zelf of apps, 
programma’s of een toestel een update moeten krijgen.

 ■ Maak regelmatig een back-up van bestanden, foto’s en video’s die belangrijk voor je zijn. 
Dit kan in de cloud of op een externe harde schijf.

 ■ Denk na over wat je online gooit. Het internet heeft geen delete-knop.
 ■ Wees altijd op je hoede! Is iets te mooi om waar te zijn? Dan is het dat wellicht ook.

Je kan het hackers ook moeilijk maken door zelf meer aandacht te besteden aan je 
cyberveiligheid. Net zoals je ook bij je thuis ramen en deuren sluit wanneer je vertrekt.



  Is één van je accounts toch gehackt?  

Lees dan hier wat je kan doen om 
opnieuw toegang te krijgen:
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  3. Cyberexperts in actie  
Je bent zelf verantwoordelijk om je netwerken en toestellen goed te beschermen. Maar 
de samenleving heeft ook mensen nodig die van cybersecurity hun beroep maken. Ook 
aan de Vlaamse universiteiten gebeurt er veel onderzoek naar cyberveiligheid.

Ze zetten in op nieuwe technologie. Dit is nodig, omdat ook cybercriminelen altijd betere 
manieren vinden om onze systemen aan te vallen.

  Video’s  

Bekijk nu de volgende video’s. 
Twee onderzoekers van de KU Leuven bewijzen dat 
Vlaanderen een wereldspeler is op vlak van cybersecurity.
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  Meer weten  
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Wil je na het doornemen van deze EDUbox nog meer te weten komen over cybersecurity? 
In dit deel krijg je nog heel wat links waar je terechtkunt voor extra informatie!

  VRT NWS KLAAR  

KLAAR is een project van VRT NWS. Met video’s en pakketten zorgt KLAAR ervoor dat een 
ingewikkeld of gevoelig onderwerp op een duidelijke manier wordt uitgelegd op maat van 
jongeren. Zo is er een KLAAR over phishing:  
www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/17/phishing-is-booming/ 

Er zijn ook Uitgeklaard-collecties, onder meer over:

 ■ Big data:  
onderwijs.hetarchief.be/bekijk/cff91612-ca07-4575-9d8d-f9db00b6e92f

 ■ Cybercriminaliteit, wat is het?: 
onderwijs.hetarchief.be/collecties/9ac97ac4-3a6e-499f-bb3a-1aad48ee5add
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  Universiteit van Vlaanderen  

In de colleges van Universiteit van Vlaanderen behandelen topwetenschappers uit heel 
Vlaanderen online een boeiend vraagstuk. In een kwartier tijd krijg je een antwoord op 
vragen zoals ‘Hoe steelt een hacker jouw identiteit?’. 
www.universiteitvanvlaanderen.be/college/hoe-steelt-een-hacker-jouw-identiteit

  Video: jonge ethische hackers  

In oktober 2021 strijden studenten cybersecurity uit heel Europa tegen elkaar op de 
European Cyber Security Challenge 2021. Luister hier naar het Belgische team The Red 
Daemons: www.youtube.com/watch?v=5GsdRB7RPCE

  Game: Hackshield  

Wil je alle trucjes en beschermingsmaatregelen nog eens doornemen op een interactieve 
manier? Het spel Hackshield combineert alles! 
https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/hackshield/
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  Surf safe!  

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid. De organisatie helpt je 
om digitale technologie en media kritisch en bewust te gebruiken. 

In het dossier ‘Surf safe! Alles over cybercriminaliteit’ ontdek je alles wat je moet weten 
om je te beschermen tegen cybercriminelen. Hoe kan je je beschermen? Is digitaal 
bankieren veilig? En welke soorten online fraude bestaan er? 
www.mediawijs.be/cybersecurity 

Of druk volgende affiches af om in je klas omhoog te hangen:

 ■ 8 checks om phishing te voorkomen 
www.mediawijs.be/nl/tools/8-checks-om-phishing-te-voorkomen

 ■ 3 tips om je account te beschermen 
www.mediawijs.be/nl/tools/3-tips-om-je-accounts-te-beschermen
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  Het Archief voor Onderwijs  

In de online beeldbank van Het Archief voor Onderwijs vind je snel en gemakkelijk wat je 
zoekt: filmpjes, video- en audiofragmenten van omroepen en cultuurorganisaties. 

Op Het Archief voor Onderwijs zijn er collecties over:

 ■ Mediawijs met sociale media 
https://onderwijs.hetarchief.be/bekijk/0ac23060-ecba-48c4-8a40-1b9e317ccd05

 ■ Ethische hackers op TikTok 
https://onderwijs.hetarchief.be/item/pn8x946020

  Safe on web  

Heb je een probleem met je digitale veiligheid? Wil je weten hoe veilig je bent online? 
Of ben je op zoek naar nog meer tips om veilig te surfen? Op Safe on web vind je alles 
wat je moet weten! De website wil alle Belgische burgers op een snelle en juiste manier 
informeren en adviseren over cybersecurity en online veiligheid. 
https://www.safeonweb.be/nl 
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  VRT NWS Factcheck  

Op VRT MAX kan je enkele factchecks bekijken van VRT NWS. 
Zo kan je er korte filmpjes bekijken over volgende onderwerpen:

 ■ Spam en phishing. Wie stuurt ze? Hoe hou je ze tegen? 
www.vrt.be/vrtnu/a-z/vrt-nws-factcheck/2022/vrt-nws-factcheck-s2022a1/

 ■ Populairste phishing in de zomer van 2022:  
www.vrt.be/vrtnu/a-z/vrt-nws-factcheck/2022/vrt-nws-factcheck-s2022a4/

 ■ Hebben hackers intieme beelden van jou gemaakt om je af te persen? 
www.vrt.be/vrtnu/a-z/vrt-nws-factcheck/2022/vrt-nws-factcheck-s2022a7/

  Online fraude  

Hoe herken je vriendschapsfraude? Wat is beleggingsfraude? En kunnen hackers je 
ook oplichten met cryptomunten? De website ‘Te mooi om waar te zijn’ verzamelt alle 
informatie over online fraude. www.temooiomwaartezijn.be/
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  Inti De Ceukelaire in actie  

Wil je meer weten over waar ethische hacker Inti zich allemaal mee bezighoudt? 
In onderstaande artikels zie je hoe hij:

 ■ De locatie van Linde Merckpoel opspoort via parkeerapps 
www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/08/parkeerpapps/

 ■ het Facebookprofiel van een StuBru-presentator hackt in 5 seconden 
www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/11/makkie-facebookprofiel-van-stubru-presentator-in-
5-seconden-geh/ 

  Solidlab  

Het Vlaamse ‘SolidLab’ wil mensen weer baas maken over het internet. Hoe deze 
wetenschappers dat precies willen doen? Dat lees je in dit artikel. 
www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/03/solidlab/

 Heb je een sterk wachtwoord?  

Check op deze (Engelstalige) website hoe lang het duurt om je wachtwoord te kraken. 
www.betterbuys.com/estimating-password-cracking-times/
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  Ik beslis!  

Heb je een vraag over privacy? Zit je in de problemen? Of wil je jouw privacy beter 
beschermen? Op de website ‘Ik beslis!’ ontdek je tal van tips & tricks. 
www.ikbeslis.be/jongeren 

  Veilig online shoppen  

Koop je graag dingen online en wil je zeker weten of de webshop betrouwbaar is? 
Volgende websites helpen je om veilig online te shoppen.

 ■ Hoe kan ik veilig online shoppen en betalen? 
www.watwat.be/geld/hoe-kan-ik-veilig-online-shoppen-en-betalen

 ■ Veilig online winkelen met deze 6 tips 
www.dnsbelgium.be/nl/nieuws/veilig-online-winkelen-tips

  Podcast: Wat moet je doen als je gehackt bent?  

Stel je voor: iemand met slechte bedoelingen steelt je wachtwoord en je wordt gehackt. 
Wat moet je dan doen? In deze aflevering van de podcast ‘Bits & Atomen’ kom je er alles 
over te weten! www.standaard.be/cnt/dmf20221027_93889848


