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Wachtwoorden 

Een halve milliseconde. 

Zo lang is een hacker gemiddeld 
bezig om wachtwoorden als ‘123456’ 
of ‘password’ te kraken. 

Wachtwoorden met woordenboekwoorden 
of geboortedata zijn bijna net zo makkelijk 
te raden. 

Gebruik willekeurige leestekens, 
hoofdletters en cijfers in je wachtwoorden.



Wachtwoorden



Wachtwoord opdracht  

– https://howsecureismypassword.net/

https://howsecureismypassword.net/


Waarom bang zijn…. 

– https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/w
orlds-biggest-data-breaches-hacks/

https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/
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Phishing

– https://www.youtube.com/watch?v=HTkdwnwAqlg

https://www.youtube.com/watch%3Fv=HTkdwnwAqlg


Phishing



Phishing opdracht 

Voorbeeld van “hooveren”  

Geeft je belangrijke informatie: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mouseover

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mouseover










Zelf testen  

– https://haveibeenpwned.com/

https://haveibeenpwned.com/
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Data versturen

– Even dat bestand overzetten of kopiëren van jouw apparaat naar het 
andere. Via een externe harde schijf, naar de cloud of in je mail. 

Een fluitje van een cent. Maar waar heb je nu dat ene bestand 
opgeslagen? En waar ligt die usb-stick? Zo makkelijk als we iets 
opslaan, zo makkelijk is je opslag ook besmet of kwijtgeraakt.

– Zorg dat je opgeslagen data geen zwerfdata wordt.



Data versturen



Filesender ipv we-transfer 



Surffilesender opdracht 

– Volg instructie vanuit handleiding
– Stuur een bestand(je) naar degene die naast je zit. 

• bijv. Word document: 
o test 123 met inhoud bla bla 



Waarom: 
Awareness 

Cyber Security & Privacy



Wat maakt privacy zo noodzakelijk?

Recht op privacy



Mensen hebben behoefte aan privacy
• Individuen hebben de drang om zichzelf te 

beschermen
• Het mijden van gevaar ofwel ongunstige 

omstandigheden is een oerinstinct, prikkel of 
mechanisme dat bij alle levende wezens 
voorkomt.

Wetgeving

Noodzaak van privacy?



Wet bescherming persoonsgegevens

AVG – Algemene verordening 
gegevensbescherming of de 
internationale wet waar deze van af is 
geleid de GDPR
– General Data Protection Regulation
• Wat mag wel en niet m.b.t. 

persoonsgegevens

Wetgeving



De AVG in een notendop - 1



De AVG in een notendop - 2



Wie of wat maakt er nu precies 
inbreuk op de privacy van de mens?

Privacy inbreuk



Data wordt aan elkaar gerelateerd
Sensoren in wegen
Camera systemen op snelwegen
Je auto in een parkeergarage, nummerbord 
herkenning……. 

Systemen zijn inter-operabel
Systemen kunnen met elkaar communiceren
Data wordt real-time gedeeld

Privacy inbreuk



Hoe kunnen we inbreuk voorkomen 

ROC Nijmegen.
• Systemen veilig inrichten.
• Afspraken maken en ons eraan houden  
• Cyber Secure wijs zijn 
• Awareness trainingen / voorlichting

Privacy inbreuk 



• Phishing mail in samenwerking met 
Cisco. 

• Quiz 

CyberSecurity maand …..



netacad.com/portal/web/self-
enroll/c/course-897091

https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/c/course-897091

