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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal elf praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. Je bent de hele eerste periode bezig met deze cursus. 

 

In dit deel staan de eerste vier praktijkopdrachten. In de tabel vul je 

in hoe lang je denkt bezig te zijn met een onderdeel. Dit doe je in 

overleg met je docent. Soms ben je wat sneller en soms wat 

langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit af. 

 
Onderdeel klaar? Aftekenen maar! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Casus x x   

Introductie digitale veiligheid x x   

Risico's x x   

PO 1 - Phishing mail x x   

Presenteren x x   

PO 2 - Presentatie security awareness x x   

Social engineering x x   

Social media x x   

Manieren om openbare wifi veilig te gebruiken x x   

Wachtwoorden x x   

PO 3 - Herzie je eigen wachtwoorden x x   

PO 4 - Google jezelf x x   

Sexting x x   

Checklist x x   
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RISICO'S 

 

Datalekken Er is sprake van een datalek als er zonder toestemming of onbedoeld 

toegang is tot persoonsgegevens. Ook het ongewenst vernietigen, 

verliezen, wijzigen of leveren van persoonsgegevens wordt gezien als 

een datalek.  

 

Dus stel je voor dat jij bij jouw sportclub een feest wordt 

georganiseerd en ze vragen jou om een paar oud-leden te mailen 

daarover. "Ik print het lijstje wel even uit voor je, kun je het straks na 

de training meenemen." De training eindigt in een gigantische 

stortbui en je gaat zo snel mogelijk naar huis. Later die dag worden 

alle printjes die zijn blijven liggen bij het oud papier gelegd. De 

volgende dag wordt het oud papier opgehaald en liggen deze 

persoonsgegevens letterlijk op straat. In principe is dat al een 

datalek. Maar ook als je bijvoorbeeld een usb-stick verliest waar 

persoonsgegevens opstaan of als er gijzelfsoftware is geïnstalleerd 

op een computersysteem en persoonsgegevens niet meer 

toegankelijk zijn is er sprake van een datalek.  

 

De term datalek komt niet voor in de wet. In de plaats daarvan heeft 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het over 

een: inbreuk in verband met persoonsgegevens. 

 

"Hiervan is sprake bij een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of 

op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de 

wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde 

toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte 

persoonsgegevens." (artikel 4, punt 12, AVG) 

 

De AVG gebruikt drie categorieën datalekken: 

• inbreuk op de vertrouwelijkheid (toegang tot persoonsgegevens 

zonder toestemming) 

• inbreuk op de integriteit (wijziging van persoonsgegevens 

zonder toestemming) 

• inbreuk op de beschikbaarheid (verlies of vernietiging van 

persoonsgegevens zonder toestemming) 

 

Hierna kun je lezen over de verschillende soorten risico's die 

verbonden zijn met datalekken en cybersecurity. 

 
Ransomware maakt computers 

ontoegankelijk 
 

  

Vraag 

 4  Wat is een datalek? Omschrijf het in je eigen woorden.  
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Risico's Soms zeggen mensen dat het niet zo erg is als ze gehackt worden 

omdat ze toch niks te verbergen hebben. Maar er zijn veel meer 

risico's die te maken hebben met cybercrime. Hieronder lees je een 

paar belangrijke risicogebieden. 

 

Privacy risico's 

Deze risico's hebben betrekking op geen of verminderde controle 

hebben over jouw eigen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. Als 

je jouw telefoon bent kwijt geraakt en ze kraken je toegangscode, 

dan kan die persoon overal bij. Al jouw mails lezen, je foto's bekijken 

en je appjes zien.  

 

 
Internet brengt risico's met zich mee 
 

 
Scherm je pincode altijd goed af 
 

Financiële risico's 

Je staat te pinnen en hebt niet in de gaten dat er een minicameraatje 

in de automaat is geplakt die filmt welke pincode je intoetst. De 

volgende dag stap je in de bus en duwt iemand tegen je aan. Je 

besteedt er verder geen aandacht aan. Als je in de stad bent is je 

telefoon leeg en moet je met je pasje gaan betalen, dus je pakt je 

portemonnee uit je jaszak. Weg... Uit je zak gevist in de bus. Je kunt 

niet bellen naar de bank want je telefoon is leeg. Snel ga je naar huis 

en belt de bank om je rekening te blokkeren. Maar dan is het kwaad 

al geschied, je rekening is leeg gehaald. 

 

Dit is een direct financieel risico. Dit type risico's kan ook meer 

indirect zijn. Als een webshop bijvoorbeeld gehackt wordt en 

daardoor klanten verliest. 

 

 Beroepsrisico's 

Een hackaanval kan ook risico's met zich meebrengen voor je baan. 

Als het jouw baan is om zo'n aanval te helpen voorkomen, dan maak 

je geen goede beurt bij de baas. Maar ook leidinggevenden kunnen 

worden ontslagen als ze niet adequaat reageren op een datalek of te 

weinig doen om deze te voorkomen bijvoorbeeld. 

 

 
Sommige foto's houd je liever voor jezelf 
 

Persoonlijke risico's 

Bijna iedereen heeft privé-informatie op zijn telefoon, laptop of 

computer staan. Misschien sexy foto's of een aantal favoriete 

websites die je liever voor jezelf houdt. Als deze gegevens bekend 

worden kunnen ze veel negatieve invloed hebben op je 

vriendschappen of hoe mensen over jou denken. Met gestolen 

persoonsgegevens is het voor hackers ook veel makkelijker om de 

identiteit te stelen van mensen en in naam van iemand anders te 

handelen. Je kunt dan verzeild raken in situaties waar je niets mee te 

maken hebt.  
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SOCIAL ENGINEERING 

 

Social engineering Dit deel van de cursus heet Front end en het gaat over de gebruiker. 

In de eerste praktijkopdracht heb je een phishing mail gemaakt. 

Daarbij maak je gebruik van de zwakste schakel in cyberspace: de 

mens. Mensen zijn nieuwsgierig en over het algemeen goed van 

vertrouwen. Maar ze zijn ook dol op voordeeltjes en mooie 

aanbiedingen en ze laten zich snel bang maken als ze ergens iets niet 

veel van weten. 

 

Deze eigenschappen worden gebruikt bij social engineering. Hackers 

die zich hiermee bezig houden manipuleren mensen om zo dichter 

bij hun doel te komen: geld of informatie stelen. Een phishing mail is 

een van de vormen van social engineering. Hieronder staan er nog 

een paar genoemd die veel gebruikt worden. 

 

 
Nieuwsgierigheid en vertrouwen 

 

 

 

 
Beller onbekend? Beter niet opnemen 
 

Vishing 

Een variant op phishing via de mail is vishing. Dan stuurt de hacker 

geen mail, maar belt hij het slachtoffer op en doet zich bijvoorbeeld 

voor als medewerker van de bank of van een computerbedrijf. Het 

nummer dat gebruikt wordt om mee te bellen is vaak afgeschermd 

of het is een lang, buitenlands nummer. De beller probeert het 

slachtoffer bang te maken dat er iets mis is en dat zijn wachtwoord 

nodig is om het te herstellen. 

 

Pretexting 

Ook pretexting is een variatie op phishing. In een phishing mail 

wordt vaak ingespeeld op angst en wordt het slachtoffer gevraagd 

om informatie te geven om een probleem mee op te lossen. Bij 

pretexting wordt gebruik gemaakt van vertrouwen. De 

cybercrimineel doet zich bijvoorbeeld voor als je beste vriend of als 

een collega. Maar het uiteindelijke doel is om jou vertrouwelijke 

informatie te laten delen. 

 

Baiting 

Met deze vorm van social engineering speelt de hacker in op de 

menselijke eigenschap hebzucht. Mensen zijn gevoelig voor dingen 

die gratis worden weggegeven en klikken makkelijk op een knop in 

een social media bericht om een iPad te winnen bijvoorbeeld. Je 

hoeft alleen maar een klein bedrag over te maken voor de 

verzendkosten en je gegevens in te vullen zodat ze hem op kunnen 

sturen... De iPad wordt waarschijnlijk nooit geleverd. 

Een andere manier van baiting is het achterlaten van een usb-stick 

ergens. Veel mensen zijn nieuwsgierig en goedgelovig genoeg om die 

in hun computer te stoppen om te kijken wat er op staat. En dat kan 

maar zo malware zijn die de computer infecteert en zonder dat de 

gebruiker het merkt een Trojaans paard installeert. 
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Verschillende social media  Social media is media waarbij je online, via een platform, met een 

aantal mensen informatie deelt. Dit kan zowel privé als zakelijk 

worden gebruikt. Social media heeft als doel om mensen te 

verbinden. Hierbij wordt allerlei informatie gedeeld. 

 

Er zijn verschillende soorten social media. Hieronder staat de 

bekendste. 

 

Facebook 

Op Facebook kunnen mensen, bedrijven en organisaties profielen 

aanmaken en via deze profielen informatie delen. Daarnaast zijn er 

groepen of community’s waar mensen met dezelfde interesse deel 

van uit kunnen maken. Bedrijven/organisaties kunnen op Facebook 

ook een bedrijfspagina aanmaken. 

 

Facebook is het meest gebruikte sociale platform van Nederland. 

Facebook heeft 9,4 miljoen gebruikers in Nederland. Facebook 

wordt gebruikt om (zakelijke) nieuwtjes, evenementen of andere 

bijeenkomsten onder de aandacht te brengen of te promoten. 

 

LinkedIn 

LinkedIn is het sociale netwerk voor zakelijke contacten. Dit medium 

is handig om te netwerken, jezelf te profileren en om vacatures uit 

te wisselen. Ook op LinkedIn zijn groepen waar mensen met 

eenzelfde belangstelling lid van kunnen worden. 

 

LinkedIn wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om 

in contact te komen met iemand die je zakelijk kan helpen (omdat hij 

bepaalde kennis heeft). Als werkzoekende of werkgever die op zoek 

is naar personeel kun je ook goed voor dit medium kiezen. 

 

Instagram 

Instagram is een sociaal netwerk waar beeld een belangrijke rol 

speelt. Instagram is groot geworden dankzij de 

fotobewerkingsopties. Vooral onder jongeren is Instagram populair. 

 

Zakelijk wordt Instagram veel gebruikt door zogenaamde influencers. 

Zij proberen bepaalde producten te promoten. Volgers kunnen zien 

van welk merk bepaalde producten zijn en gaan dan misschien 

sneller over tot kopen. 

 

YouTube 

YouTube is het videoplatform van Google waar iedereen zelf, gratis 

filmpjes kan uploaden. Doordat YouTube van Google is, verschijnen 

de video’s ook direct in het zoekresultaat in Google. 

 

Ook hier maken influencers gebruik van. Volgers zien dat er 

bepaalde producten gebruikt of gedragen worden en gaan daardoor 

over tot aanschaf van die producten. 

 

 

 

 

 
Social media gebruiken 
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WACHTWOORDEN 

 

Inleiding Een wachtwoord wordt gebruikt om de identiteit van de gebruiker 

vast te stellen. Een wachtwoord is geheime informatie die vooraf 

bepaald wordt en die toegang geeft tot de gegevens van de 

gebruiker. Dit controleproces heet wachtwoord authenticatie.  

 

Andere manieren om jezelf te identificeren zijn bijvoorbeeld een 

TouchID of FaceID zoals op veel mobiele telefoons gebruikt worden, 

een irisscan die op luchthavens gebruikt wordt of een persoonlijk 

pasje met een chip die bijvoorbeeld bij bedrijven gebruikt wordt. 

 

Er zijn dus allerlei andere manieren om jezelf te identificeren, maar 

toch worden wachtwoorden nog steeds erg veel gebruikt. 

Tegenwoordig worden er vaak flink wat eisen gesteld aan een 

wachtwoord. Minimaal acht tekens lang, een hoofdletter, een cijfer, 

een leesteken, niet het afgelopen half jaar gebruikt, geen variatie op 

je oude wachtwoord, enzovoort. 

 

Vul een nieuw wachtwoord in: 

wortel 

 

Het wachtwoord moet uit minimaal 8 tekens bestaan: 

gekookte wortel  

 

Het wachtwoord moet minstens 1 cijfer bevatten: 

1 gekookte wortel 

 

Het wachtwoord mag geen spaties bevatten: 

50gekooktewortels 

 

Het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter bevatten: 

50FUCKINGgekooktewortels 

 

Het wachtwoord mag geen opvolgende hoofdletters bevatten: 

50FuckingGekookteWortels 

 

Het wachtwoord mag geen scheldwoorden bevatten: 

NuWordIkEchtKwaadAlsHetNietGoedIsSchuifJeDie50Gekookte

WortelsMaarLekkerInJeReet 

 

Het wachtwoord is al in gebruik.  

Vul een nieuw wachtwoord in: 

... 
 

 
Inspiratie voor een nieuw wachtwoord? 
 

 

  


