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Voorbeeld van onbewust bekwaam



Workshops aan de hand van Alert Online,
ondersteund door de Human Talent Group 

De 9 vuistregels van Alert online
- Maak back-ups 

- Pas de laatste updates toe 

- Klik niet zomaar ergens op

- Bescherm je online privacy

- Ga veilig met wachtwoorden om

- Vind je tablet of telefoon terug 

- Weet wie je waarvoor toestemming geeft 

- Gebruik niet zomaar openbare WiFi

- Blijf altijd kritisch
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9. Vind mijn mobiel of find my iPhone heb ik ingeschakeld 



Wat is de gemiddelde score?



be.wizr.eu (microlearnings)

• Zeer goed te doen op de mobiele telefoon

• Microlearnings als ondersteuning van de cursus

• Welke microlearnings beschikbaar
oBasisbeveiliging

oDraadloos internet

o Internetbankieren 

o Internet of Things

oOnline winkelen 

oGaming

oVeiligheidscultuur 

oPhishing

o Social Media 

oPrivacy

• Oorspronkelijk voor de opleiding VeVa (Veiligheid & Vakmanschap)



be.wizr.eu (korte demo) *)

*) Link niet publiek beschikbaar

https://be.wizr.eu/program/cyber-aware/


Android (Google): Vind mijn apparaat + demo
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Wachtwoorden

https://youtu.be/QCDcd_jeTeg


Wachtwoorden



Zo snel kan je wachtwoord worden gekraakt!

Kleine letters a-z

Hoofdletters A-Z

Cijfers 0,1,2,3

Speciale tekens !@#

Snelheid computer *)

*) Maakt minimaal gebruik van een Intel i7 met meerdere processor cores

lengte = 6 lengte = 8 lengte = 10 lengte = 12

variatie = 26 0,15 seconden 1,75 minuten 19,5 uur 1,5 jaar

variatie = 52 10 seconden 7,5 uur 2.29 jaar 62 eeuw

variatie = 62 28 seconden 30,5 uur 13.3 jaar 511 eeuw

variatie = 90 4,5 minuten 25 dagen 552 jaar 4.500 millennia

Aanvaller; miljard pogingen per minuut. Treffer gemiddeld halverwege de poging. 



Algemene wachtwoordtips

• Gebruik 8 tekens of meer

• Gebruik Cijfers, hoofdletters en vreemde tekens

• Maak gebruik van een wachtwoordzin

• Gebruik geen persoonlijke informatie

• Gebruik je wachtwoord maar 1 keer

• Pas wachtwoorden regelmatig aan

• Sla wachtwoorden niet op in de browser

• Maak geen gebruik van slechts één voor de hand liggende ‘geheime vraag’

• Gebruik tweetrapsauthenticatie 



Hoe onthoud ik mijn wachtwoord?

Simpel: gebruik een wachtwoordzin (Passphrase als ezelsbruggetje):
• “Liever U2 dan de 6e van Beethoven!”  LU2dd6evB! 

of

Meer ervaring: Gebruik een wachtwoordmanager of kluis:
• Op de PC: 1Password, KeePass, iCloud-sleutelhanger, LastPass

• Op de mobiel: Sophos Security



Voorbeelden van wachtwoorden 

Om sterke én voor iedere site verschillende wachtwoorden te gebruiken die je toch kunt onthouden, kun je de 
volgende methode toepassen. Gebruik als basis 1 sterk wachtwoord dat je onthoudt en voeg daar per site een 
variabel deel aan toe:

• Vaste deel: een voorbeeld voor het vaste deel is een samentrekking van een zin. 'Ik heb 500 boeken over 
Zuid-Afrika' wordt Ih500boZ-A. Kies een zin die je goed kunt onthouden en waar bij voorkeur hoofdletters 
en cijfers in zitten.

• Variabele deel: kies een manier om de naam van een dienst in het wachtwoord te verwerken, die door 
een hacker niet eenvoudig te zien is. Kies bijvoorbeeld altijd de tweede en op-één-na laatste letter uit de 
naam: voor Facebook krijg je dan 'ao' en bij Tui 'uu'. Nog beter: schuif deze letters dan bijvoorbeeld een 
plek op in het alfabet: ao wordt bp, en uu wordt vv. Deze letters gebruik je dan telkens op dezelfde plek in 
het vaste deel van je wachtwoord. 

In ons voorbeeld plakken we ze vooraan en daarmee wordt het complete wachtwoord voor Facebook 
bpIh500boZ-A en voor Tui vvIh500boZ-A.



Social media



Je privacy ligt op straat, de bankwaarzegger

https://youtu.be/F7pYHN9iC9I


Openbare WiFi … hoe werkt dat eigenlijk?

• Hoe kiest je device een WiFi-zender
o Voorkeur voor open WiFi
o Naam van de zender
o Versleuteling van de zender 

• Waar de WiFi sleutel voor bedoeld?

• Hoe werkt hacken via de WiFi?



IoT (Internet of things), toekomst of werkelijkheid?

https://youtu.be/_CQA3X-qNgA


Internet of Things … praktijkvoorbeelden herkent u ze?



WEES ALTIJD KRITISCH! 



Dank u wel!

Vragen?


