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Online Privacy

Wat gaan we behandelen?

Eigen vragen/opmerkingen
Wat is online identiteit
Wat is privacy
Wie heeft de regie?
Wat kun JIJ doen?
- hoe surf je op het internet
- wat deel je
- identiteitsfraude
- wachtwoorden





Vooraf

Een balans vinden tussen 
argwaan, voorzichtigheid 
en zorgeloos internetten!



Wees een kritisch, bewust mens



Maakhetzeniettemakkelijk.nl







Belangrijke themas

Wachtwoordbeheer

Browsers

Cookies

Zoekgeschiedenis en cache

VPN en Wifi

Phishing

Antivirus/virusscanner en ransomware

Firewall en spyware

Updates

Https en het slotje





Ik heb niks te verbergen…

IK (besta niet zonder privacy)
HEB (fouten gemaakt die anderen 
niet mogen weten)
NIKS (is veilig in handen van de 
overheid)
TE (vaak worden data voor andere 
doeleinden gebruikt)
VERBERGEN (is de enige manier om 
daaraan te ontkomen)

Lees het artikel in de Correspondent

https://decorrespondent.nl/209/nee-je-hebt-wl-iets-te-verbergen/5356670-d58cfe85


Online Privacy

• Websites verzamelen gegevens

• Telkens als je een website 
bezoekt, inlogt of gegevens invoert

• Deze gegevens worden 
gecombineerd tot profielen die iets 
zeggen over jou en jouw gedrag

• Hiermee worden op jou gerichte 
reclames getoond

• Hiervan worden de gratis diensten 
betaald



Online Privacy - Gedrag

• Denk na voordat je iets online zet

Van jezelf, maar ook van anderen

• Spreek anderen er op aan of vraag
toestemming

• Accepteer niet zomaar iedereen als 
vriend



Online Privacy - Gedrag

• Check bij het aanmaken van een 
account de privacy-instellingen

• Controleer deze instellingen 
regelmatig

• Kies bewust voor hetgeen anderen 
van jou kunnen zien

• Wie mogen jouw foto’s zien en van 
jouw naam voorzien



Online Privacy - Gedrag

• Gebruik online een nickname of 
alleen je voornaam

• Niet alle informatie is vereist of 
hoeft naar waarheid ingevuld te 
worden

• Maak een anoniem mailadres aan

• Wees je bewust van je eigen 
digitale voetafdruk 
zoek je zelf op via Google



https://youtu.be/XIbAwqPe4Dg

https://youtu.be/XIbAwqPe4Dg


Identiteitsfraude

Iemand maakt misbruik van de 
persoonsgegevens van een ander, 
met de bedoeling hiermee verboden 
handelingen te verrichten

Bijvoorbeeld op een valse naam 
spullen kopen en niet betalen

Digitaal (internet, sociale media) of 
fysiek (brievenbus, oud papier) 
worden gegevens verzameld



Identiteitsfraude

• Wees terughoudend met het 
verstrekken van persoonlijke 
gegevens

• Wees kritisch aan wie je gegevens 
verstrekt

• Bescherm je brievenbus

• Vernietig gevoelige papieren



Identiteitsfraude

• Alleen in uitzonderlijke situaties 
bent u verplicht een kopie van uw 
identiteitsbewijs af te geven.

• Schrijf op de kopie dat het een 
kopie is en voor wie de kopie is 
bedoeld

• Vermeld op de kopie de datum 
waarop deze is verstrekt

• Streep het burgerservicenummer
door



Identiteitsfraude

Meld identiteitsfraude via:
www.overheid.nl/identiteitsfraude

Of gebruik de Kopie-ID-app

http://www.overheid.nl/identiteitsfraude


De online wereld op dit momentVoorbeelden



Google vergeet mij

“Het recht om vergeten te worden”

• Binnen Europa

• Indien zoekresultaten 
“ontoereikend, irrelevant of niet 
langer relevant, of buitensporig ten 
aanzien van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verwerkt”

• Via formulier aanvragen
http://goo.gl/Zl1dM2

• Google beslist

http://goo.gl/Zl1dM2


Google

Als je ingelogd bent met jouw 
Google-account dan registreert 
Google alles wat je met hun 
diensten doet.

Voorbeelden:

• Wat heb ik gezocht

• Welke sites bezoek ik

• Waar ben ik (geweest)

• Welke voorkeuren heb ik



https://myaccount.google.com/

https://myaccount.google.com/




https://maps.google.com/locationhistory

https://maps.google.com/locationhistory


Privacyinstellingen

• Wie mogen mijn films, foto’s of 
berichten zien?

• Openbaar

• Alleen mensen met de link

• Alleen mensen die ik gericht uitnodig

• Mag iedereen commentaar op mijn 
films, foto’s of berichten 
toevoegen?



Alternatief duckduckgo.com



Facebook

• Welke informatie laat ik zien?

• Wie kan mijn berichten zien?
Maak lijsten van soorten ‘vrienden’

• Wie kan mijn foto’s zien?

• Wie kan mijn naam aan foto’s 
toevoegen? = taggen

• Welke apps en websites hebben 
toegang tot mijn profiel?

• Wie kan mij opzoeken en vinden?



Facebook



Facebook

www.facebook.com/about/basic
s



Twitter

• Zijn mijn tweets openbaar of privé?
Openbaar = iedereen kan je berichten
volgen
Privé = besloten account, mensen
moeten vragen of ze mij mogen volgen

• Mogen mensen weten vanwaar ik
mijn tweet verstuur?
Location based services aan- of uitzetten



Twitter



Twitter



Verified accounts

• Hoe weet je of het account van de 
persoon of het bedrijf het echte 
account is?

• Twitter, Facebook, Google 
controleren de echtheid

• Echtheid is te herkennen aan een 
symbool

Drie voorbeelden: Twitter, Facebook en Google+



Installeer geen illegale software

Pas op wat een gratis programma 
mee-installeert

Scan bestanden op virussen

Let op met bestanden die je per mail 
worden toegezonden

Veilig online - Software



• Scan USB-sticks en extern 
geheugen op virussen

• Webcam afdekken

• Microfoon uit

• Verander het standaard 
wachtwoord van je router

Veilig online - Hardware



• Maak backups van je bestanden

• Externe harde schijf

• In the cloud (Dropbox, Bitcasa, 
Pogoplug etc.)

• Doe dat automatisch

• Regelmatig

• En controleer of het goed is 
gegaan

Veilig online - Hardware



Veilig online - Wifi

Beveilig je eigen draadloze netwerk 
met een wachtwoord

Pas op met het verbinden met open 
wifi-netwerken

Hackers kunnen zo toegang krijgen 
tot jouw laptop of mobiel apparaat

Informeer dus altijd naar de echte 
naam van het wifi-netwerk



Veilig online - Wifi



Veilig online - Wifi

Oplossing: installeer VPN en 
versleutel het internetverkeer.
Dit zijn meestal betaalde diensten. 

Bijvoorbeeld: 
- Onavo Protect (iOS gratis, maar van 
Facebook)
- OpenVPN
- Hotspot Shield (iOS en Android) 
- Private Internet Access (universeel)



Veilig online - Wifi



Veilig online - Wifi

87.251.210.2
8

87.251.210.2
8

87.251.210.2
8



Alternatief – tetheren

Maak van je mobiele telefoon een 
persoonlijke hotspot. 
Je telefoon wordt wifi-punt.

Verbind je tablet / computer draadloos 
(wifi /bluetooth) of met een kabel (USB)

Let op voor hogere kosten 
bij een klein data-abonnement



Veilig online - Browsen

Gebruik waar het kan een beveiligde 
verbinding

Te herkennen aan:

• https:// voor het internetadres

• Een slotje bij de adresbalk

• Een deel van de adresbalk wordt 
groen

Tip: 
Installeer de plugin “https Everywhere”
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Veilig online - Browsen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die 
websites op je harde schijf plaatsen.

Cookies hebben veel functies:

• Onthouden je voorkeuren

• Website weet wie haar site bezoekt

• Je hoeft niet telkens in te loggen

• Geeft adverteerders informatie over 
je surf-, zoek en koopgedrag



Veilig online - Incognito

Firefox

Chrome

Internet 
Explorer



Geschiedenis wissen

Internet Explorer



Geschiedenis wissen

Firefox



Geschiedenis wissen

Chrome



Veilig online - Bankieren

• 70% van online bankfraude 
wordt veroorzaakt door 
kwaadaardige en/of 
schadelijke software 
(malware)

• 25% van de gevallen gaat 
het om ‘phishing’ 
50.000 mails per dag (2016)



Veilig online - Bankieren

Phishing:

• Criminelen proberen je persoonlijke 
informatie te ontfutselen

• Per telefoon of een 
e-mail die lijkt alsof hij van jouw 
bank afkomstig is

• Geef dus nooit gevoelige informatie
• Rekeningnummer, wachtwoord, persoonlijke 

gegevens



Veilig online - Bankieren

Wat valt op:
• Taalfouten
• Slecht Nederlands
• Rare link
• Rare boodschap

http://tinyurl.com/ingphishing

http://tinyurl.com/ingphishing


Veilig online - Bankieren

Banken sturen dit soort berichten 
NOOIT per e-mail!



Veilig online - Bankieren

Kortom:

• Wie is de afzender?
• Wat is dit voor een bijlage?
• Is de aanhef persoonlijk?
• Vraagt de e-mail om 

inloggegevens?
• Waar gaan de links heen?
• Hoe is het taalgebruik?
• Wordt er een vreemde 

betaalmethode gehanteerd?







Veilig online - Bankieren

• Hou je beveiligingscodes geheim 

• Zorg ervoor dat jouw pas nooit 
door een ander gebruikt wordt

• Zorg voor een goede beveiliging 
van de apparatuur die je gebruikt 
voor jouw bankzaken

• Controleer je bankrekening 

• Meld incidenten direct aan de bank 
en volg aanwijzingen van de bank 
op



Veilig online - Bankieren

Creditcard:
• Betalen is makkelijk, maar 

fraudegevoelig
• Aankopen zijn beveiligd

Alternatief:
• Prepaid of weggooi creditkaarten
• Tegoedbonnen of giftcards

• Let op bij betalen op https:// voor 
de URL



http://www.veiligbankieren.nl

http://www.veiligbankieren.nl/


Veilig online - Webwinkels

• Klopt de informatie 
contact, kvk-nummer etc.

• Wat zeggen anderen over de winkel
Via kieskeurig.nl, vergelijk.nl etc.

• Heeft de webwinkel een keurmerk 
en is die nog geldig
Via website van de keurmerkverstrekker

• Check de webshop op: 
www.consuwijzer.nl/shopscan
www.scamadvisor.com
www.opgeletopinternet.nl

http://www.consuwijzer.nl/shopscan
http://www.scamadvisor.com
http://www.opgeletopinternet.nl/


Wachtwoord beheer

youtu.be/opRMrEfAIiI

https://youtu.be/opRMrEfAIiI


Wachtwoord beheer

passwordday.org

https://passwordday.org/en/


Wachtwoord beheer

• Verzin een onthoudbaar
wachtwoord met variatie

Een woord/zin: Ijsvogel

Een getal: 796

Een leesteken =

Eerste 5 letters website:
Dropbox Dropb

Ijsvogel796=Dro
pb



Wachtwoord beheer

• Gebruik geen persoonlijke 
informatie of bekende woorden

• Varieer wachtwoorden per site

• Pas op bij inloggen op andere 
computers en log altijd uit!



Wachtwoord beheer

Overweeg een passwordmanager te 
installeren

Altijd en overal toegang tot je 
wachtwoorden

Maar let wel op dat je het veilig 
gebruikt en welke wachtwoorden je 
opslaat

Bijvoorbeeld: Lastpass.com

http://lastpass.com/


Wachtwoord beheer



Wachtwoord beheer

Alleen bij betaald 
abonnement 
$ 12 per jaar



Inlognaam + 
wachtwoord +
Wisselende code
Via SMS of
Google Authenticator

Tweetraps 
verificatie


