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Hoofdstuk 1: Wachtwoord
1 Wat kun je beschermen met een wachtwoord? Noem drie dingen.
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................

2 Je beschermt met een wachtwoord ‘je gegevens’. Wat hoort bij ‘gegevens’? Geef drie voorbeelden.
1)..............................................................................................................................................................................................................
2)..............................................................................................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................................................................................

3 Waarom is ‘123456’ geen goed wachtwoord?
.................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

4 Wat is de beste plek om een wachtwoord te bewaren? Zet een rondje om jouw antwoord.
A

Op een heel klein briefje in je bureau.

B

In je hoofd.

C

Je vertelt het wachtwoord aan een betrouwbare vriend of vriendin.
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5 Welke twee zinnen zijn goed? Zet er een rondje omheen.
A

Een goed wachtwoord heeft acht hoofdletters.

B

Verander elk jaar je wachtwoord.

C

Gebruik voor elk account hetzelfde wachtwoord, dat is handig.

D

Je geboortedatum of je pincode zijn prima wachtwoorden.

E

In een goed wachtwoord gebruik je hoofdletters en cijfers.

DOEN!
6 Controleer je wachtwoorden
Schrijf thuis al je wachtwoorden op. Zitten er onveilige wachtwoorden tussen?
Verander ze en oefen met onthouden. Scheur daarna het papier in kleine stukjes en gooi die weg.

7 Bewaren
Heb jij veel verschillende wachtwoorden? Dan is het soms moeilijk om ze
allemaal te onthouden. Hoe kun je wachtwoorden veilig buiten je hoofd bewaren?
Bedenk samen een manier.
Bespreek de manieren in de klas. Welke manier is het veiligst?
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