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Inleiding
Het boek Klik & Tik. Veilig online
In het boek Klik & Tik. Veilig online lees je over hoe je veiliger kunt 
internetten. 

Zeven Gouden regels helpen daarbij:
1 Beveilig je apparaten
2 Kies sterke wachtwoorden
3 Klik nooit zomaar op links
4 Check altijd de webwinkel
5 Check de wifi
6 Pas op met je gegevens
7 Vraag hulp bij twijfel

Bij elke Gouden regel lees je twee fotostrips. Je krijgt ook korte uitleg, 
vragen en tips. Als je de hoofdstukken hebt gedaan, kun je de quiz 
maken. Daarin komen alle Gouden regels nog een keer langs. 

Hoe werk je met dit boek?
Dit boek hoort bij het online oefenprogramma Klik & Tik. Veilig online 
op Oefenen.nl. Je kunt het boek los gebruiken, of als je de oefeningen 
op internet al hebt gedaan. Je kunt ook op internet oefenen naast het 
boek. Bij elke Gouden regel is ook een hoofdstuk op internet. En het 
oefenprogramma heeft extra hoofdstukken om met de Gouden regels 
te oefenen. 

Vind je het moeilijk om de opdrachten te doen? Doe dan nog een keer 
de hoofdstukken op Oefenen.nl. 
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Vind je het eng om op een computer te werken? Ben je bang dat er 
van alles misgaat? Of kun je sommige dingen niet? 
• Zoek dan een maatje. Samen weet je meer.
• Of vraag hulp aan iemand die je vertrouwt en die er meer van weet dan 

jij.

Doe je oefeningen op de website Oefenen.nl? Schrijf hier je 
gebruikersnaam en wachtwoord.

Mijn gebruikersnaam

Mijn wachtwoord
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Heb je nog vragen over veiligheid en internet? Kijk dan eens op 
Veiliginternetten.nl. Dat is de website voor iedereen met vragen over 
veilig gebruik van internet.

Op Veiliginternetten.nl lees je tips, weetjes en 
stap-voor-stap-uitleg om veilig te internetten. 
Bijvoorbeeld over online privacy, over wifi of 
over wat je wel en beter niet kan doen op sociale 
media. Veiliginternetten.nl is geen helpdesk, je krijgt geen hulp als je 
bijvoorbeeld problemen hebt met je computer.

Veiliginternetten.nl is een initiatief van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en 
Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de 
InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.
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Dit hoofdstuk gaat over de beveiliging van je 
apparaten. Hoe zorg je ervoor dat alleen jij 
toegang hebt tot je apparaat en anderen er niet 
op kunnen? 

1 Vergrendel met een code of wachtwoord

2 Installeer updates direct

3 Geef onbekenden geen toegang tot je 
apparaten

B E V E I L I G  J E  A P PA R AT E N

1
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1 -  B e v e i l i g  j e  a p p a r a t e n

Verpotten



B e v e i l i g  j e  a p p a r a t e n  -  1 
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OPDRACHT 1 Vergrendel jij?
De ouders van Joyce vergrendelen hun laptop met een wachtwoord. 
Gebruik jij een wachtwoord of code om je apparaat mee te beveiligen?

Waarom wel of niet?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

OPDRACHT 2 Wachtwoord instellen
Op welke apparaten is het belangrijk om een wachtwoord of code in 
te stellen? Kruis de goede antwoorden aan.  

OPDRACHT 3 Apparaat beveiligen
Hoe kun je je apparaat goed beveiligen?
Kruis de goede antwoorden aan.

een wachtwoord of code instellen  
er een slot op zetten    
goed opladen      
updaten       
zo weinig mogelijk gebruiken   




