
Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

Printblad Hacken 

 
In deze les zul je zien dat vlogger Tobias een manier heeft gevonden om zijn volgers te laten 

meeliften op zijn account op een betaalde muziekdienst. Mag dat? En hoe kun je voorkomen 

dat jouw accounts gehackt worden? In deze les leer je daarover. 

 

1. Waar denk je aan bij het woord “hacken”? Schrijf drie dingen op: 

 

 

 

 

 

2. Klik hier* om deel 1 van de vlog te bekijken. De vlog opent in een nieuwe pagina in 

jouw internetbrowser. Kies voor het onderdeel “Vlog; Hacken en Tobias I”. Beantwoord 

daarna op dit antwoordblad de vragen hierover. 

 

a. Zou jij ook gebruik maken van zo’n aanbod? 

……… 

 

 

b. Welke voordelen biedt Tobias aan zijn volgers? 

…………….. 

 

 

c. Mag het wat Tobias doet? 

……………………. 

 

 

3. Wie is hack gevoelig? Zet een kruisje in het vakje van je keuze. 

  ja nee 

1 Ik heb wachtwoorden voor al mijn digitale apparaten  X 

2 Ik heb een virusscanner op mijn computer  X 

3 Ik gebruik op al mijn apparaten hetzelfde wachtwoord X  

4 Ik gebruik vaak gratis wifi X  

5 Ik heb al jaren hetzelfde wachtwoord X  

6 Ik installeer updates voor programma’s of apps meteen  X 

Geen foute antwoorden. Verwacht antwoord: Nee 

Minder betalen 

Nee 

Alle antwoorden zijn goed. Verwacht antwoord; Kraken, inbreken, illegaal 
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4. Klik hier* om deel 2 van de vlog te bekijken. De vlog opent in een nieuwe pagina in 

jouw internetbrowser. Kies voor het onderdeel “Discussie; Hacken en Tobias II”. 

Beantwoord daarna op dit printblad de vragen hierover: 

 

a. Ben je het eens met de reactie van de zus van Tobias? 

 

 

 

 

b. Wat zou jij tegen Tobias zeggen, als je zijn vriend was? 

…… 

 

 

 

 

c. Wat zou jij tegen Tobias zeggen als jij een muzikant bent en lang en hard werkt aan 

je muziek? 

…………………….. 

 

 

 

 

5. Lees de tekst hieronder door en ontdek of jij gevaar loopt om gehackt te worden…  

 

“Hacken” betekent eigenlijk dat je een hele slimme oplossing bedenkt voor een 

technisch probleem. Is een hacker dus niet altijd fout? 

 

Een hacker weet veel van computers, van software en van programmeren. Niks mis 

mee. Maar het wordt anders als je die kennis gaat gebruiken om de computer, tablet of 

telefoon van iemand anders binnen te dringen om daar nepberichten te plaatsen of om 

de bankrekening van een ander leeg te halen. Dat is strafbaar. Dat snap je wel. Hacken 

gebeurt vaak door iemand een bericht te sturen met een link. Als je op die link klikt, 

wordt er een onzichtbare app op je apparaat gezet waarmee de hacker van alles op je 

apparaat kan doen.  

 

Tobias probeert anderen gratis toegang te geven tot een muziekplatform. Slim bedacht 

maar hij vergeet daarbij dat het maken van muziek, films of foto’s geld kost. De makers 

hebben die inkomsten nodig om hun werk te kunnen doen. Zonder die inkomsten 

kunnen zij dus geen nieuwe foto’s, films of muziek maken.  

7 Als ik een email krijg, klik ik zonder nadenken op een linkje of 

een bijlage 

X  

Alle antwoorden zijn goed.  

Te verwachten antwoord: Ja 

Alle antwoorden zijn goed.  

Te verwachten antwoord: Wat je doet mag niet. Het is ook niet eerlijk dat 

makers hierdoor niet betaald krijgen. 

Door jou krijg ik niet eerlijk betaald voor al mijn harde werk. Het is niet eerlijk 

wat je doet en je moet er mee stoppen. 
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Je moet makers betalen of je moet ze om toestemming vragen om hun werk te 

gebruiken. De makers hebben auteursrecht. 

 

Misschien heb jij wel een website of account waar je bijvoorbeeld berichten en foto’s 

op zet. Jíj bent de maker van die berichten of foto’s. Als een ander ze wil gebruiken, 

moeten ze jou vragen of dat mag. Jouw accounts kunnen ook worden gehackt. Dan kan 

iemand anders een bericht op jouw Insta zetten, waar jij het helemaal niet mee eens 

bent. Niet fijn. 

 

6. Hieronder staan 10 tips waarmee je het hackers moeilijk kunt maken om bij jou binnen 

te komen. Zet een kruisje achter de tips die jij nu al gebruikt, en laat de vakjes achter 

de tips die jij nog niet gebruikt leeg. 

 

Alle antwoorden zijn goed. Het is de bedoeling dat de leerlingen te weten komen hoe 

veilig zij online zijn en hoe ze zichzelf online beter zouden kunnen beschermen. 

 

1. Gebruik een sterk wachtwoord (minimaal 12 karakters) en wijzig je 
wachtwoord vaak. 

 

2. Gebruik zo weinig mogelijk openbare wifi.  

3. Gebruik voor ieder account een ander wachtwoord.  

4. Maak regelmatig een back-up.  

5. Installeer software updates direct.  

6. Gebruik een goede virusscanner.  

7. Gebruik een veilige browser.  

8. Gebruik een beveiliging in twee stappen: eerst een wachtwoord en daarna 
nog een code via je telefoon.  

 

9. Klik niet zomaar op linkjes of e-mail bijlagen.  

10. Gebruik op je telefoon een vingerafdruk scan.  

 

Hoeveel van de tips heb jij nog niet gebruikt? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Vlog Tobias: https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/hacken-wijs-met-media-

omgaan.html 

 

Alle 10 de vakjes leeg  Jij ben vast nu al gehackt  

6-9 vakjes leeg  Je bent super gevaarlijk bezig 

3-5 vakjes leeg  Goed op weg maar het kan beter 

1-2 vakjes leeg  Mooi, heel mooi 

0 vakjes leeg  Applaus! Jij hebt je zaakjes goed voor elkaar 
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