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nog niet veel van het web?

Doe de quiz en test je kennis!
Let op, voor sommige vragen is er meer dan één juist antwoord!
1. Je vindt een video online die racistische en kwetsende content bevat, wat moet je doen?
a. Niets, hij staat online dus je kan er niets aan doen
b. De video “markeren” met behulp van de meldprocedures van de website
c. De politie bellen en een officiële melding/klacht indienen
d. De video downloaden en delen met je vrienden zodat zij weten hoe slecht die is
2. Waar of Niet Waar?
a. https
b. Een symbool van een hangslotje onderaan de webpagina
c. Een groene achtergrond in de adresbalk
d. Een .com of .org achtervoegsel bij het webadres
3. Welk van de volgende punten geven aan dat een website beveiligd en veilig om te
gebruiken is?
a. https
b. Een symbool van een hangslotje onderaan de webpagina
c. Een groene achtergrond in de adresbalk
d. Een .com of .org achtervoegsel bij het webadres
4. Welke van de volgende gegevens zouden, indien ze op je mobiele toestel staan, een
risico op fraude kunnen inhouden voor jou? 33
a. Huisadres
b. Geboortedatum
c. Online inloggegevens van je bank
d. Inloggegevens van een website
e. Gegevens van je bankpas
f. Wachtwoorden van sociale netwerken
g. Vertrouwelijke foto’s of video’s
5. Is het oké om een sociaal netwerkprofiel aan te maken zonder je echte naam te gebruiken,
wanneer dat gevraagd wordt in de algemene voorwaarden?
6. Trolling betekent:
a. De account van iemand anders hacken en overnemen
b. Negatieve, onware of beledigende opmerkingen posten op online communicatiekanalen om
emotionele reacties uit te lokken van de persoon/personen tegen wie die gericht zijn.
c. Beledigende en/of negatieve berichten posten op sociale mediapagina’s over iemand die
overleden is.
d. Spamberichten sturen naar willekeurige accounts op een sociale netwerkpagina
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7. Je hebt een verzoek gekregen om vrienden te worden met iemand die voor een bedrijf
werkt waar jij volgende week een sollicitatiegesprek hebt – wat moet je doen?
a. Het verzoek om vrienden te worden accepteren, ze zullen jou gewoon moeten accepteren
zoals je bent
b. Het verzoek weigeren, want als ze zien wat voor content er op je profiel staat, zullen ze je
niet in dienst willen nemen
c. Je profiel doornemen en alle inhoud verwijderen die door anderen kwetsend kan worden
gevonden – het kost je het hele weekend maar het is de moeite waard
d. Je privé-instellingen configureren zodat je nieuwe vriend alleen maar de content kan zien
waarvan jij wilt dat hij/zij die kan zien
8. Welke van de volgende punten zouden je online reputatie kunnen beschermen?
a. Alleen “vrienden” zijn met mensen die je kent en vertrouwt
b. Regelmatig privacy op sociale netwerkprofielen bekijken om ervoor te zorgen dat jij de
controle houdt over wat er gedeeld wordt
c. Alle sociale netwerkprofielen verwijderen
d. Alleen professionele sociale netwerken gebruiken zoals LinkedIn
9. Je hebt volgende week een sollicitatiegesprek en besluit ervoor te zorgen dat je online de
juiste indruk geeft – welk van de volgende dingen moet je doen?
a. Een nep CV maken en die uploaden naar een paar verschillende websites
b. Je aansluiten bij LinkedIn en de suggestie wekken dat je voor een aantal topbedrijven over
de hele wereld hebt gewerkt – niemand zal dat controleren
c. Online gaan en alle ongepaste content uit openbare profielen verwijderen
d. Niets doen, niemand is echt geïnteresseerd in wat er online staat – je krijgt de baan op basis
van hoe je die dag presteert
10. Een sterk wachtwoord kan helpen om je online reputatie te beschermen – welke van de
volgende beweringen beschrijft het beste type wachtwoord?
a. Iets dat kort en gemakkelijk te onthouden is
b. Een lang wachtwoord met letters, cijfers en symbolen (misschien moet je het opschrijven
omdat het ingewikkeld is)
c. Je naam achterstevoren gespeld met je geboortedatum aan het eind
d. Een woord dat niet in het woordenboek te vinden is, van ten minste 8 letters lang, met
cijfers, letters en symbolen die je je kan herinneren
11. Iemand heeft een foto van jou op een feestje van vorige week op een openbaar profiel
gepost. Je ligt daar op de grond met een lege wodkafles naast je. Meer dan 50 mensen
hebben opmerkingen gemaakt over de foto, wat moet je doen?
a. Niets, je was niet bezig met drinken, je vrienden hadden de foto in scène gezet
b. Contact opnemen met de persoon die de foto heeft geüpload en hem/haar vragen die te
verwijderen
c. Contact opnemen met de sitebeheerder en erop aandringen dat de foto wordt verwijderd –
die moet toch zeker sowieso een schending zijn van de algemene voorwaarden
d. Je hebt een paar “interessante” foto’s van de vriend die de kwetsende foto heeft geüpload,
je publiceert die en zorgt ervoor dat iedereen weet dat ze bestaan.
12. Welke van de volgende punten zijn extra manieren om je data te beschermen?
a. Korte time-out voor schermvergrendeling en wachtwoordverzoek
b. Pin voor je sim-kaart
c. Mobiel apparaat op afstand wissen
d. Regelmatige back-ups van het apparaat
e. Regelmatige software updates
f. Antivirus
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13. Je wordt uitgenodigd voor een feestje met een groep vrienden, maar je maakt je zorgen
over wat er het weekend erna online verschijnt! Wat moet je doen?
a. Zorg ervoor dat je je het hele weekend voorbeeldig gedraagt
b. Ga niet, het is te riskant
c. Bespreek de zaak met je vrienden voordat het weekend begint en leg je bezorgdheid uit en
maak hen duidelijk waarom je voorzichtig moet zijn met je online reputatie
d. Wacht tot na het weekend en kijk wat er gebeurt
14. Welke van de volgende zaken zijn illegaal?
a. Liedjes streamen van online diensten die overeenkomsten hebben met de eigenaren van het
auteursrecht
b. Downloaden van iTunes
c. Een video bekijken die iemand anders heeft opgenomen bij een concert als specifiek was
aangegeven dat opnames niet toegestaan waren
d. Liedjes streamen of downloaden van diensten die geen overeenkomst hebben met de
eigenaren van het auteursrecht
15. Is het legaal een heel artikel te re-posten als je verwijst naar de auteur en er een link bij
doet naar het origineel zonder zijn/haar toestemming.

Denk eraan:
•

Controleer regelmatig je privé-instellingen op sociale netwerksites en update ze
indien nodig.

•

Gebruik waar mogelijk beveiligde sites, bijv. https, omdat informatie die naar deze
sites verstuurd wordt, is versleuteld.

•

Als je geen tijd hebt om alle algemene voorwaarden te lezen wanneer je je
aanmeldt bij een nieuwe site, overweeg dan of het gebruik van een instrument
zoals EULAlyzer zou kunnen helpen.

•

We hebben allemaal de plicht om ongepaste content die we online vinden te
melden. Hoe meer we dit doen, des te meer we ertoe bijdragen dat het internet
voor iedereen een betere plaats wordt.

•

Het is de moeite waard om af en toe naar je eigen naam te zoeken (of hiervoor
een Google alert in te stellen) om een beter inzicht te krijgen in wat anderen zien
wanneer ze je online zoeken.

•

Ook al is het niet altijd gemakkelijk, probeer na te denken voordat je post!
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