
  

De Kennis van Nu in de klas 
Bescherming tegen hackers 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Internet en computernetwerken zijn 
onmisbaar geworden in onze 
maatschappij. Schade aan deze instituten 
kan grote gevolgen hebben voor onze 
samenleving. Hackers kunnen die schade 
aanrichten. Maar, hoe voorkom je dat 
hackers die schade aanrichten? 
 
Vakgebied 
Techniek en Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Techniek, hacken, samenleving,  
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij, kerndoel 47.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Mens en Robot’.  
 
Antwoorden 
1a Ethische hackers. b B 2 De meeste 
reguliere systemen die ons voorzien van 
de eerste levensbehoeften zijn te hacken. 
3a Stuxnet. b Stuxnet is een 
computervirus gemaakt door 
Amerikaanse inlichtingendiensten met als 
doel om de Iraanse nucleaire installatie in 
Natanz te beschadigen. 4a 1 Kritisch laten 
kijken naar systemen 2 Goede en genoeg 
hackers opleiden. 5 Responsible 
disclosure. b  6 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 

1a Hackers hebben niet altijd kwaad in de 
zin. Sommige hackers helpen bedrijven 
juist om zich beter te beschermen. Hoe 
noemen we zulke hackers?  
b Een voorbeeld van een aanval op een 
elektriciteitscentrale is een APT. Waarvoor 
staat APT? 
A Advanced Persistent Technology 
B Advanced Persistent Threat 
C Advanced Peripheral Technology 
D Advanced Peripheral Threat 
 

 
 
2 Arjen Kamphuis zegt dat Nederland als 
geheel kwetsbaar is. Waarom zegt hij dat? 
 
3a Met welk virus werd een cyberaanval 
tegen Iran gepleegd? 
b Leg uit waarom en door wie het virus 
gemaakt is. 
 
4 Herbert Bos noemt twee oplossingen om 
systemen bij bedrijven veiliger te maken. 
a Welke twee oplossingen noemt hij? 
b Kun je nog een andere oplossing 
bedenken? 
 
5 Hackers kunnen in Nederland ingehuurd 
worden door een bedrijf om te testen of 
het systeem veilig is. Hackers worden niet 
vervolgd als ze zich aan de regels houden. 
Hoe heet de leidraad die ervoor zorgt dat 
hackers dit kunnen doen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Bescherm jij je computer tegen hackers? 
Leg uit waarom je dit wel of niet doet.  
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