
  

Loop niet te koop 
met je wachtwoord
Tips voor veilige 
wachtwoorden

•	 Hoe	onthoud	ik	sterke	wachtwoorden?
 Je kunt sterke wachtwoorden onthouden aan de 

hand van een zin. In plaats van de naam van je kind 
als wachtwoord te gebruiken, maak je een zin, bv.: 
“Johan is 17 jaar en supportert voor AA Gent”.Vervang 
een paar letters door een cijfer of een speciaal teken. 
Je wachtwoord zou dan kunnen zijn: “Ji17j&s@@G”. 

 Moeilijk te achterhalen maar gemakkelijk te onthou-
den

•	 Hoe	onthoud	ik	een	hele	reeks	wachtwoorden?
 Wachtwoorden opschrijven of in een bestand op-

slaan is niet veilig. Iets veiliger is ze op te slaan in een 
beveiligd bestand (bv. een met wachtwoord beveiligd 
Word-bestand), maar ook dat is niet 100% veilig.

 Een betere oplossing zijn de wachtwoordmanagers, 
dat zijn applicaties die het mogelijk maken om al je 
wachtwoorden op een veilige manier te bewaren. Ze 
kunnen zowel lokaal op je computer als in de “cloud” 
(internettoepassingen) staan.

 

Meer informatie vind je op

•	 www.g-o.be/wachtwoorden
•	 De	virtuele	 ruimte	 ICT	 (informatieveiligheid)	op	 het	

GO! Smartschool platform

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft 
naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is 
een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en 
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen 
ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken 
hier werk van voor om en bij de 300.000 leerlingen en 
cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, 
aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid 
ten aanzien van anderen is het doel waarvoor 35.000 
medewerkers zich dagelijks engageren. 

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kri-
tische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, crea-
tieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkhe-
den.



Wachtwoorden spelen een belangrijke rol bij het bevei-
ligen van online applicaties en informatie, zowel op het 
werk (bv. Smartschool) als in het privéleven (bv. online 
banking). Met je wachtwoord krijg je toegang tot (ver-
trouwelijke) informatie, e-mail en andere toepassingen. 
Een wachtwoord heeft precies dezelfde waarde als de 
pincode van je bankkaart.

Geef jij je bankkaart en pincode aan een collega of-
vriend? Allicht niet, deel dus ook nooit je wachtwoord 
mee aan anderen en bescherm het zoals je pincode. Log 
ook niet aan met een account van een collega. Het is 
ook geen goed idee om je wachtwoord op een papiertje 
te schrijven, of erger nog: een post-it.

Onthoud dit: je bent persoonlijk aansprakelijk voor alle 
handelingen die met je eigen wachtwoord worden ver-
richt, ook in geval van misbruik door anderen.

Op een veilige manier met wachtwoorden omgaan is 
dan ook een must. Let daarbij op wat volgt.
Richtlijnen voor veilige wachtwoorden

•	 Geef je wachtwoord aan niemand.
	 Ook	niet	aan	mensen	die	je	kent	en/of	vertrouwt.	
•	 Gebruik	een	sterk	wachtwoord. Een sterk wacht-

woord bevat minimaal acht karakters en bestaat uit 
kleine	letters,	hoofdletters,	cijfers	en/of	speciale	te-
kens (bv. -, _, *). 

•	 Gebruik	geen	eigennamen, merknamen of andere 
woorden die verwijzen naar je persoonlijke voorkeu-
ren, hobby’s, …

•	 Zorg	dat	er	niemand	met	je	mee	kijkt	als	je	
 je wachtwoord intypt.
•	 Gebruik	verschillende	wachtwoorden	
 voor verschillende diensten.
 Mocht er dan toch een wachtwoord bekend raken, 

dan kunje op die manier verhinderen dat al jeac-
counts bereikbaar worden.

•	 Wissel	geregeld	je	wachtwoorden.
 Het is verstandig om geregeld(om de drie maanden) 

je wachtwoorden te wijzigen. Let goed op dat je niet 
voorspelbaar wordt. Kies het nummer van de maand 
niet(bv. ‘mimi01’, mimi03,enz.)

•	 Noteer	 je	 wachtwoorden	 niet	 op	 een	 papiertje,	
een	agenda,	enz.

•	 Sla je wachtwoorden niet onbeveiligd 
	 op	je	computer	op.
 Wachtwoorden opslaan in een tekstbestand is ook 

geen goed idee.Als je computer gehackt wordt, 
heeft men toegang tot al je wachtwoorden. Mails 
bewaren met wachtwoorden erin is ook geen goed 
idee.

•	 Wijzig	je	wachtwoord	bij	een	eerste	login.
 Meestal krijg je een nieuw wachtwoord via mail. Wij-

zig het bij een eerste login als dit mogelijk is.
•	 Geef	je	wachtwoord	nooit	aan	bedrijven	die	erom	

vragen.
 Internetcriminelen proberen vaak met slimme trucs 

je wachtwoord te ontfutselen. Zij doen zich bijvoor-
beeld voor als je bank, of iemand van de helpdesk 
van	 je	 internetprovider.	 Dit	 heet	 phishing.	 Geef	
daarom nooit je wachtwoord via e-mail of via de te-

lefoon aan derden, ook niet als je denkt dat het 
bedrijf dat je mailt of belt betrouwbaar is. 

 Echte, bonafide bedrijven of overheidsinstellin-
gen zullen nooit om je wachtwoord vragen. 

•	 Controleer	of	de	website	waar	je	jouw	
 gegevens moet invoeren wel echt is.
	 Controleer	altijd	of	de	website	waar	je	inlogt	wel	

echt	 is.	Controleer	 bijvoorbeeld	of	 het	 slotje	 in	
je browser wel ‘dicht’ is, of het veiligheidscertifi-
caat klopt en of het internetadres correct is. Als je 
browser je waarschuwt dat je op een gevaarlijke 
site beland bent, verlaat de site dan onmiddellijk. 

•	 Sla	wachtwoorden	niet	op	in	de	browser.
 Wanneer er een venster wordt geopend met de 

vraag of je computer het wachtwoord voor de 
betrokken site moet opslaan, kies dan ‘nee’; zeker 
en vast op openbare computers (computerklas, 
internetcafé, enz.). Met deze optie kan namelijk 
iedereen die je computer gebruikt, je opgeslagen 
wachtwoorden gebruiken. 

•	 Zorg	dat	je	computer	goed	beveiligd	is!
 Je wachtwoord kan nog zo sterk zijn, als je compu-

ter niet goed beveiligd is, dan is jewachtwoord ook 
kwetsbaar. Een internetcrimineel die jecomputer 
heeft gehackt kan namelijk al jecommunicatie, in-
clusief je wachtwoorden, ontvangen. Zorg daarom 
dat je computer goed beveiligd is.

•	 Verander	je	wachtwoord	als	een	website	gehackt	
is.

 Als een website waar je een account hebt gehackt 
werd, wijzig dan snel je wachtwoord zodat hackers 
of cybercriminelen niet bij je gegevens kunnen. 

•	 Vermoed	je	misbruik	van	je	wachtwoord?
 Verwittig dan dadelijk je informatieveiligheidscon-
sulent	 of	 de	 ICT-verantwoordelijken.	 Zij	 kunnen	 je	
advies geven. 

Enkele	tips


