Veilig internet

Bij *bliep zijn we groot fan van internet. We gebruiken het iedere dag en zouden stiekem niet zonder kunnen. Maar internet is niet alleen
maar leuk en veilig. Daarom zijn we wettelijk verplicht jullie te wijzen op de gevaren van internet, want ook wij vinden veiligheid belangrijk.
Onderverdeeld in verschillende categorieën hebben we daarom alle risicovolle kanten van het internet die voor jou van belang zijn duidelijk
uitgelegd.
Spam
‘Gefeliciteerd! Je hebt zojuist een iPad gewonnen!’. Dit soort berichtjes heb je vast al wel eens voorbij zien komen. Terwijl je rustig in je mailbox zit
te kijken, komen aparte mailtjes binnen die jou producten willen laten kopen of acties aan proberen te smeren. Als je niet zelf al doorhebt dat er een
raar luchtje aan zit, kijk er dan samen met iemand anders even naar of dit mailtje betrouwbaar is. Bijvoorbeeld een van je ouders, of iemand die veel
van smartphones af weet.
Ooit een crashend apparaat meegemaakt? Niet leuk. Om deze horror te ontlopen, blijf er vanaf en verwijder het meteen. Door het bericht aan te
klikken of erop te reageren loop je niet alleen het risico nog meer spam te ontvangen, maar ook om virussen op je kostbare mobiel te krijgen.
Het liefst ontvang je dus gewoon helemaal geen spam. Ga daarom voorzichtig om met je e-mailadres. Het lijkt misschien allemaal onschuldig, maar
door ergens je e-mail achter te laten kunnen websites daar misbruik van maken. Dus check, check, dubbel-check!
Ook kun je er op letten dat je e-mailadres nergens openbaar staat. Denk hierbij aan sociale media zoals Facebook en verschillende fora. Hier kunnen
spammers anders makkelijk jouw adres vanaf halen. Die doen niet veel meer dan de hele dag het web afspeuren naar contactinformatie! En ook al
lijkt het van levensbelang dat je reageert op een kettingbrief die je vertelt dat je nog maar 5 dagen te leven hebt als je dit niet doorstuurt, toch maar
niet doen. Je zult zien dat het onzin is, en zo geef je niet indirect de spammer de e-mailadressen van mensen die je kent door.
Spyware
Spyware is de James Bond onder de internetgevaren. Deze ‘spionage software’ vangt jouw persoonlijke gegevens op en stuurt die door naar
anderen. Ze zullen niet zo snel je webcam hacken om te zien hoe jij in volle borst meezingt met de Top 40, maar ze zitten bijvoorbeeld wel achter je
bankgegevens en adres aan. En het laatste wat je wilt is je bankgegevens in de handen van fraudeurs.
Ook is er een wat minder criminele vorm van spyware: marketingbedrijven zijn hier vooral gespecialiseerd in. Op basis van de internetpagina’s die
jij bezoekt kunnen ze je gerichte reclame sturen. Denk aan cookies: wanneer je cookies toestaat onthouden zij bepaalde gegevens. Om je inloggegevens te onthouden, maar ook om bijvoorbeeld bepaalde producten ‘aan te raden’ op basis van pagina’s die jij bezocht hebt. Daarom is het slim
om niet van alle sites de cookies te accepteren.
Om te voorkomen dat deze spyware zich bij jou installeert, is het belangrijk dat je software up-to-date is. Kijk even op de site van je besturingssysteem (zoals Windows of OS X voor Mac) of jij de nieuwste versie al hebt en download die anders. Ook je internetbrowser (we raden Google
Chrome of Safari aan) moet je goed behandelen als je niet te gevoelig voor spyware wilt worden. En natuurlijk moet je een goed beveiligingssysteem geïnstalleerd hebben. Bijvoorbeeld AVG, een goed gratis systeem voor zowel iOS als Android. Zo’n systeem is er voor om je telefoon of PC
te beschermen, maar ook om jouw identiteit veilig te houden. Dit voorkomt bijna alle virussen en webbedreigingen. Hier komen regelmatig nieuwe
versies van uit. Installeer deze dan ook gelijk, ze zijn er niet voor niets!
Pas op met gratis software. Films downloaden, rare linkjes op sociale media, en slechte anti-spyware software zijn heel risicovol. Kijk in het bestandje van je film wat er precies in zit voor je het downloadt, en let op afwijkende groottes: deze bevatten ook vaak vervelende software. Wat betreft
de slechte anti-spyware is het echt van belang dat je bijvoorbeeld even recensies checkt je begint met downloaden! Veel spyware zit juist verstopt in
anti-spyware. Kies daarom liever voor een programma van een betrouwbare bron.
Virussen
Een virus is een computerprogramma dat een plekje vindt in je bestanden en daar z’n eigen gang gaat. Je moet het zien als een soort vijandige
bacterie die zich in je computer nestelt en een eigen leven opbouwt. Het plant zich voort, tast zijn omgeving aan en voor je het weet zijn al je
programma’s besmet door het virus en neemt het alle controle over.
Onder deze ‘beestjes’ vallen ook de wormen. Wormen hoeven niet via een programma of e-mail geactiveerd te worden, maar als ze eenmaal
genesteld zijn in een computernetwerk verspreiden ze zich van computer naar computer zonder daar jouw hulp bij nodig te hebben.
Dan heb je ook nog de ‘trojan horses’. Deze virussen lijken op onschuldige programma’s, maar hebben een hele andere inhoud dan je denkt! Door
zo’n trojan te activeren, bijvoorbeeld door middel van een filmpje aan te klikken, wordt jouw computer helemaal overgeleverd aan dat virus die hem
op afstand kunnen besturen.
Om je computer veilig te houden voor deze virussen kun je een virusscanner of firewall installeren. Dit programmaatje beveiligt je computer en
verwijdert het virus als er een zit. Ook AVG is een goede gratis beschermer. Maar voor virussen geldt wel dat het belangrijk is om je software up to
date te houden, niet op aparte mailtjes te klikken en op te blijven passen voor gratis programma’s.

Phising
Naast spam is er voor je mailbox nog een andere bedreiging. Deze vorm is alleen een stuk lastiger te herkennen en kan vaak heel echt overkomen:
we hebben het over phishing. E-mails die lijken op een mail van je gemeente of bank en jou vragen om je persoonlijke gegevens. De laatste tijd is
deze manier om informatie te achterhalen veel populairder geworden, misschien hebben je ouders of vrienden er wel eens mee te maken gehad.
Met vervalste e-mails of websites proberen de fraudeurs achter jouw persoonlijke informatie te komen om zo geld van je rekening te kunnen halen.
Wanneer in een mail jou dus gevraagd wordt om je inloggegevens, creditcardinformatie of burgerservicenummer moet je opletten! Lees dan het
bericht nog eens goed door, of vraag iemand met verstand van internet er even met je naar te kijken. Zitten er spelfouten of andere slordigheden in
de tekst? Heb je het gevoel dat je onpersoonlijk wordt aangesproken? Dan zit het waarschijnlijk fout.
Log nooit zomaar in wanneer je dat gevraagd wordt. Je bank zou jou nooit om je inloggegevens vragen! Door in te loggen kunnen de fraudeurs
toegang krijgen tot jouw accounts, en zo je gegevens stelen om rare dingen mee te doen. Als je merkt dat tijdens het inloggen op jouw account er
iets aparts gebeurd of iets nieuws, verbreek dan gelijk de verbinding. Zo kun je de fraudeur toch nog te slim af zijn!
Je kunt het eigenlijk wel blijven zeggen: check, check, dubbel-check!
Ook aan het webadres kun je achterhalen of je wel met jouw eigen bank te maken hebt. Bij een nagemaakte website is het adres vaak ergens
verkeerd gespeld of is er een letter toegevoegd. En bij belangrijke persoonlijke pagina’s, zoals die bij de bank of de gemeente, gaat het altijd via een
extra beveiligde verbinding. Dat kun je zien onderin het scherm: als het goed is vind je daar een gesloten hangslotje. Wanneer je hierop klikt krijg je
het beveiligingscertificaat te zien van de website. Daarmee controleer je dus ook makkelijk de echtheid!
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