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Computercriminaliteit Inleiding
Bekijk als inleiding op het onderwerp computercriminaliteit het animatiefilmpje.

https://youtu.be/AWEtr8GMhKM

Deze module gaat over computercriminaliteit. Criminaliteit op internet en e-mail, maar ook op
zogeheten RFID-chips. In deze module kom je dus meer te weten over de gevaren die je tegenkomt op
het moment dat je je computer op internet aansluit. Via het internet kun je bijvoorbeeld heel handig
dingen snel opzoeken en spelletjes spelen en via e-mail en MSN kun je makkelijk contact houden met
vrienden. Maar het internet is niet geheel ongevaarlijk.
Denk bij gevaren bijvoorbeeld aan virussen en hackers, maar bijvoorbeeld ook aan spam en phishing
e-mails. Al deze onderwerpen zullen behandeld worden in deze module. Wat zijn de gevaren precies?
Hoe werken ze? En ook hoe je je ertegen kunt wapenen, door spamfilters en virusscanners te
installeren.
Gelukkig is er ook nog de wet. In de wet staan een aantal artikelen over computercriminaliteit. Er staat
natuurlijk in dat het niet mag, maar wat mag er dan precies niet? In deze module kom je het te weten.
Uiteindelijk leer je in het practicum om zelf te hacken.
Computercriminaliteit is geen nieuw fenomeen, maar met het toenemen van het aantal computers lijkt
deze vorm van criminaliteit grotere vormen aan te nemen. De criminaliteit wordt niet alleen steeds
heviger en schadelijker, ook worden steeds opnieuw nieuwe vormen van computercriminaliteit
uitgedacht en toegepast.
Twee recente voorbeelden:
In 2007 was het gemiddelde spampercentage maar liefst 91,9%: een absoluut record. In de
traditioneel drukke spam-maand december kwam het maandgemiddelde zelfs uit op 96%;
Door politieke motieven gedreven hackers hebben in januari 2007 ingebroken in de computers
van het Belgische leger. Vervolgens hebben ze de website voorzien van andere informatie.
Bezoekers die vervolgens de website bezochten kwamen terecht op een andere website.
Als je naar deze twee voorbeelden kijkt is de situatie niet erg hoopgevend. Zowel de provider als het
Belgische leger zijn professionele organisaties en toch blijken ze niet in staat om de criminelen buiten
de deur te houden. Je vraagt je zelfs af of het nog wel verstandig is om je eigen PC aan te zetten.

Opdracht
Maak nu de opdracht "Concept Map Computercriminaliteit " uit het menu-onderdeel "Opdrachten en
Toetsen".
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Over dit lesmateriaal
Colofon
<p>Dit materiaal is achtereenvolgens ontwikkeld &nbsp;en getest in een SURF-project &nbsp;(20082011: e-klassen als voertuig voor aansluiting VO-HO) en een IIO-project (2011-2015: eklassen&amp;PAL-student).&nbsp; In het SURF project zijn in samenwerking met vakdocenten van
VO-scholen, universiteiten en hogescholen e-modules ontwikkeld voor Informatica, Wiskunde D en
NLT.&nbsp; In het IIO-project (Innovatie Impuls Onderwijs) zijn in zo&rsquo;n samenwerking modules
ontwikkeld voor de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (bovenbouw havo/vwo). &nbsp;Meer
dan 40 scholen waren bij deze ontwikkeling betrokken.</p> <p>Organisatie en begeleiding van
uitvoering en ontwikkeling is geco&ouml;rdineerd vanuit <strong>B&egrave;tapartners/Its Academy,
</strong> een samenwerkingsverband tussen scholen en vervolgopleidingen. Zie ook <a
href="http://www.itsacademy.nl">www.itsacademy.nl</a></p> <p>De auteurs hebben bij de
ontwikkeling van de module gebruik gemaakt van materiaal van derden en daarvoor toestemming
verkregen. Bij het achterhalen en voldoen van de rechten op teksten, illustraties, en andere gegevens
is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn
die rechten menen te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes, illustraties, enz. van een module, dan
worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met de programmamanager van de Its Academy (zie
website).&nbsp;</p> <p>Gebruiksvoorwaarden:&nbsp; creative commons cc-by sa 3.0</p>
<p>Handleidingen, toetsen en achtergrondmateriaal zijn voor docenten verkrijgbaar via de
b&egrave;tasteunpunten.</p> <p>&nbsp;</p>
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Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Dit houdt in dat je onder
de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij
bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland
licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
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