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Privacy & informatieveiligheid-quizzen  

Op internet zijn veel gratis quizzen, tests en e-learnings te vinden die bewust maken van privacy 

en informatieveiligheid en kennis over dit thema vergroten. SIGRA heeft er een aantal voor je 

verzameld. Je kunt ze binnen jouw eigen organisatie benutten of gebruiken als 

inspiratiebronnen voor het ontwikkelen van jouw eigen quiz of e-learning (vergeet dan uiteraard 

niet de bron te vermelden).  

AVG  
• Ben jij AVG-proof? Doe de kennistest – aangeboden door infoland 

https://www.infoland.nl/avgtoets/ 

 

• Een jaar AVG: Test uw privacykennis! - aangeboden door Advocatenbureau Van Doorne  

https://www.vandoorne.com/Kennisbank/Een-jaar-AVG-Test-uw-privacykennis/ 
 

• Hoe goed bent u voorbereid op de AVG? Doe de quiz! - aangeboden door de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)   
https://www.knmt.nl/nieuws/hoe-goed-bent-u-voorbereid-op-de-avg-doe-de-quiz 

 

• De AVG, doe er je voordeel mee! - aangeboden door Thuiswinkel.org 

https://www.thuiswinkel.org/bedrijven/juridisch-advies/avg-quiz/wat-weet-jij-van-de-avg 

 

• AVG-quiz, test jouw kennis van de AVG - aangeboden door Management Support  

https://www.managementsupport.nl/digitaal-werken/nieuws/2018/04/avg-quiz-test-jouw-

kennis-van-de-avg-10114710?vakmedianet-approve-

cookies=1&_ga=2.220175632.827093897.1565099540-1591314341.1565099540 

Cyberskills 
• Cybersecurity Knowledge Quiz. How mucht do you know about cybersecurity? – aangeboden 

door Pew Research Center voor Internet & Technology. Let op: deze quiz is in het Engels. 

https://www.pewresearch.org/internet/quiz/cybersecurity-knowledge/ 

 

• CyberskillsTest - aangeboden door Alert Online  

https://www.alertonline.nl/cyberskillstest#/ 

Digivaardig in Gehandicaptenzorg  
• Complete Informatiebeveiliging & privacy-training voor de Gehandicaptenzorg – aangeboden 

op de kennisnetsite voor Gehandicaptenzorg 

https://www.digivaardigindezorg.nl/gehandicaptenzorg/home/informatiebeveiliging-

privacy/complete-training/ 
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Gegevensoverdracht  
• Hoe waterdicht is jouw gegevensoverdracht? – aangeboden door Zorg Zekeren (Ziekenhuizen 

en specialistische instellingen)  

https://www.zorgzekeren.nl/zeker-check/index.html 

Informatiebeveiliging   
• Weet jij alles over de NTA 7516 normering? – aangeboden door Zivver 

https://zivver.outgrow.us/NTA-7516-KENNIS-QUIZ  

 

• Hoe ZEKER jij informatie? – aangeboden door Zorg Zekeren (Ziekenhuizen en specialistische 

instellingen)  

https://www.zorgzekeren.nl/zeker-test/index.htm# 

Privacy  
• Mag dat? Test je kennis – aangeboden door Zorg Zekeren (Ziekenhuizen en specialistische 

instellingen) 

https://zorgzekeren.nl/mag-dat-quiz/ 

 

• Privacy quiz: Speel op Zeker – aangeboden door Zorg Zekeren (Ziekenhuizen en specialistische 

instellingen)  

https://zorgzekeren.nl/speel-op-zeker.php 

Informatiebeveiliging en privacy  
• De internationale Security Quiz, een quiz over privacy of informatiebeveiliging – aangeboden 

door European Cyber Security Month  

https://cybersecuritymonth.eu/references/quiz-demonstration/welcome-to-the-network-and-

information-security-quiz 

 

• Eindtoets module informatiebeveiliging en privacy -  aangeboden door Surveymonkey 

https://nl.surveymonkey.com/r/7ZPS7VC 

Phishingmails  
• Valse berichten-quiz – aangeboden door de Fraude Helpdesk 

https://www.fraudehelpdesk.nl/quiz/valse-berichten-quiz/ 

 

• Quiz 7 vragen over phishingmails met voorbeelden uit de zorgsector – aangeboden door 

privacyexpert Maria Genova 

https://forms.gle/3jrYnP2BUTWLeDim9 
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Social media en privacy  
 

• Social Media Privacy Quiz: welk privacytype ben jij? – aangeboden door Yourhosting 

https://www.yourhosting.nl/blog/wp-content/plugins/quiz/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links voor het laatste gecheckt op 26 augustus 2020. Ben je ook een goede online quiz tegengekomen? 

Of merk je dat een van deze links niet werkt?  

 

Laat het ons weten. Stuur een reactie aan Mariëtte van der Leij, mvdleij@sigra.nl  

https://www.yourhosting.nl/blog/wp-content/plugins/quiz/index.html
mailto:mvdleij@sigra.nl

