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Kinderen van nu groeien op in een digitale wereld. Het is belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk 
vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en bij de samenleving van de toekomst. 
De overheid wil dat digitale vaardigheden ook worden opgenomen in het curriculum. 
Maar voordat het zover is, kunnen kinderen met het gratis lesprogramma Online Masters 
alvast kennismaken met de kansen die technologie hen biedt en ondersteuning krijgen bij 
het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Het lesprogramma is ontwikkeld door VodafoneZiggo 
in samenwerking met ECP/Veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid en samengesteld met 
behulp van experts (de ‘Masters’) uit de praktijk: van professoren tot vloggers. 
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Achtergrondinformatie  
In Online Masters staan vier thema’s centraal: 
de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig 
online en sociaal online. In dit online lesprogramma 
nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak leerlingen 
uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs via  
video’s mee in hun wereld. De leerlingen gaan met 
de aangeboden vaardigheden aan de slag om zo hun 
talent te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. 
Ook leren ze meer over hoe ze zich veilig en bewust 
in de digitale wereld kunnen begeven. Na het door-
lopen van het programma krijgen de leerlingen een 
certificaat waarop staat met welke vaardigheden  
zij hebben kennisgemaakt.
 
Doelstellingen  
Dit programma draagt bij aan de digitale  
geletterdheid van de leerling. De doelstellingen  
van het lesprogramma zijn:  
•  Kennis opdoen over technologie/de digitale  
 wereld;  
•  Leren over digitale/creatieve vaardigheden;  
•  Inzicht krijgen in veiligheid rondom online  
 gedrag;  
•  Inzicht krijgen in de impact en effecten van  
 online gedrag;  
•  Dialoog creëren in de klas. 

Opzet en Opbouw  
Online Masters bestaat uit vier modules. Het is 
mogelijk om de modules los te behandelen en te 
kiezen voor die onderwerpen die in de klas de meeste 
aandacht behoeven. Het doorlopen van het hele 
programma kost een tijdsinvestering van circa 14 
lesuren. Het lesprogramma is het hele jaar door te geven.
 
Module 1 - Digital Master  
De eerste module is een introductie en geeft een  
terugblik en een vooruitblik op de ontwikkelingen in dit 
digitale tijdperk en laat zien hoe deze ontwikkelingen 
het leven van mensen en de samenleving beïn- 
vloeden. Deze module wordt begeleid door Master:  
Boris Veldhuijzen van Zanten (CEO van The Next Web).  
 
Lesduur:  
Introductie - 10 minuten 
Les Vroeger, nu en in de toekomst - 45 minuten
Les Slimme computers - 45 minuten

Module 2 – Creative Master  
In deze module komen vijf masters aan het woord 
die vertellen over hun expertise en de leerlingen 
 uitdagen zelf aan de slag te gaan met de onder-
werpen Programmeren (Master: Felienne Hermans 
– Hoogleraar vakdidactiek informatica aan de VU), VR 
(Master: Marnix van Gisbergen – professor Digital 
Media Concepts aan NHTV Breda), Jouw verhaal 
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(Master: Lilian Stolk), Robotica (Masters: Tijn van 
Bommel, Iris Kerkhof en Stijn Spanjaard van Team 
Rembrandts) en Design (Master: Sjoerd Wenting van 
Creative Beards). Leerlingen kiezen met welk vakge-
bied ze aan de slag willen. 

Lesduur: 
Introductie - 10 minuten  
Les Programmeren - 60 minuten 
Les Robotica - 120 minuten 
Les Jouw verhaal - 60 minuten 
Les Design - 60 minuten 
Les Virtual Reality - 60 minuten
 
Module 3 – Safe Master  
Deze module richt zich op online veiligheid: 
persoonsgegevens en privacy, je digitale voetafdruk, 
openbare wifi, veilig downloaden, beveiliging van 
apparaten, sociale media-accounts, hackers, sterke 
wacht woorden en phishing. Deze module wordt 
begeleid door Master Sophie (ethische hacker).

Lesduur:  
Introductie - 10 minuten
Les Persoonsgegevens & privacy - 45 minuten
Les Digitale voetafdruk - 45 minuten
Les Hack-check - 45 minuten

Module 4 – Social Master 
In deze module ligt de focus op bewustwording en 
zelfreflectie ten aanzien van nepnieuws, bewust  
gamen, balans zoeken tussen online en offline zijn  
en de rol van groepsdruk en sociale media.  
Deze module wordt begeleid door Master Vivianne 
Bendermacher (Techionista) en game-expert Koen 
Schobbers.

Lesduur:  
Introductie - 10 minuten
Les Nepnieuws - 45 minuten
Les Bewust gamen - 45 minuten
Les (a)Sociaal?  - 45 minuten

Benodigd materiaal  
•  Digibord (en computer);  
•  Internet; www.online-masters.nl 
•  Optioneel: tablets en smartphones  
 (de smartphones worden ingezet om mee te  
 stemmen);  
•  Geprinte werkbladen, pen en papier. 

Schoolopdrachten en thuisopdrachten  
De modules worden afgesloten met een optionele 
schoolopdracht en thuisopdracht. Het doel van 
de schoolopdracht is dat leerlingen zich verder 
in het onderwerp verdiepen, bovendien bevatten 
de schoolopdrachten vaak zelfreflectievragen.  
Het doel van de thuisopdracht is dat leerlingen met 
hun ouders/verzorgers in gesprek gaan over hun 
online leven. Veel van hen weten (bijna) alles over 
hun kinderen in de fysieke wereld, maar weinig over 
hun online leven. De thuisopdrachten nodigen uit tot 
dialoog, waardoor het voor kinderen en hun ouders/
verzorgers net zo vanzelfsprekend wordt om hun 
online als offline leven dagelijks te bespreken. 

 Gebruik smartphone  
Om de interactiviteit en betrokkenheid van de leer-
lingen tijdens de lessen stimuleren, is het mogelijk 
hen deel te laten nemen met hun smartphone. 
Hiervoor is toegang tot internet nodig. Als niet alle 
leerlingen een smartphone met internettoegang 
hebben, kunnen ze in tweetallen samenwerken.  
Activeer eerst ‘smartphone gebruik’ op het ope-
ningsscherm van de gekozen Master. De leerlingen 
pakken hun smartphone en gaan in de browser  
naar www.online-masters.nl/stem. Ze vullen hier de 
code in die op het digibord wordt getoond. 

www.online-masters.nl

CODE
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Hierdoor wordt een verbinding tussen smartphones 
en digibord gemaakt. Bekijk op het digibord of het 
aantal spelers overeenkomt met het aantal leerlingen. 
Indien er geen interactieve elementen zichtbaar zijn 
op een digibord is er een wachtscherm op de smart-
phones te zien. Zodra er op het digibord op de knop 
‘stemmen’ geklikt wordt, komt na een kleine 
vertraging van ca. 5 seconden, een keuzescherm 
tevoorschijn op de smartphones van de leerlingen. 
Doordat deze keuzeschermen pas na het klikken op 
‘stemmen’ geactiveerd worden, heeft de leraar genoeg 
flexibiliteit om eerst de vraag en antwoorden voor te 
lezen. Na de verstreken antwoordtijd verschijnt een 
percentage van de gegeven antwoorden op het digibord. 

De smartphone kan ingezet worden bij alle op-
drachten waar dit icoontje  bij staat. Hebben de 
leerlingen geen smartphones? Dan kun je de vragen 
klassikaal behandelen. Het antwoord dat het meest 
gekozen wordt door de klas, klik je aan op het digi-
bord. Vervolgens verschijnt het juiste antwoord met 
toelichting in beeld. 

Heb je hulp nodig bij het activeren van het stemmen 
met smartphones? Download de handleiding Stemmen 
met smartphones, deze vind je onder de button Aan 
de slag op www.online-masters.nl.
 
Certificaat  
Online Masters kan worden afgesloten met een  
certificaat. Deze vind je ook onder de button Aan de 
slag in de online lesomgeving. Er zijn twee mogelijk-
heden: je print het certificaat voor alle leerlingen uit,  
vult de namen in en geeft handmatig aan welke  
vaardigheden de leerling zich heeft eigen gemaakt 
en dus ‘gemastered’ heeft. Het is ook mogelijk de  
namen en de aangeboden modules digitaal in te 
vullen en deze daarna per leerling uit te printen. 

Toolkit ouderavond  
Bij het lesprogramma Online Masters hoort een 
toolkit. In deze toolkit zit een PowerPoint-presentatie 
die de school kan gebruiken om inhoud te geven 
aan een ouderavond inzake online media. Bij deze 
presentatie hoort een handleiding. De toolkit is 
voorzien van een nieuwsbrieftekst die de school kan 
gebruiken om ouders/verzorgers te informeren over 
Online Masters. 

Daarnaast vind je in deze toolkit ook Koen Schob-
bers’ Bewust gamen tips & tricks voor ouders/ver-
zorgers. Met deze tips&tricks krijgen zij handvatten 
aangereikt om zich te verdiepen in de gamewereld 
van hun kind(eren). Je vindt deze toolkit in het online 
lesprogramma. 

Mediamatties
Thuis praten over online zijn, sociale media en in-
ternet? Kinderen en hun ouders/verzorgers hebben 
hier vaak verschillende meningen en ideeën over. Dit 
kan leiden tot vermoeiende discussies, voor beide 
partijen. Maar praten over media kan ook heel leuk 
en leerzaam zijn.
De quiz is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.
Wil je deze quiz, bijvoorbeeld ter voorbereiding 
van of juist na een ouderavond, onder de aandacht 
brengen bij ouders/verzorgers? 
Je vindt de quiz in de Toolkit ouderavond in de online 
omgeving.

www.online-masters.nl

http://www.online-masters.nl
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Lesduur 
Introductie - 10 minuten 
Vroeger, nu en in de toekomst - 45 minuten 
Les Slimme computers - 45 minuten

Werkbladen 
Beide lessen zijn voorzien van een schoolopdracht en 
een thuisopdracht. Print de werkbladen voorafgaand 
aan de les. Geef de printopdracht dubbelzijdig afdrukken.

Start de module op www.online-masters.nl 

Introductie 

Mijn online paspoort  
Duur: 5 minuten 

Begin de les met de leerlingen een inkijkje te geven 
in jouw digitale leven. Op het scherm staan de  
volgende vragen die je daarbij kunt beantwoorden:  
•  Mijn favoriete social media is:
•  Mijn favoriete app is:  
•  De website die ik het meest bezoek is:  
•  Online zijn betekent voor mij:  
•  Ik ben per dag ongeveer … uur online. 
•  In ruil voor een dag niet online kunnen zijn zou ik …  
•  Dit vind ik de leukste digitale uitvinding ... 

Laat de leerlingen deze vragen eventueel ook voor 
zichzelf beantwoorden. 

Introductievideo  
Duur: 5 minuten (inclusief nagesprek)

Start de video van de Digital Master Boris Veldhuijzen 

van Zanten. Hij begeleidt de leerlingen deze module. 
Na het kijken van de video kun je de volgende vraag 
aan de klas stellen: ‘Wat vind jij de leukste/ beste 
digitale uitvinding?’ Geef leerlingen de gelegenheid 
om te reageren op deze vraag. Denken ze al veel te 
weten van alle digitale ontwikkelingen of valt er juist 
nog veel te ontdekken? Wat vinden ze ervan als onze 
wereld uiteindelijk helemaal digitaal wordt? Wat lijkt 
ze de voor- en wat de nadelen daarvan? 

 Vroeger, nu en in de toekomst 

De ontwikkelingen op het gebied van internet en 
apparaten, zoals smartphones, gaan supersnel.  
Hebben de leerlingen een idee hoe snel de ontwikke-
lingen precies zijn gegaan en wat hen nog allemaal te 
wachten staat? Dat testen ze tijdens deze quiz. 

Vraag 1. Deze telefoon komt uit 1980. Waar of niet waar? 

Antwoord: Niet waar, deze telefoon komt uit 1992. 
Het is de eerste mobiele telefoon die door Nokia in 
een grote oplage is verkocht. Met dit apparaat kon je 
90 minuten bellen en 99 telefoonnummers opslaan. 
Dat was destijds heel bijzonder. De allereerste echte 
mobiele telefoon komt uit 1989 en was van Motorola. 
 
Vraag 2. Voor ons is het supernormaal om altijd en 
overal internet hebben. Maar er bestaat ook een 
tijdperk vóór internet. Nederland werd in 1995 aan-
gesloten op internet. Waar of niet waar? 

Antwoord: Niet waar. Nederland werd al in 1988 aan-
gesloten op internet. We waren daarmee het tweede 
land ter wereld met een aansluiting. Het eerste land 

toelichting module 1

Deze eerste module is een introductie en geeft een terugblik en een vooruitblik op de 
ontwikkelingen in dit digitale tijdperk en laat zien hoe deze ontwikkelingen het leven  
van mensen en de samenleving beïnvloeden. Deze module wordt begeleid door  
Master: Boris Veldhuijzen van Zanten (CEO van The Next Web).
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was de Verenigde Staten van Amerika. 

Vraag 3. In de toekomst zullen zelfrijdende auto’s de 
wegen zo veilig maken dat de ANWB niet meer nodig 
is en schadereparaties tot het verleden behoren. 
Waar of niet waar? 

Antwoord: Niet waar! Zelfrijdende auto’s zijn straks 
vast veel veiliger, toch zijn eventuele ongelukken en 
bijkomende schade niet meteen uitgesloten.

Vraag 4. Binnenkort kun je in de supermarkt gekweekt 
vlees kopen. Kweekvlees is vlees waarvoor geen dieren 
worden doodgemaakt. Waar of niet waar?
 
Antwoord: Waar! De techniek om kweekvlees te maken 
bestaat zelfs al. Het mag alleen nog niet worden verkocht 
of gegeten. Dit soort nieuwe producten moeten voldoen 
aan strenge veiligheidseisen. Nog heel even geduld dus! 
 
Vraag 5. Het printen van donororganen, er wordt al 
volop onderzoek naar gedaan. Toch moeten we nog 
tientallen jaren geduld hebben voor ze echt gebruikt 
kunnen worden. Waar of niet waar?

Antwoord: Niet waar, de ontwikkelingen van de afge-
lopen jaren hebben al mogelijk gemaakt dat werkende 
organen geprint kunnen worden. Hiervoor worden 
stamcellen van de persoon die een nieuw orgaan 
moet ontvangen, gebruikt. Op deze manier is al een 
lever geprint maar ook levende hartcellen. Deze 
 nieuwe cellen kunnen afgestorven hartcellen, na 
bijvoorbeeld een hartaanval, vervangen. De uitdaging 
zit nu nog in het printen van de haarfijne bloedvaten. 
Men verwacht dat dit binnen 5 jaar mogelijk is.

Vraag 6. Esports – of electronic sports – is de 
 wedstrijdvorm van computerspellen. Esports is  
bij de volgende Olympische Spelen de nieuwste  
aanwinst! Waar of niet waar? 

Antwoord: Niet waar, in Europa is The Electronic 
Sports League heel groot (ESL) en er zijn ook al 
wereldkampioenschappen zoals de International 
Esports Federation (IESF) en de World Cyber Games 
(WCG). Maar esports zijn nog geen officiële 
 Olympische sport.

Vraag 7. De opslagcapaciteit van computers wordt 
enorm vergroot met nanotechnologie. Dat zijn 
mini-machines van één molecuul dikte, met een 
gewicht van één gram, met een oppervlakte van één 
voetbalveld, dat 200 x sterker is dan staal. Waar of 
niet waar?

Antwoord: Waar! Leuk weetje: ‘Nano’ is afgeleid van het 
Griekse woord ‘nanos’ dat dwerg betekent, heel klein 
dus!

Vraag 8. Te kort aan woonruimte? Voor €3.500 in 
minder dan 24 uur een huis bouwen: het kan met de 
3D printer! Waar of niet waar?

Antwoord: Het is nog niet het antwoord op tekort aan 
huizen, maar het biedt zeker mogelijkheden! Wil je 
laten zien hoe zo'n huis er uit ziet? Ga naar  
https://www.youtube.com/watch?v=2_o_eRYMMUk. 
 
IoT
IoT is een afkorting, die staat voor ‛Internet of Things’. 
In het Nederlands ‛het internet van dingen’. Steeds 
meer huis-, tuin- en keukenapparaten worden ver-
bonden met het internet: Van koffers tot portemon-
nees, van de deurbel tot je horloge, de thermostaat 
thuis en zelfs onze tandenborstel... Dat kan erg 
handig zijn. Wat vinden de leerlingen van de twee 
voorbeelden? 

1. Huisdier van de toekomst  
Ze komen straks gewoon uit de 3D-printer gerold: 
kleine dieren die reageren als je ze aanraakt.  
Superschattig! Ook heel handig: ze worden niet ziek, 
je kunt ze gemakkelijk een paar dagen alleen thuis-
laten (als je op vakantie gaat) en je hoeft nooit meer 
een kattenbak te verschonen. 

Bekijk de video door op het groene vlak te klikken.  
Lees vervolgens de stelling voor en start de klok. 

www.online-masters.nl

https://www.youtube.com/watch?v=2_o_eRYMMUk.  
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Stelling: Dit is het perfecte huisdier! 
Wat vinden de leerlingen van deze stelling? Discussieer 
erover en stel extra vragen om het gesprek op gang te 
helpen:  
•  Zou jij zo’n huisdier willen hebben of maken?  
 Waarom wel of niet?  
•  Kan een beest dat uit een 3D-printer komt net  
 zo schattig zijn als een echt dier?  
•  Wat zijn de verschillen met een echt dier?  
•  Wat vind je ervan dat steeds meer ‘echte’ dingen  
 worden vervangen door digitale varianten? 

Vat - als de tijd om is - samen wat de meningen van 
de klas zijn. 

2. Banen van de toekomst
Lees de tekst op het scherm voor. Laat de leerlingen 
vervolgens stemmen: is dit waar of niet waar?

Het is waar! Klik op Bekijk antwoord, lees de tekst 
en bekijk ook het filmpje over dit oude beroep. Geef 
duidelijk aan dat er door alle ontwikkelingen zeker 
beroepen zijn verdwenen, maar dat er ook altijd 
weer nieuwe beroepen bijkomen.

3. Klasgenoot van de toekomst  
Als een klasgenoot lang ziek is – en bijvoorbeeld in 
het ziekenhuis ligt – kan hij of zij via de AV1 robot 
van No Isolation toch in contact blijven met vrienden. 
Het is een computer (met microfoon, camera en 
speakers) ‘verkleed’ als robot die je kunt bedienen 
vanuit je ziekbed. Je hoeft zo nooit meer een verjaar-
dag, logeerpartij of sportwedstrijd te missen.

Bekijk de video door op het groene vlak te klikken. 
Lees vervolgens de stelling voor en start de klok.

Stelling: Een robot die in plaats van jou naar een 
feest gaat, dat is een goed idee! 

Wat vinden de leerlingen van deze stelling?  
Discussieer erover en stel extra vragen om het  
gesprek op gang te helpen:  
•  Wat is er goed aan deze uitvinding?  
•  Wat vind je minder geslaagd?  
•  Lijkt het je gezellig om via een robot met je  
 vrienden mee te gaan naar een feest en zo mee  
 te kijken?  

•  Wat zou je missen en wat zou je fijn vinden?  
•  Waarin verschilt echt contact hebben met  
 anderen van contact hebben via een robot?  
•  Denk je dat er in de toekomst veel door robots  
 wordt overgenomen? Komen er dan ook andere  
 banen, denk je? Welke vaardigheden zullen dan  
 belangrijk zijn? 

Vat – als de tijd om is – samen wat de meningen van 
de klas zijn. 

Extra 
Door op het scherm ‘tip!’ te klikken kom je uit bij de 
online les ‘Bondgenoten’ (www.mijn-bondgenoot.nl) en 
kun je dieper ingaan op de techniek van de AV1 
robot en/of iemand aanmelden die de robot kan 
gebruiken. Meer achtergrondinformatie over dit  
onderwerp kun je vinden op www.noisolation.com/nl.

Wil jij dit?
Wat er precies gaat gebeuren in de toekomst, dat 
is moeilijk te voorspellen. De ontwikkelingen gaan 
razendsnel. Deze technieken zijn er inmiddels al, je 
kunt ze tegenkomen op straat, in de klas of thuis. 
Maar zijn dit ook toepassingen die de leerlingen 
zouden willen gebruiken? Laat de leerlingen in kleine 
groepjes steeds tot een keuze komen: willen ze de 
toepassing wel of niet?

1. Fit bingewatchen
Leuk, Netflix kijken tijdens het sporten! Om er voor 
te zorgen dat je niet te snel opgeeft bij het sporten, 
stopt je stream wanneer jij stopt met bewegen. Een 
aflevering van je favoriete serie kun je dus pas bekijken 
als je de hele tijd blijft bewegen. En met Netflix Make 
It kun je een personage uit een Netflix-serie ook nog 
eens omdopen tot je eigen personal coach. Wil jij dit?

2. Sesam open u
Heb jij nog een sleutelbos op zak? Dat is zo ouder-
wets! Er zijn sloten die je met een smartphone of 
speciale tag openmaakt. Je smartphone heb je toch 
altijd bij je en zo’n tag kun je aan je tas doen, handig 
toch?! Wil jij dit?

3. Kukeleku
Vroeg opstaan is nooit leuk en op je standaard 
wekkergeluid reageer je al niet meer. Maar nu kun 

toelichting module 1 online masterswww.online-masters.nl
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je gewekt worden met de geur van vers gebakken 
broodjes. Op het ingestelde tijdstip wordt de geur 
verspreid en na 3 minuten speelt ook de wekker 
een melodie af om zeker te weten dat jij echt wakker 
wordt. Wil jij dit?

Schoolopdracht  
Duur: introductie opdracht 10 minuten

Nu het plenaire deel van de les is afgerond, introduceer 
je de schoolopdracht. Hiervoor start je het videofrag-
ment van de master waarin hij de leerlingen uitnodigt 
zelf aan de slag te gaan met het onderwerp. 

‘Superinteressant al die nieuwe toepassingen voor  
techniek, maar wat vind jij nou een goed idee? Met behulp 
van dit werkblad bedenk je hoe de digitale wereld jou – en 
de mensen om je heen – in de toekomst kan helpen.’ 

Deel het werkblad uit en vertel dat ze een start gaan 
maken met een digitaal idee voor de toekomst. Denk 
aan toepassingen in huis, vervoer, sport, sociale 
contacten als je ziek bent, huiswerkbegeleiding 
etcetera. Als ze het werkblad stap voor stap volgen, 
komen ze vast tot een goed idee! Hoe ze dat uitwer-
ken, mogen ze zelf weten. Ze kiezen een vorm die 
hen aanspreekt, bijvoorbeeld: een (online) getekend 
ontwerp, video, mondelinge presentatie of een tekst. 
Bespreek met de leerlingen wanneer ze verder  
kunnen werken aan deze opdracht. 

Tip: vraag leerlingen die er niet uitkomen welke moderne 
technieken ze aanspreekt. Welke onderwerpen uit  
de les vonden ze interessant en waar worden ze 
enthousiast van? Laat ze daarmee aan de slag gaan. 

Thuisopdracht  
Geef de leerlingen aan het eind van de les de thuis-
opdracht mee naar huis. Bij deze opdracht inter- 
viewen ze een ouder, verzorger, grootouder of ken-
nis die geboren is vóór 1970 over hoe het was om 
op te groeien zonder internet en smartphone. Laat 
de leerlingen eventueel in een volgende les of tijdens 
een kringgesprek vertellen over de meest opvallende 
antwoorden. Hoe lijkt het ze zelf om te leven zonder 
internet en smartphone? Welke voordelen denken  
ze dat zo’n leven heeft? 

Wat heeft Online Masters nog meer voor jou 
in petto?  
Deze schermen geven een doorkijkje naar de andere 
drie modules. 
•  Klik de video met de introductie van de Masters  
 uit module 2 aan. Welke Master willen de  
 leerlingen volgen?  
•  Module 3 heet Safe Master, hierin leren leerlingen  
 alles over persoonsgegevens & privacy en online  
  veiligheid. Zijn de leerlingen het eens met de 

volgende stelling? ‘Om mijn privacy maak ik me niet 
druk, want ik heb niets te verbergen.’

•   Module 4 is de Social Master en laat leerlingen 
nadenken over onderwerpen als nepnieuws, 
bewust gamen, balans tussen online en offline  
zijn, sociale media en groepsdruk. Wat denken  
ze bijvoorbeeld van deze stellingen? 
‘Opmerkingen die online gemaakt worden, komen 
minder hard aan dan als je het iemand in zijn gezicht 
zegt.’ en ‘Als je goed je best doet op school, ga je ook 
beter gamen.’

 Slimme computers

Duur: 50 minuten, exclusief schoolopdracht en thuis-
opdracht

Voorbereiding: Download en print de school- en 
thuisopdracht voor iedere leerling.

Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie 
(AI) staat voor een computersysteem dat slim gedrag 
vertoont. Het slimme systeem kan zelfstandig, dus 
zonder hulp van mensen, taken uitvoeren en kan 
ook steeds slimmer worden door veel te oefenen. 
Het is overal, iedereen heeft er (onbewust) al mee te 
maken. En het ontwikkelt zich razendsnel. Zoals met 
iedere nieuwe ontwikkeling biedt KI kansen en zijn 
er ook aandachtspunten. Kennis over kunstmatige 
intelligentie is een eerste stap om goed met deze 
ontwikkelingen om te kunnen gaan. Deze online les 
biedt een stevige basis.

De les start met een introductie over kunstmatige 
intelligentie. Wat is het? Hoe werkt het? Waar wordt 
het gebruikt? Wat zijn voor- en nadelen?
Wil je nog meer kijken? > ga naar YouTube en zoek 
op > Hoe werkt het algoritme van Netflix?

toelichting module 1 online masterswww.online-masters.nl

https://www.youtube.com/watch?v=m7hlObVHN9Y&list=PLbfgFDlJp-TC1ey8rs8gKf2KfOAYjPJJh&index=4
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Zorg in ieder geval dat het volgende duidelijk is: Als 
je van de aanbevolen films eentje kiest, dan gebruikt 
de KI dat weer om zijn kennis een klein beetje te 
 verbeteren. Want kennelijk was dat een goede voor-
spelling. Zo blijft de KI leren.

Algoritmen
Lees de tekst op het scherm. Een stappenplan of 
algoritme is goed uit te leggen aan de hand van een 
voorbeeld. Gebruik als voorbeeld 'tanden poetsen':
1. Pak je tandenborstel.
2. Pak de tandpasta.
3. Doe een beetje tandpasta op je tandenborstel.
4. Houd de tandenborstel even onder de kraan.
5. Poets je tanden.
6. Spoel je mond met water.
7. Maak je tandenborstel schoon.
Misschien volgt niet iedereen exact ditzelfde 
 stappenplan. 
Kunnen de leerlingen nog een andere dagelijkse 
handeling opdelen in een algoritme?

Data
Lees de tekst op het scherm. Check of de leerlingen 
begrijpen wat het verschil is tussen een robot zonder 
KI en een robot met KI. Zorg in ieder geval dat het 
volgende duidelijk is: Kunstmatige intelligentie-
systemen hebben veel data nodig om zelfstandig  
te leren.

 Welke zinnen over KI zijn juist?
Lees de zinnen een voor een voor en laat de leerlingen 
hun stem uitbrengen. 
Klik daarna op controleer antwoord en bespreek de 
feedback.
Antwoorden A, B en C zijn juist; D is onjuist.

Vertel: Als we het hebben over slimme machines, 
slimme computers of slimme robots dan bedoelen 
we daarmee dat het kunstmatig intelligente-systemen 
zijn.

 Maak kennis met Phi
Lees de stelling op het scherm voor en laat de 
 leerlingen hun stem uitbrengen. Geef daarna enkele 
leerlingen de mogelijkheid om hun keuze toe te 
lichten.

Phi is een slimme zorgrobot die sinds 2016 werkt bij 
een zorginstelling Philadelphia. In de zorg wordt 
Kunstmatige intelligentie ook op andere fronten 
 ingezet. Zo wordt er op het gebied van kanker 
bijvoorbeeld veel geëxperimenteerd met KI-systemen. 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Nederlands 
Kanker Instituut (NKI) ontwikkelen samen nieuwe 
KI-algoritmen om kanker beter te kunnen behandelen. 
Meerdere onderzoekersgroepen zijn ook bezig om 
een KI-systeem te ontwikkelen dat bepaalde kanker-
soorten kan ontdekken aan de hand van foto's of 
weefselmonsters. Vaak lukt het een KI-systeem beter 
om kanker sneller op te sporen dan mensen. 

Voorspel de inbraak
Lees de tekst op het scherm voor en laat de leerlin-
gen in tweetallen of kleine groepjes discussiëren. Zet 
daarna de belangrijkste kansen en risico's op een rij. 
Het grote voordeel van een Criminaliteits Anticipatie 
Systeem (CAS) is dat het een goede hulp voor de 
politie kan zijn
Nadelen of valkuilen van CAS zijn:
•   Mogelijke privacy schending (door data die 

 ingevoerd is)
•   Mogelijke digitale discriminatie (als er discrimi-

nerende data ingevoerd is)
•   Hoe meer politiecontrole er in een gebied is,  

hoe meer misdaad gezien wordt
Geef ter verduidelijking dit voorbeeld: De politie zou 
onbewust vooroordelen tegen een bepaalde buurt 
kunnen hebben, omdat er vaak veel gedoe is op straat. 
Ze zullen er daarom meer patrouilleren, en daar dus 
ook meer mensen oppakken. Als ze hun informatie 
daarover invoeren in een KI-systeem, dan zal dat 
systeem dus kunnen concluderen dat die bepaalde 
buurt echt gevaarlijker is. Dat staat immers in de data. 
Maar die conclusie is niet juist, want de data is in opzet 
al gekleurd door het vooroordelen van de politie. Dit is 
dus echt iets om goed over na te denken voor je zo’n 
systeem gaat gebruiken!

Mens vs. computer
Lees de vraag op het scherm voor en laat de 
 leerlingen een paar minuten discussiëren. 
Pluspunten van Slimme computers:
•   zijn onvermoeibaar. Ze kunnen altijd doorgaan 

zonder te hoeven rusten.
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•   hebben geen last van emoties of een geweten.
•   zijn heel snel.
•   kunnen in korte tijd veel meer informatie verwerken 

dan mensen.
•   komen soms met onverwachte oplossingen waar 

mensen nooit opgekomen zouden zijn. 

Aandachtspunten van Slimme computers:
•   hebben minder ontwikkelde sociale en emotionele 

vaardigheden. Hieraan wordt wel hard gewerkt. En 
zorgrobot Phi heeft bijvoorbeeld al wel wat sociale 
en emotionele vaardigheden. 

•   zijn minder creatief en fantasievol dan mensen.
•   zijn minder efficiënt in leren dan mensen. Mensen 

hebben veel minder energie en voorbeelden nodig 
om iets te leren dan slimme computers.

Vertel daarna kort over 'narrow ai' (denk aan Siri en 
de junkfilter van je mail) en 'general ai': 

‘Narrow ai’
Er bestaan nu nog geen computers die, net als 
mensen, goed zijn in heel veel verschillende taken. 
Een mens kan bijvoorbeeld klokkijken, schrijven, zijn 
handen wassen, iemand troosten, vrienden maken 
en zijn veters strikken. De kunstmatige intelligen tie-
systemen die er nu zijn, zijn maar goed in één 
bepaald ding. We noemen dat ‘narrow ai’.

‘General ai’ 
Het kunstmatige intelligentie-systeem van Netflix kan 
bijvoorbeeld goed voorspellen welke films jij leuk 
vindt. In de toekomst kunnen we wellicht KI-systemen 
maken die net als mensen meerdere taken goed 
kunnen uitvoeren. Dat noemen we ‘general ai’.

Toekomstmuziek
Klik op de play-button en laat het nummer horen. 
Vraag na afloop of de leerlingen iets opgevallen is. 
Vertel dat dit nummer is gemaakt door een slimme 
computer. Geen menselijke muzikant heeft hiervoor 
een instrument aangeraakt. Je geeft de computer 
veel voorbeelden van muziek die jij leuk vindt en vaak 
luistert. Zo leert de slimme computer jouw muzieks-
maak kennen. Daarna kan het KI-systeem zelf 
muzieknummers maken waarnaar jij graag luistert. 
Puur kunstmatige intelligentie!

Vals?
Lees de vraag op het scherm voor en laat de 
 leerlingen reageren. Benoem dat hier met ‘vals’ ‘niet 
fijn’ wordt bedoeld. Muzikanten en producers en 
eigenaren van muziekwinkels vinden dit misschien 
geen fijne ontwikkeling. Hun werk wordt hierdoor 
wellicht overbodig.

Wat valt je op?
Laat de fotocollage van mensen aan de leerlingen zien. 
Valt ze iets op? Waarschijnlijk zien de leerlingen niets 
bijzonders aan deze gezichten. Toch hebben ze één 
bijzondere overeenkomst: deze mensen bestaan niet 
echt. Ze zijn gemaakt door kunstmatige intelligentie. 
Laat op de website www.thispersondoesnotexist.com 
zien dat een KI-systeem ter plekke nieuwe mensen 
kan genereren.

 Net echt en echt nep
Ga na of de leerlingen begrijpen wat deep fake is. 
Geef zo nodig extra toelichting: deepfake is een 
techniek waarmee je bijvoorbeeld een foto van het 
gezicht van iemand op het lichaam van iemand 
anders kunt 'plakken'. Of je kunt iemand iets laten 
zeggen, wat diegene in het echt nooit gezegd heeft. 
Het wordt steeds gemakkelijker en goedkoper om 
nepfoto's en nepvideo's te maken. En ze worden ook 
steeds beter en echter. Stel vervolgens de vraag op 
het scherm en laat de leerlingen reageren.

Voorbeelden van kansen:
•   Je kunt een nieuwslezer het nieuws in meerdere 

talen tegelijk laten uitspreken.
•   Je kunt zelf de hoofdrol spelen in een film of game.
•   Je kunt een grappige foto of filmpje maken.
•   Je kunt goedkoper en sneller mooie films of games 

maken.

Voorbeelden van aandachtspunten: 
•   Je kunt iemand een overtreding laten maken of 

iets gemeens laten zeggen, terwijl dit niet gebeurd 
is. 

•   Je kunt iemand bedreigen of chanteren. 
•   Je kunt verwarring zaaien doordat je nepinforma-

tie maakt of deelt.

http://thispersondoesnotexist.com
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Weten de leerlingen hoe ze deepfakes kunnen 
herkennen? Benoem de meest duidelijke kenmerken:
•   De randen van een gezicht zijn onscherp.
•   Let op de mond in het gezicht: de bewegingen van 

de mond kloppen net niet goed met wat er gezegd 
wordt.

•   Bizarre en opvallende filmpjes op social media zijn 
sowieso verdacht.

De Masters
Prof. dr. ir. René de Koster van de Erasmus 
 Universiteit, werkt samen met Marek Matusiak  
aan een onderzoek waarin kunstmatige intelligentie 
de hoofdrol heeft. Welke ideeën hebben de 
 leerlingen hierover?
Klik de schermen een voor een door met de rode 
buttons met ‘volgende’.
•   Vraag de leerlingen of ze weten wat er in een 

groot magazijn gebeurt. Kunnen ze zich iets 
voorstellen bij kunstmatige intelligentie in een 
magazijn. Welke toepassing kunnen ze bedenken?

•   Laat de leerlingen brainstormen over de vraag 
welke persoonskenmerken belangrijk om in dit 
kader aan de slimme computer te geven. Wat 
denken ze? Geef daarna enkele voorbeelden van 
persoonskenmerken die hierbij relevant zijn:

 *  lengte (Sommige producten liggen hoog in het 
magazijn, sommige producten liggen laag. Hoe 
lang is de orderverzamelaar?)

 *  ruimtelijk inzicht (Er moeten drie orders bij 
elkaar gestapeld in de container komen te 
liggen. Hoeveel ruimtelijk inzicht heeft de 
orderverzamelaar?)

 *  mobiliteit (Voor sommige producten moet de 
orderverzamelaar nog een stukje lopen. Hoe 
gezond en flexibel zijn de knieën van de order-
verzamelaar?)

 *  rijervaring (Hoe goed kan de orderverzamelaar 
met de rolcontainer rijden?)

 *  kracht (Sommige producten zijn zwaar, andere 
producten zijn licht. Hoe sterk is de orderver-
zamelaar?)

•   Zorg daarna dat het volgende duidelijk wordt: 
Doordat een slimme robot de werknemer in een 
magazijn helpt, gaat de werknemer steeds minder 
beslissingen zelf nemen. Hierdoor kan het gevoel 
ontstaan dat het werk steeds saaier wordt en de 
baan alleen nog maar bestaat omdat robot-handen 

nog niet goed genoeg zijn. Zodra dat wel het geval 
is, zal de werknemer dus volledig door robots 
vervangen worden. 

Extra discussie: Is het erg als die banen vervangen 
worden?

 KI in de klas
In het onderwijs wordt ook gebruik gemaakt van 
kunstmatige intelligentie. Zo bestaan er adaptieve 
leermiddelen die met behulp van KI het niveau van 
de leerlingen bepalen en daarop het lesaanbod 
aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan apps als Snappet, 
Gynzy en Learnbe. In de toekomst zal de hele 
persoonlijke leerroute van leerlingen voorspeld 
kunnen worden. In het hoger onderwijs is Feedback-
fruits een KI-toepassing die al gebruikt wordt. Met 
Feedbackfruits krijgen studenten automatisch 
gepersonaliseerde feedback krijgen op hun schrijfwerk.

Lees de toekomstige toepassingen van KI in het 
onderwijs voor en laat de leerlingen stemmen:
Toepassing 1: een slimme robot in de klas. 
Toepassing 2: een slimme computer die de persoon-
lijke leerroute van de leerling kan voorspellen. Dit 
KI-systeem zou de leerkrachten ondersteuning 
kunnen bieden en hun werkdruk kunnen verlagen.
Toepassing 3: een slimme computer die schooladvies 
geeft. De keuze voor een passende middelbare 
school is een belangrijke beslissing. Deze beslissing 
heeft grote invloed op je leven. Zou je een dergelijk 
advies overlaten aan een computer? Heb je voldoende 
inzicht in hoe het KI-systeem aan het resultaat  
komt?

Klaar voor de toekomst
Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van 
kunstmatige intelligentie gaande. Op vele plekken  
zal KI een belangrijke rol gaan spelen. Denk aan een 
slimme supermarkt die precies weet welke producten 
jij in je mandje hebt en waar je tot slot afrekent bij 
een computerpaal. Over een tijdje zal die supermarkt 
er zeker zijn!

Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bang voor 
zelfrijdende auto’s omdat ze het gevoel hebben dat 
ze dan geen controle meer hebben. Ze vertrouwen 
er niet op dat auto’s zonder menselijke bestuurder 
veilig zijn. En ook: wie is er verantwoordelijk als er wel 
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een ongeluk gebeurt? Daarom zijn goede afspraken 
en regels rondom KI heel belangrijk. Op die manier 
kunnen we controle houden over de ontwikkelingen. 
We kúnnen misschien ooit zelfdenkende wapens 
maken, maar willen we dat ook? Anderen zijn bang 
voor hun privacy. Wat kan er gebeuren als slimme 
computers alles van jou weten? Bij wie komt die 
informatie terecht? En wil je dat? Met elkaar zullen we 
goed moeten blijven letten op de veiligheid van KI. 

Kunstmatige intelligentie
Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken 
over wat we ontwikkelen en zo controle te houden 
over kunstmatige intelligentie. Daarom is het goed 
dat de leerlingen er meer over te weten komen. Dan 
kunnen we met elkaar zorgen dat die ontwikkeling 
goed en veilig verloopt. Want de toekomst is nu…

Wat vinden de leerlingen van deze uitspraak? Wat 
denken ze dat hiermee wordt bedoeld?
Iedereen komt nu al in aanraking met de eerste 
toepassingen van KI. En in de toekomst zal KI een 
steeds grotere rol spelen in ons leven. Daarom is het 
goed om nu alvast iets te leren over deze ontwikke-
lingen. Hierdoor zijn we ons beter bewust van alle 
(on)mogelijkheden van KI. En we kunnen ervoor 
zorgen dat we weloverwogen beslissingen nemen 
over de toepassingen van KI in de toekomst. 

Schoolopdracht - Ok Chatbot, wie is de 
 mysterie-master?!
Duur: 25 minuten voor schoolopdracht

Deel het werkblad uit en laat de leerlingen in twee-
tallen, op eigen devices, 15 minuten vragen stellen 
aan de chatbot. Ze schrijven de antwoorden die ze 
krijgen op. Hierna gaan ze met de verkregen infor-
matie online op zoek naar de identiteit van de 
mysterie master. Welk tweetal weet binnen 10 
minuten de identiteit van de mysterie master te 
achterhalen?
Oplossing:
De mysterie master is Hedy Lamarr. Ze was bekend 
als actrice, maar ze maakte in haar latere leven ook 
naam als uitvindster. Haar uitvinding wordt vandaag 
de dag toegepast in vrijwel alle draadloze digitale 
communicatietechniek, zoals GPS, UMTS, Bluetooth 
en soms ook in WIFI. 

Thuisopdracht - Help dit KI-systeem slimmer 
worden!
Geef de leerlingen aan het eind van de les de thuis-
opdracht mee. De leerlingen gaan een teken-challenge 
aan met hun familieleden. Het online tekenprogramma 
'Quickdraw' (https://quickdraw.withgoogle.com) werkt 
door kunstmatige intelligentie. De leerlingen kunnen 
thuis uitleggen hoe dit programma werkt. Vervolgens 
gaan ze de discussie aan. Aan de hand van drie 
toekomstige KI-toepassingen leren ze de mening van 
het thuisfront over kunstmatige intelligentie kennen.

Sluit de les af.

https://quickdraw.withgoogle.com/
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Lesduur 
Introductie - 10 minuten  
Programmeren - 60 minuten 
Robotica - 120 minuten 
Jouw verhaal - 60 minuten 
Design - 60 minuten 
Virtual Reality - 60 minuten 

Werkbladen 
Bij deze module horen schoolopdrachten en thuis- 
opdrachten. Print de werkbladen voorafgaand aan 
deze masterclasses één keer uit. Kopieer daarna  
naar behoefte. Geef de printopdracht dubbelzijdig 
afdrukken.

Start de module op www.online-masters.nl 

Welke master geef jij een stem?

Introductievideo  
Duur: 10 minuten 

In de introductievideo stellen de vijf Masters zich 
kort voor aan de leerlingen. Ze vertellen wie ze zijn, 
wat ze doen en waarom het ontwikkelen van skills 
binnen hun vakgebied leuk en handig is. Ook dagen 
ze de leerlingen uit voor hen te kiezen als zij een 
kijkje willen nemen in hun wereld. 

Keuzemoment Master  
Na het bekijken van de introductievideo maken leer-
lingen een top 3 van Masters waar ze les van willen 
krijgen. De gekozen Master kan, in kleine groepjes of 
klassikaal gevolgd worden. Vaak is hier extra mate-

riaal bij nodig. Dit staat bij elke Master aangegeven. 
De lessen van de verschillende Masters staan los van 
elkaar. Je kunt één of meerdere Masters volgen en in 
willekeurige volgorde behandelen. 
Klik in het scherm op de Master van je keuze.

Programmeren 
Duur: 60 minuten

Benodigdheden: computers of tablets, werkblad 
schoolopdracht en werkblad thuisopdracht 

De leerlingen gaan bij voorkeur individueel aan de 
slag met de programmeer-opdrachten. Als dat niet 
mogelijk is, kan de opdracht ook klassikaal gedaan 
worden. Laat dan steeds een andere leerling een 
deelopdracht uitvoeren. De rest van de klas kijkt mee 
via het digibord. Terwijl een leerling een deelopdracht 
uitvoert, kan de klas tips geven: waar moet de leerling 
op letten als er bijvoorbeeld een error in beeld ver-
schijnt, waar denken ze dat het fout is gegaan?

Introductie
De les Programmeren wordt gegeven door Felienne 
Hermans. Zij is Hoogleraar vakdidactiek informatica 
aan de VU. Bekijk de introductievideo waarin zij zich 
voorstelt, vertelt wat programmeren inhoudt, wat je 
ermee kunt en waarom programmeren belangrijk is 
voor de toekomst.
 
Geprogrammeerde wereld  
De openingsvraag is ‘Wat is er in jouw klas of op jouw 
school geprogrammeerd?’. Laat leerlingen nadenken 
over wat er in hun omgeving allemaal geprogram-

toelichting module 2

In deze module komen zes masters aan het woord. Ze vertellen over hun expertise en  
dagen de leerlingen uit om zelf aan de slag te gaan met de onderwerpen Programmeren, 
Robotica, Vloggen, Verhalen vertellen, Design en Virtual Reality. De leerlingen kiezen met  
welke master ze aan de slag willen gaan. 
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meerd is. Naast de afbeeldingen die ze zien, zijn dat 
onder andere: de smartphone, het digibord, de iPad, 
de computer en social media. 

Twee opdrachten 
De leerlingen maken nu een keuze: Is programme-
ren nog nieuw voor ze? Dan maken ze eerst een 
inter actieve wenskaart in Scratch. Hebben ze al een 
beetje ervaring? Dan gaan ze stap voor stap een 
eenvoudig spel maken met de programmeertaal 
Hedy. 
Nadat de leerlingen de opdracht van hun keuze 
hebben afgerond kunnen ze ook de andere   
opdracht maken.

Scratch
De leerlingen gaan met de hulp van het werkblad 
aan de slag met het programmeren van een 
 wenskaart in Scratch. Ze gaan hiervoor naar  
www.scratch.mit.edu en volgen de aangegeven 
stappen. Ze mogen hierbij hun eigen keuzes maken. 
Voor wie maken ze een kaart? Welke achtergronden, 
avatars en andere onderdelen kiezen zij voor hun 
wenskaart? Ze mogen de kaart zo uitgebreid maken 
als ze zelf willen. Het is natuurlijk leuk om de ge-
maakte kaarten aan elkaar te laten zien. Geef de 
leerlingen ook de mogelijkheid om hun wenskaart 
echt naar de gekozen ontvanger te mailen.

Hedy
De leerlingen die voor Hedy hebben gekozen gaan 
stap voor stap een Steen, schaar, papier-spel  
programmeren. Deze opdracht start met een intro-
ductie van Felienne. Daarna oefenen ze in 7 korte  
levels de codes die ze nodig hebben voor het spel. 
Per level bekijken de leerlingen steeds eerst de  
uitlegvideo, daarna maken ze de oefeningen.  
Wanneer de leerlingen op de ‘Probeer dit’-knop  
klikken wordt de oefencode weergegeven in het 
linker zwarte programmeerveld. Als ze op de ‘Voer 
code uit’-knop klikken, zien ze rechts wat er gebeurt. 
Natuurlijk kunnen ze zelf de code iets aanpassen. 
Wat gebeurt er als ze nu op de ‘Voer code uit’-knop 
klikken?

Na de oefenopdrachten maken ze de opdrachten 
waarmee ze het Steen, schaar, papier-spel kunnen 

programmeren. Ieder nieuw level herhaalt steeds de 
eerder geleerde codes en biedt vervolgens nieuwe 
codes aan. Dat is belangrijk, zo leren ze de codes uit 
hun hoofd. 

Let op: bij deze opdracht hoort een werkblad.

Meer programmeren  
Als leerlingen meer willen weten over programmeren 
kunnen een gratis account aanmaken op  
https://www.hedycode.com en ook de andere 
 opdrachten uitvoeren. 

Thuisopdracht  
Print het werkblad en geef deze aan de leerlingen 
mee naar huis, zodat de leerlingen aan hun ouders/
verzorgers kunnen laten zien wat ze geleerd heb-
ben. 

Robotica 
Duur: 120 minuten

Benodigdheden: computers of tablets, werkblad 
schoolopdracht, bouwmateriaal voor het prototype, 
denk aan karton, splitpennen, elastieken, plakband, 
tape, satéprikkers, touw, lijm en hout,  werkblad 
thuisopdracht

Introductie
De les Robotica wordt gegeven door Masters Tijn 
van Bommel, Iris Kerkhof en Stijn Spanjaard. Zij 
maken alle drie deel uit van Team Rembrandts. Dit 
is een is een First Robotics Champion Team. Dat wil 
zeggen dat het team meedoet aan de internationa-
le robotcompetitie. Tijdens deze competitie krijgen 
deelnemers zes weken de tijd om volgens opdracht 
een bepaalde robot te bouwen. In deze video stellen 
Tijn, Iris en Stijn zich voor en leggen ze uit wat je met 
Robotica kunt en waarom het belangrijk is voor de 
toekomst. 

Zijn leerlingen enthousiast over de video? Jaarlijks 
worden er NK Robotica First Tech Challenges geor-
ganiseerd waar scholieren die uitblinken aan kunnen 
deelnemen. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.ftcnetherlands.eu.   

toelichting module 2 online masterswww.online-masters.nl

https://www.hedycode.com
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Wereld vol robots  
Leerlingen klikken aan welke afbeeldingen robots zijn. 
Het juiste antwoord is:  
Wel robots: 
snoepautomaat, robotstofzuiger, airconditioning.  
Geen robots: 
scooter, stoplicht, roltrap.  
Tip: een robot is geprogrammeerd, werkt elektrisch 
en beweegt. 

Waar of niet waar? 
Op het scherm verschijnt de stelling: 'Robotica en 
programmeren zijn eigenlijk hetzelfde.' De leerlingen 
klikken aan of dit waar is of niet. Vervolgens geeft Mas-
ter Tijn het juiste antwoord. Het is niet waar: program-
meren is een onderdeel van Robotica. 

Wat hoort waar? 
In deze les hebben de leerlingen ontdekt dat Robotica 
uit drie onderdelen bestaat: mechanica, elektrotech-
niek en programmeren. Op het scherm staan verschil-
lende acties. De leerlingen slepen elke actie naar het 
juiste onderdeel.

De antwoorden zijn: 
Elektrotechniek
Het aandrijven van de motoren

De sensoren zo aansluiten en afstellen dat ze afstan-
den kunnen meten 
Het solderen van de bedrading

Programmeren
Controllers laten werken
Het aan elkaar plakken van commando’s
Regelen dat de software werkt

Mechanica
Het lassen van metaal
Onderdelen 3D-printen 
Het ontwerpen van een robot

Klusjesrobots  
De leerlingen discussiëren twee minuten over de stel-
ling: Het is een goede zaak dat je straks allerlei simpele 
en saaie klusjes door robots kunt laten uitvoeren. 

Eventueel kun je de discussie op gang helpen met 
vragen/opmerkingen als:
 •  Denk aan de tijdsbesparing die het kan opleveren.  
•  Worden we daardoor afhankelijk van robots,  
 kunnen we straks zelf nog wel iets?  
•  Zullen er dan mensen zijn die hun baan verliezen?  
•  Zouden mensen die nu hulp nodig hebben dan  
 makkelijker zelfstandig kunnen leven? 

Robot schenkt melk in  
De leerlingen zetten de instructies voor een robot in 
de juiste volgorde door de blokken te slepen.  
De juiste volgorde is: 
1. Linkerhand: pak melkpak vast.  
2. Rechterhand: draai de dop open.  
3.  Linkerhand: til het melkpak op.  
4.  Linkerhand: kantel het melkpak een beetje naar rechts.  
5.  Rechterhand: zet het glas onder het melkpak.  
6.  Linkerhand: kantel het pak verder totdat er iets  
 uitkomt.  
7. Linkerhand: kantel het melkpak na 5 seconden  
 terug naar links.  
8. Linkerhand: naar beneden en zet het melkpak terug. 

Schoolopdracht  
In deze video dagen de Masters de leerlingen uit om 
een prototype te bouwen van een katapult-robot.

Aan de slag  
Deze module heeft twee schoolopdrachten. Het pro-
totype bouwen is de basisopdracht. De leerlingen die 
na deze opdracht meer verdieping willen, kunnen daar-
na programmeerinstructies schrijven voor hun robot.  

Opdracht Robot-katapult 
Algemeen: Deze opdracht wordt uitgevoerd in teams 
van 3-5 leerlingen. Print minimaal voor elk team het 
werkblad 'Ontwerp een katapult-robot' en zorg dat 
er genoeg bouwmateriaal voor handen is, zie beno-
digdheden. 
Inhoud: Aan de hand van het stappenplan op het 
werkblad maken de leerlingen een prototype voor 
een katapult-robot. Stimuleer het opzoeken van in-
formatie, goed met elkaar brainstormen en overleg-
gen, uitproberen en bij elkaar kijken wat wel en niet 
werkt. Organiseer als alle teams klaar zijn een klas-
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senwedstrijd, bijvoorbeeld op het schoolplein. Welk 
prototype schiet het verst en wint? Op dit scherm zit 
ook een link naar een scherm waar de moeilijkere 
begrippen uit de les nogmaals worden uitgelegd. 
 
Verdiepende opdracht  
Algemeen: Deze opdracht ligt in het verlengde van 
de eerdere opdracht waarbij de leerlingen een pro-
totype van een katapult-robot hebben gebouwd. 
Inhoud: Leerlingen die meer verdieping willen, schrijven 
een instructie voor hun katapult-robot. Ze hebben dit 
eerder geoefend bij de opdracht waarbij ze de hande-
lingen van een robot die een glas melk inschenkt in de 
juiste volgorde moeten zetten. Nu bedenken ze zelf de 
handelingen die hun katapult-robot stap voor stap 
moet uitvoeren om iets af te kunnen schieten.  

Thuisopdracht  
Print het werkblad en geef deze aan de leerlingen 
mee naar huis, zodat leerlingen aan hun ouders/ 
verzorgers kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. 
Ook leren ze hun ouders/verzorgers de basisstappen 
van Robotica. 

Jouw verhaal
Duur: 60 minuten
Let op: voor het digitaal produceren van de verhalen 
hebben de leerlingen naast de 60 minuten lestijd 
extra werktijd op school en/of als thuiswerk nodig.

Benodigdheden: werkbladen schoolopdracht, 
schrijf- en tekenmateriaal, en afhankelijk van de 
gekozen vorm digitale middelen om een verhaal mee 
te maken: laptop/computer, smartphone met camera- 
en/of video-functie

De les Jouw verhaal wordt begeleid door Lilian Stolk. 
Zij is Emoji-expert en weet veel over de verschillende 
beeldtalen die je kunt gebruiken om een verhaal te 
vertellen. In deze les wordt het begrip ‘verhaal’ breed 
geïnterpreteerd; een online verhaal kan een video, 
tekstbericht, animatie, illustratie, foto, etc. zijn. 

Introductie
Op social media delen elke dag mensen hun verhaal. 
Dat kunnen snelle posts zijn; een mooie foto, een 
tekst om te vertellen hoe het met je gaat, wat je hebt 
gedaan vandaag, of een kort filmpje met iets grappigs. 

Gewoon om te delen met vrienden en bekenden. Jij 
scrolt door de berichten die anderen delen. En je oog 
blijft dan vaak hangen op iets wat jou aanspreekt. 
Misschien leer je er iets nieuws van. Leuk toch?!

Het lijkt vaak alsof social media berichten even snel 
worden gemaakt. Soms is dat ook zo, maar vaak zit 
daar meer werk in dan je denkt. Zo’n post wordt eerst 
bedacht, uitgeschreven of uitgetekend en vervolgens 
gemaakt. Wat wil je vertellen? En hoe kan je dit op 
een krachtige, pakkende of mooie manier doen? Dat 
is vooral als de maker echt een verhaal wil vertellen. 
En er misschien zelfs iets mee bereiken. Er wordt dus 
goed nagedacht over hoe ze hun ‘bericht’ gaan  
maken.

De les bestaat uit twee delen: Mijn onderzoek en Mijn 
verhaal. Bij beide delen hoort een werkblad.

Mijn Onderzoek
In het eerste deel van deze online les onderzoeken de 
leerlingen (met gebruik van de online lesomgeving en 
het eerste werkblad ‘Mijn onderzoek’) een online con-
tent creator/influencer die zij interessant vinden. Ze 
gaan na hoe die persoon gebruik maakt van beeldtaal, 
verhaalelementen en digitale middelen om zijn/haar 
verhaal vorm te geven.

Met dit onderzoek verdiepen de leerlingen zich in:
•  De verschillende online platforms: TikTok, Insta-

gram, Snapchat, Discord, YouTube, etc.
•  Het verschil tussen snel iets posten en een echt 

verhaal vertellen
•  Verschillende verhaalvormen: foto’s, video’s, tekst, 

gifjes, illustraties, etc.
•  Verschillende verhaalelementen: 
 -  Wat wil je vertellen?
 -  Waarom wil je het vertellen? (waarom vind je het 

belangrijk dat anderen het weten?)
 -  Aan wie wil je het vertellen? (aan leeftijdsgenoten 

of oudere mensen? Weten die mensen al iets 
over het onderwerp, denk je?)

 -  Hoe wil je het vertellen? (via tekst, foto’s, video’s, 
tekeningen, gifjes. Het kan allemaal!)

•  Het verschil tussen mega influencers en nano in-
fluencers

•  De regels voor reclame maken in online posts
•  Online communities
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Mijn Verhaal
Na dit onderzoek gaan de leerlingen aan de slag met 
het bedenken van hun eigen onderwerp om een 
verhaal over te maken. Hierbij gebruiken ze eerst 
dezelfde online lesomgeving en daarna werkblad ‘Mijn 
verhaal’. Na het maken van de vragen en opdrachten 
op dit werkblad gaan ze ook werkelijk aan de slag met 
het produceren van hun verhaal. Dat kan heel gemak-
kelijk op de computer of met een (social media) app 
op hun mobiele telefoon. Er zijn heel veel program-
ma’s waarmee ze hun verhaal helemaal in eigen stijl 
kunnen maken en vormgeven. Denk aan: filters, gifjes, 
een green screen filter… Tip! Op YouTube en op de 
platforms zelf vind je hier goede tutorials over. 

Na het maken van de verhalen worden deze gepre-
senteerd in de klas. Laat de leerlingen op elkaars ver-
haal reageren. Richt hierin de aandacht met name op 
de eigenheid die de leerlingen in hun verhaal hebben 
aangebracht.

NB. Het is zeker niet noodzakelijk dat de leerlingen 
hun verhaal delen op social media. 

Design 
Duur: 60 minuten

Benodigdheden: werkblad schoolopdracht, papier, 
tekenmateriaal, materialen voor stopmotion-video 
(props), smartphones om foto’s te maken, goede lam-
pen, app om foto’s te bewerken tot stopmotion- video 

Introductie
De les Design wordt gegeven door Sjoerd  
Wenting van designbureau Creative Beards. Bekijk 
de introductievideo waarin hij zich voorstelt, vertelt 
wat zijn vakgebied inhoudt, wat je ermee kunt en  
waarom design belangrijk is in de toekomst. 

Design is overal 
De openingsvragen: ‘Welk design in jouw omgeving 
vind je mooi?’ en ‘Wat voor gevoel geeft het je en  
vertelt het je?’ laten leerlingen nadenken over design 
in hun eigen omgeving. Als de leerlingen de vragen 
lastig vinden, kun je ze op weg helpen door te vragen:  
•  Wat is design?  
•  Waar zie je nu design om je heen?  

•  Hoe weet je - zonder woorden - toch waar het  
 voor staat?  
•  Waar ligt dat aan? Denk aan de kleuren, lijnen en details. 

Twee voorbeelden  
De leerlingen bekijken twee voorbeelden van design 
en proberen onder woorden te brengen wat ze zien 
en welk gevoel ze erbij krijgen. Alle antwoorden zijn 
goed, het gaat erom dat leerlingen beseffen hoeveel 
een beeld kan vertellen. Om ze te helpen, kun je 
vragen stellen als:  
•  Vind je dit vrolijk of verdrietig?  
•  Is het rustig of druk?  
•  Wat vind je van de kleuren?  
•  Wat zegt de vorm? 

Emoticons  
Op het scherm staan een aantal emoticons. Wat 
vinden de leerlingen de beste emoticon en waarom? 
Leerlingen verwoorden hun mening en kunnen  
antwoorden geven als: omdat deze emoticon een  
gevoel goed weergeeft, ik me vaak zo voel als deze 
emoticon, deze emoticon er grappig uitziet, deze 
emoticon herkenbaar is, ik deze emoticon vaak gebruik. 

Je eigen emoticon  
Leerlingen denken na over een emoticon die er nog 
niet is. Welke gezichtsuitdrukking missen ze nog?  
Of voor welk gevoel is nog geen emoticon?  
Hoe zouden ze die gezichtsuitdrukking of dat gevoel 
als een emoticon weergeven? Eventueel kunnen ze 
deze tekenen. 

Stopmotion-video  
In deze video geeft de Master de leerlingen uitleg 
over het maken van een stopmotionvideo en wat je 
daarvoor nodig hebt. Hij daagt de leerlingen uit om 
zelf aan de slag te gaan. 

Schoolopdracht  
Print het werkblad met daarop het stappenplan en 
deel het uit aan de leerlingen. Neem het stappen-
plan eventueel samen door en laat de leerlingen in 
twee- of drietallen aan de slag gaan. Benodigdheden 
per groepje:  
• Camera op smartphone of tablet;  
•  Statief of iets stevigs om de camera mee vast te zetten;  
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•  De beeldelementen die een rol spelen in de  
 stopmotion-video;  
•  Een rustige achtergrond. 

Aan de slag  
Als het verhaal (en de emotie die de leerlingen willen 
overbrengen met het design ervan) bedacht is en het 
apparatuur klaar staat, kunnen leerlingen beginnen 
met het maken van foto’s die later samen een animatie 
worden. Als er tijd is, kunnen ze meerdere versies 
opnemen, zodat ze de beste kunnen uitkiezen om te 
laten zien aan de klas. Niet genoeg smartphones of 
tablets in de klas? Natuurlijk kun je ook met de hele 
klas één stopmotionvideo maken. Verdeel de taken 
over verschillende teams die verantwoordelijk zijn 
voor: achtergrond, elementen, verhaallijn, camera en 
opname-assistentie. 

Stopmotion-apps  
De makkelijkste manier om een stopmotion-video te 
maken, is met behulp van een stop-motion-app. Een 
geschikte app voor Apple is iMotion, voor Android is 
PicPac geschikt. 

Virtual Reality
Duur: 60 minuten

Benodigdheden: werkblad schoolopdracht, papier, 
tekenmateriaal, smartphones om foto’s te maken, 
Google Streetview app

Introductie
De les Virtual Reality (VR) wordt gegeven door Marnix 
van Gisbergen. Hij is professor Digital Media Concepts 
aan Hogeschool NHTV Breda. Bekijk de introductievi-
deo waarin hij zich voorstelt, vertelt wat VR is, waarom 
het zo bijzonder is en wat je er allemaal mee kunt. 
Tip: de leukste manier om VR-beelden te bekijken, is 
met een (kartonnen) VR-bril. Vraag aan de leerlingen 
om hun VR-bril voor deze les mee naar school te 
nemen als ze er een hebben. 

Nieuwe wereld  
Met VR stap je in een nieuwe wereld, vanuit je luie 
stoel kun je overal naartoe reizen. Ga met de leerlingen in 
gesprek over de volgende vraag: Waar zou jij naartoe 

reizen als alles mogelijk is? In de video heeft Marnix 
al aangegeven dat alles kan: van een ruimtereis tot 
een kijkje in de toekomst. 

Real life VR  
VR kan de echte (gefilmde) wereld of een getekende 
wereld zijn. Bekijk met de leerlingen de video waarin 
ze een voorbeeld zien van een levensechte  
VR-achtbaan. Je kunt het beeld alle kanten op draai-
en, zo kun je aan alle kanten zien wat er gebeurt. 

Animatie VR  
Bekijk vervolgens de video van een geanimeerde 
VR-onderwaterwereld. Ze zien de film door de ogen 
van de jongen met het VR-gear. Je kan het filmpje 
gemakkelijk vooruit spoelen, zodat de leerlingen een 
goed beeld krijgen wat er allemaal mogelijk is. 

Tip: op 12:28 is een spannende haaienaanval  
te zien. Soms loopt de echte en geanimeerde  
VR-wereld door elkaar, dat noem je Mixed Reality. 
Een goed voorbeeld daarvan is Pokémon Go. 

Echte wereld versus animatie  
De leerlingen geven van verschillende situaties  
aan of ze deze liever in het echte leven zien of  
geanimeerd. Kunnen ze zelf ook nog een paar situaties 
bedenken die als VR leuk zijn maar die ze liever niet 
in het echt zouden willen zien of doen? 

Snelcursus 3D-tekenen  
Bekijk de video. Hierin zien leerlingen hoe je een 
3D-hand tekent. Leerlingen die geïnspireerd raken 
door het voorbeeld kunnen dit later uitproberen. 

Zo maak je een 360 graden foto  
Voor deze opdracht hebben leerlingen de gratis  
app Google Streetview op hun smartphone nodig. 
Hiermee kunnen ze een 360 graden foto maken. 
Dat werkt als volgt: klik op de camera en volg de 
oranje bol. Sta je weer op je beginpunt? Dan is je foto 
klaar. Bekijk hoe je ’m met je vinger alle kanten op 
kunt swipen. Leerlingen beoordelen hun foto kritisch. 
Ze bekijken wat goed is gelukt en wat er beter kan. 
Tip: de leukste manier om het resultaat van een 360 
graden foto te bekijken, is met een (kartonnen) VR-bril. 
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Nog één … 
Nu de leerlingen weten hoe ze een 360 graden foto 
maken, is het tijd voor wat meer uitdaging. Ze maken 
er nu één waar een verrassing in verstopt is en delen 
de foto met klasgenoten die hem kunnen beoorde-
len. Het filmpje laat de leerlingen een voorbeeld zien. 

Storyboard  
Door meerdere 360 graden foto’s of illustraties 
achter elkaar te zetten, kun je een verhaal vertellen. 
VR-ontwerpers zetten op die manier een beleving in 
elkaar. Van het idee maken ze een storyboard.  
Leerlingen bekijken het voorbeeld. 

Een kijkje in jouw leven  
Discussieer met de leerlingen over de volgende 
vraag. Stel; jij mag anderen een VR-kijkje in jouw 
schoolleven geven. Welk moment van de dag laat je 
zien? Laat ze vervolgens voor zichzelf een situatie 
opschrijven en bedenken wat dit moment voor een 
ander interessant maakt om mee te beleven. 

Schoolopdracht  
In deze video daagt de Master de leerlingen uit om aan 
de slag te gaan met een storyboard waarin ze laten zien 
welk moment van de dag zij met anderen willen delen. 

Aan de slag  
De leerlingen werken hun idee uit in een storyboard. 
Ze tekenen en beschrijven zes scenes die (als deze 
scenes als 360 graden foto’s achter elkaar worden 
geplaatst) een VR-beeld geven van dat moment.  
Bij iedere scene beschrijven de leerlingen onder de 
tekening wat de kijker van voor, achter, links, rechts, 
van boven en van onder ziet en beleeft. Print het 
werkblad en deel het uit, zodat leerlingen hun  
verhaal kunnen tekenen en beschrijven. 

Tip: laat de leerlingen van elke scène ook een  
360 graden foto maken, zo komt het verhaal echt tot 
leven’.
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Lesduur 
Introductie - 10 minuten 
Persoonsgegevens & privacy - 45 minuten
Digitale voetafdruk - 45 minuten
Hack-check - 45 minuten

Werkblad 
Bij deze module hoort een schoolopdracht en een 
thuisopdracht. Geef de printopdracht dubbelzijdig 
afdrukken.

Start de module op www.online-masters.nl

Introductievideo
 
Duur: 10 minuten (inclusief nagesprek)

Start de video van de Safe Master Sophie. In de vi-
deo maken de leerlingen kennis met ethische hacker  
Sophie. Ze vertelt dat niet alle hackers slecht zijn en 
dat zij juist werkt aan het beter beveiligen van digitale 
systemen. Ze legt uit dat er grote problemen kunnen 
ontstaan als criminele hackers hun gang kunnen 
gaan. Ook gaat ze in op wat leerlingen zelf kunnen 
doen om hun online wereld veilig te houden. Want 
we maken het hackers (onbewust) best makkelijk 
door alle informatie die wij online over onszelf delen. 
Denk aan het delen van persoonsgegevens, beveiligen 
accounts en apparaten, gebruiken openbare wifi en 
downloaden. 
Na het kijken van de video kun je de volgende vraag 
aan de klas stellen: ‘Hoe veilig ben jij online?’ Geef 
leerlingen de gelegenheid om te reageren op deze 
vraag. Wat vinden ze van wat de hacker vertelt? Wat 
wisten ze al en wat niet? Staan ze hier weleens bij 

stil? Welke informatie verrast ze of maakt ze extra 
alert? Waarom zou het goed zijn om dit allemaal te 
weten? Weten de leerlingen ook dat zij (of hun  
ouders namens hen) het recht hebben (online)  
bedrijven te vragen naar de persoonsgegevens  
die zij over hen hebben opgeslagen? De les  
Persoonsgegevens & privacy gaat hier verder op in.

Keuzescherm  
Op dit scherm kun je uit drie lessen kiezen.  
Klik de les ‘Persoonsgegevens & privacy’ aan. 

Persoonsgegevens & privacy
Lesduur: 45 minuten

Start les - Animatie
Duur: 5 minuten

In de animatie die de leerlingen te zien krijgen, 
ontdekken ze hoe bedrijven big data verzamelen. 
Er wordt uitgelegd hoe cookies werken, wat die 
allemaal registreren en onthouden en wat daar 
vervolgens mee gebeurt. Bespreek de animatie 
met de leerlingen. Wat wisten ze al en welke 
informatie is nieuw?  

Na het bekijken van de animatie:  
Open een nieuw tabblad en tik de url van een 
nieuwssite in, denk aan nu.nl. Zeg tegen de leerlingen 
dat je op zoek bent naar een artikel over Privacy. 
Natuurlijk komt er een cookie-melding in beeld. Zeg 
hardop: ‘en nu?’. Ze zeggen waarschijnlijk dat je op 
'ok' moet klikken, of op het kruisje om de melding 
weg te klikken. Vraag hen wat ze denken dat er na 
hierna gebeurt. Met het accepteren van cookies 
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wordt snel gedacht dat je daarna getrackt wordt. Dit 
is zeker niet altijd het geval. Er zijn ook sites waarbij 
er eigenlijk geen tracking plaatsvindt, behalve func-
tionele cookies. Die zijn er om de site goed te laten 
werken. Maar het is wel goed om dit na te gaan 
voordat je cookies accepteert. 

Mogelijke vragen:  
* Wat doen ze nu zelf als ze een site bezoeken  
 en er een cookiemelding in beeld komt?  
*  Waren ze zich er eerder van bewust dat die cookies 

ervoor kunnen zorgen dat je gegevens bewaard en 
gebruikt worden? Wat vinden ze daarvan?

 Big data 
Leg uit: Big data staat voor het verzamelen, verwer-
ken en verbinden van de grote hoeveelheid (online) 
gegevens. Door het gebruik van internet en social 
media groeit de hoeveelheid data (informatie) snel. 
Bedrijven en andere organisaties maken gebruik van 
big data.
Deze opdracht schetst aan de hand van acht  
praktijkvoorbeelden wat de opslag van big data 
online kan betekenen voor leerlingen. Wat vinden 
de leerlingen een voordeel van big data? Zet daar 
een ‘plus’ achter de zin. Wat vinden ze een nadeel? 
Zet daar een ‘min’ achter de zin. De antwoorden die 
worden gegeven zijn niet ‘goed’ of ‘fout’. Wat iemand 
een voordeel of juist nadeel vindt, is heel persoonlijk. 
Bespreek daarom bij ieder voorbeeld waarom de 
leerlingen het een voordeel of nadeel vinden. 

Stel prikkelende vragen om leerlingen aan het  
denken te zetten. Denk aan: 

 Wat vind je ervan dat bedrijven weten waar je  
 uithangt? 
 Als bedrijven weten wat voor sneakers je online  
 bekijkt, wat weten ze dan nog meer van je?
 Hoe privé is het als je van een computer- 
 programma hoort dat je schoolprestaties heel  
 goed zijn of juist tegen vallen? 
 Word je nog wel verrast door series als een  
 programma voor je bepaalt wat jij leuk vindt?
 Wat kunnen supermarkten nog meer doen als  
 ze weten wat jouw gezin graag koopt? 
 Op welke manier  zoek en vind jij vrienden op  
 sociale media?

 Wat kun je met klimaatvoorspellingen? 
 Je kunt nooit voorspellen wie wel en geen griep  
 krijgt, dus wat zou je met een epidemie- 
 voorspelling moeten? 
Sluit de opdracht af met de eindvraag: zien jullie 
meer voor- of nadelen van big data? Waarom?  
 
Privacy
Vertel: In de (AVG-wet) staat dat bedrijven gebruikers-
gegevens niet zomaar mogen delen. Ook als school 
moet je goed nadenken welke informatie je met wie 
deelt. Tot kinderen zestien jaar zijn, beslissen hun 
ouders over hun privacy, daarna bepalen ze het zelf. 
Maar ook voor hun zestiende kunnen kinderen al 
bewust bezig zijn met wat ze wel/niet willen delen en 
dit ook met hun ouders bespreken. Ook is het voor 
ouders fijn om te weten hoe hun kinderen hierover 
denken. Door er met elkaar over te praten, kun je 
wat van elkaar leren. Bovendien: hoe eerder je over 
online privacy en persoonlijke gegevens nadenkt, 
hoe bewuster je er later mee omgaat. In deze op-
dracht wordt dit met twee voorbeelden verduidelijkt. 
Lees en bespreek deze voorbeelden gezamenlijk. 
Wat vinden de leerlingen ervan?

Voorbeeld 1. Niet zo lekker gelopen
Je zit op atletiek en doet mee aan een hardloop- 
wedstrijd. Normaal eindig je altijd in de kopgroep, 
maar dit keer niet. Je wordt net geen laatste.  
De uitslagen staan altijd online, met je voor- en  
achternaam erbij. Je denkt er ineens over na:  
hier heb je toch nooit toestemming voor gegeven?  

Extra toelichting: Als iemand een topsporter is, is het 
logisch dat de media schrijven over zijn wedstrijd-
prestaties. Maar bij een gewone jongere is dat anders. 
Waarom moet iedereen zien hoe hard jij liep tijdens 
een hardloopwedstrijd? Bovendien sta je vaak met je 
voor- en achternaam genoemd, wat je misschien 
helemaal niet wilt. 

Voorbeeld 2. Spam via school 
Een leerkracht van school doet in zijn vrije tijd mee 
aan een toneelstuk en stuurt alle ouders en leerlingen 
een e-mail over het naderende optreden. Het zou 
leuk zijn als de zaal vol zit. Vind jij het OK dat de  
persoonlijke gegevens van leerlingen en ouders  
worden gebruikt om deze informatie te delen?
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Extra toelichting: Ook scholen moeten met deze wet 
bewuster hun informatie bewaren en delen. Nu kan 
iedereen vaak overal bij. Maar is het logisch dat een 
bovenbouwleerkracht alles kan zien van leerlingen 
uit de kleuterklas? Waarom moet hij bij de thuis- en 
e-mailadressen kunnen? Bedenk als school of daar 
een goede reden voor is. De directeur moet  
natuurlijk contact op kunnen nemen met iedereen, 
maar geldt dat ook voor alle leerkrachten? 

Ben jij de baas over jouw gegevens? 
Hoe weten leerlingen of hun gegevens veilig zijn? 
Waar kunnen ze op letten? Dit onderdeel geeft ze vijf 
handige tips. Lees ze gezamenlijk en bespreek ze of 
laat leerlingen de tips meteen testen op hun smartphone 
of tablet.  

Tip 1. Hoe sta je ingesteld?   
Ga op een smartphone of tablet naar ‘instellingen’ 
en klik op ‘privacy’. Daar kun je per app zien wie er 
toegang heeft tot je locatie, je kunt er ook aan- of 
uitzetten of je jouw gegevens wilt delen voor analyse 
en reclame. 
Laat leerlingen nadenken over apps waarbij het wel/
niet handig is als ‘locatie delen’ aanstaat. Bij Google 
Maps is het bijvoorbeeld handig als je de weg wilt weten, 
maar waarom zou je je locatie met Candy Crush delen?

Tip 2. Wie volgt en kijkt mee?  
Deel jij je verhalen met iedereen op TikTok, YouTube 
of Snapchat? Of mag niet iedereen met je meekijken 
en je volgen? Bekijk je instellingen en zet het vinkje 
‘Privéaccount’ aan als je toch niet alles met iedereen 
wilt delen. 

Laat leerlingen nadenken wie er allemaal met je  
mee kan kijken als je geen vinkje hebt geplaatst bij  
‘Privéaccount’. Is dat vervelend als je niks te  
verbergen hebt? Waarom wel/niet? 

Tip 3. Weg met die cookies
Wil je niet dat cookies jouw online surfgedrag vast-
leggen? Accepteer de cookies dan niet als je er een 
melding van krijgt op een website. Het kan wel zijn 
dat sommige websites daardoor minder goed werken. 
Er zijn ook programma’s die na een dagje surfen je 
sporen wissen, zoals Ghostery en je kunt cookies ook 
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verwijderen via je internetbrowser. Bekijk dat vooral 
samen met je ouders of met iemand die veel van 
internet weet. Het gebruik ervan is niet ingewikkeld, 
maar de termen die gebruikt worden zijn niet echt 
makkelijk te begrijpen.

Tip 4. Dicht een beveiligingslek
Installeer tijdig updates van apps (daar krijg je een 
melding van via de app- of playstore) en het bestu-
ringssysteem van je telefoon (dat staat bij instellin-
gen). Vaak worden beveiligingsfouten opgelost met 
zo’n update. 

Hebben leerlingen rode cijfers bij hun instellingen 
of in hun app- of playstore staan? Deze cijfers geven 
aan dat er een update klaarstaat. 

Tip 5. Geef bewuster toestemming
Klik meldingen met gebruiksvoorwaarden niet meteen 
weg als je een app installeert. Tegenwoordig kan je bij 
apps in de appstore een privacy-samenvatting lezen. 
Zo kun je wat makkelijker nagaan welke gegevens met 
de app worden verzameld/verwerkt. Als je het niet 
begrijpt, vraag dan hulp aan je ouders of verzorgers. 

Tip 6. Goed om te weten!
Websites en apps worden zo gedesignd dat jij er 
zoveel mogelijk tijd op doorbrengt en zoveel mogelijk 
gegevens achterlaat.
Hoe doen ze dat denk je?

 Wat vind jij? 
Leerlingen hebben ontdekt wat er allemaal met 
hun gegevens kan gebeuren die online verzameld 
worden. Ook hebben ze nagedacht hoe belangrijk 
privacy voor hen is. Aan de hand van drie stellingen 
mogen ze nu hun mening geven over dit onderwerp. 

Stelling 1 -  Om privacy maak ik me niet druk, want ik 
heb niets te verbergen.

Lees de stelling voor en start de klok. Wat vinden de 
leerlingen van deze stelling? Discussieer erover en 
stel extra vragen om het gesprek op gang te helpen: 
- Gaat het bij deze stelling om wat jij te verbergen hebt  
 of gaat het om wat andere mensen met die informatie  
 kunnen doen en of zij te vertrouwen zijn?
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- Mogen je ouders al je appjes en foto’s bekijken,  
 geef je je pincode aan de buurman en mag een  
 vreemde jouw medisch dossier lezen? Is deze  
 informatie privé en wil je dat beschermen? 
- Draai het eens om, waarom willen bedrijven  
 gegevens van jou weten? Welk belang hebben zij?  
 Is dat ook in jouw belang? 
 
Vat – als de tijd om is – samen wat de meningen van 
de klas zijn. 

Stelling 2 - Ik weet precies welke informatie ik wel en 
niet deel op internet. 

Lees de stelling voor en start de klok. Wat vinden de 
leerlingen van deze stelling? Discussieer erover en 
stel extra vragen om het gesprek op gang te helpen:
 
-  Weten ze wat een tracking cookie is? Heb je het  

als gebruiker door dat je likes en kliks worden  
geanalyseerd en dat die gegevens worden verkocht?

- Je post en deelt misschien wel heel bewust foto’s  
 en berichten op sociale media, maar denk eens  
 verder dan dat. Wat doe je nog meer op internet?  
 Hoe zit het iets opzoeken via Google of iets  
 bekijken in een webshop. Wordt dat ook bijgehouden? 
- Leef je eens in in een bedrijf dat geld wil  
 verdienen. Welke informatie zou interessant zijn  
 voor zo’n bedrijf? Wanneer vind je het handig als  
 een bedrijf deze informatie van je heeft en  
 wanneer is het onnodig?

Vat – als de tijd om is – samen wat de meningen van 
de klas zijn.

Stelling 3 - Met de juiste software en privacy- 
instellingen word je niet bekeken of in de gaten  
gehouden op internet.  

Lees de stelling voor en start de klok. Wat vinden de 
leerlingen van deze stelling? Discussieer erover en 
stel extra vragen om het gesprek op gang te helpen:
- Accepteren leerlingen weleens cookies op een website?  
 Weten ze waarvoor ze dan toestemming geven? 
- Waarom zouden bedrijven winacties organiseren?  
 Is dat echt vanuit het idee dat ze graag prijzen  
 uitdelen of willen ze zo ook namen en adressen  
 van gebruikers verzamelen? 

- Een enquête invullen online is dat een goed idee?  
 Of zouden ze die informatie ook opslaan en  
 analyseren? 

Vat – als de tijd om is – samen wat de meningen van 
de klas zijn. 

Je hebt alle cookies uitstaan, dus jij wordt 
niet meer gevolgd?
Let op: met de volgende ‘acties’ wordt ook informatie 
over jou vastgelegd:
Het gebruik van je OV-chip kaart
Het gebruik van je pinpas
Je belhistorie (zendmasten)
De GPS op je telefoon

Rond de les af door samen met de leerlingen te 
inventariseren wat ze hebben geleerd.

Werkblad thuisopdracht 
Geef de leerlingen aan het eind van de les de 
thuisopdracht mee naar huis. Hiermee gaan ze het 
gesprek aan over persoonsgegevens & privacy en 
online veiligheid. Ze vertellen hun ouders/ verzorgers 
wat ze hebben geleerd op een praktische manier: 
door samen naar de veiligheidsinstellingen op com-
puters, tablets, telefoons en sociale media-accounts 
te kijken. 

In het tweede deel van de thuisopdracht gaan leer-
lingen met hun ouders/verzorgers surfen. Ze bezoe-
ken samen verschillende websites en proberen met 
elkaar te ontdekken welke informatie er wordt opge-
slagen en waarom bedrijven dit willen weten. Als het 
goed is zien ze aan het eind van de opdracht dat ze 
sporen hebben achtergelaten en dat ze advertenties 
tegenkomen die wel erg veel te maken hebben met 
wat ze tijdens de opdracht hebben opgezocht.
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DIGITALE VOETAFDRUK   
Duur: 45 minuten

Deze les bestaat uit drie onderdelen. Het eerste 
onderdeel is een quiz waarbij leerlingen ontdekken 
hoeveel zij weten over de digitale voetafdruk. Het 
tweede onderdeel ‘Veilig of niet veilig’ gaat na of 
leerlingen onveilige online situaties kunnen herken-
nen. In het derde onderdeel ‘Wat is wijs?’ verdiepen 
leerlingen zich in de keuzes die je hebt online, en de 
gevolgen van deze keuzes.

 Bekijk het filmpje en doe de quiz! 
Leerlingen bekijken het filmpje en beantwoorden ver-
volgens zes quizvragen die betrekking hebben op de 
digitale voetafdruk. Zodra ze een antwoord aanklikken, 
krijgen ze meteen te zien of ze het juist hebben. 

Quizvragen
Vraag 1. Wat zijn cookies? 
Antwoord: a. Een klein bestandje dat op je compu-
ter wordt gezet als je een website bezoekt.
Vraag 2. Je zoekt op internet naar nieuwe 
sport-kleding en zegt ja tegen cookies. Als je zusje 
of je moeder even later ook iets wil opzoeken, zien 
zij over¬al advertenties van de kleding die je net 
hebt gezocht. 
Antwoord: a. Waar, cookies slaan dit allemaal op. 
Vraag 3. Zijn cookies ook handig? 
Antwoord: a. Ja, want ze onthouden ook dingen 
voor je, zoals wat je in je winkelmandje stopt of 
welke taal je spreekt. 
Vraag 4. Wat is het nadeel van iets op internet 
zetten dat je later weer wil verwijderen? 
Antwoord: a. Het is lastig terug te vinden op inter-
net en kan altijd weer opduiken. Elke foto die je 
post en elk berichtje dat je achterlaat, blijft voor 
altijd bewaard. Dit wordt ook wel je digitale voetaf-
druk genoemd. 
Vraag 5. Als je een account verwijdert op Facebook 
of Instagram, deleten ze al je foto’s per direct. 
Antwoord: b. Niet waar, de foto’s komen in een 
soort archief te staan en kunnen binnen een be-
paalde periode weer naar boven worden gehaald. 
Vraag 6. Als je een gekke foto online zet en hem 
daarna weer snel verwijdert, is er niets aan de 
hand. 
Antwoord: b. Niet waar, ook als je een foto snel 

verwijdert, kan iemand hem hebben gedeeld of 
gekopieerd. 

Wat doe jij?
Discussieer met de leerlingen over de drie situ-
atieschetsen die ze voorgeschoteld krijgen. Laat 
ze vertellen wat ze zouden doen en probeer door 
te vragen. Grijp ook terug op de vorige opdracht. 
Hebben ze in de quiz iets geleerd, waardoor ze 
zich nu in bepaalde situaties bewuster gaan gedra-
gen? 

Situatie 1. Je downloadt een nieuw spel. Het ziet er 
superleuk uit, maar je moet wel even een account 
aanmaken en de website vraagt of ze je gegevens 
voor je moeten onthouden. Wat doe je? 
Stel aanvullende vragen als: Wat zal de website 
met je gegevens doen? Welke gegevens mag 
iedereen van jou weten? Welke niet? Wat zijn de 
voordelen van het opslaan van gegevens? Wat zijn 
de nadelen? 

Situatie 2. Je hebt een foto gemaakt van een fami-
lielid en gooit hem in de app Fatbooth. Leuk om 
te delen met je vrienden en rest van de familie. Of 
kun je dat niet maken? 
Stel aanvullende vragen als: Wat zou je er zelf van 
vinden als iemand dat met jouw foto doet? Mag 
iedereen altijd foto’s van jou online plaatsen of wil 
je dat mensen jou eerst om toestemming vragen? 
Hangt het ervan af waar je de foto deelt/plaatst? 

Situatie 3. Je ziet een video op YouTube die je 
ont¬zettend stom vindt. Je typt een reactie die niet 
echt aardig is. Dat ziet toch niemand? Plaats je de 
reactie? 
Stel aanvullende vragen als: Hoe zal deze persoon 
zich voelen als je een onaardige reactie plaatst? 
Zou je in het echte leven ook zoiets in iemands 
gezicht zeggen? Wie kunnen jouw reactie allemaal 
zien?

 Veilig of niet veilig 
Om na te gaan of leerlingen online onveilige situ-
aties kunnen herkennen, volgt een test met acht 
vragen. Bij iedere vraag kiezen de leerlingen voor 
veilig of niet veilig. Nadat iedereen gestemd heeft, 
verschijnt het antwoord in beeld. 
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De vragen en antwoorden zijn: 
Vraag 1. Omdat je wil weten wat voor weer het de 
komende weken wordt, download je de app ‘Wat 
een weertje’. Als je de app installeert, vraagt hij om 
toestemming voor toegang tot je contacten. Veilig 
of niet veilig? 
Antwoord: Niet veilig. Het is logisch als Google 
Maps om je locatie vraagt, want met die gegevens 
werkt een app beter. Maar wat moet een app die 
het weer voorspelt met jouw contacten? Dat is niet 
logisch en er is dus een grote kans dat de makers 
van deze app iets heel anders willen. 

Vraag 2. O nee, een update op je telefoon. Net nu 
je een leuke foto wil maken. Irritant! En klopt het 
wel? Je had laatst ook al een update… Veilig of niet 
veilig? 
Antwoord: Veilig, updates zijn er vooral om de 
bescherming van je telefoon te behouden. Re-
gelmatig worden er onveiligheden ontdekt in de 
bescherming. Door een update worden die verhol-
pen. Een update meteen uitvoeren is dus slim, ook 
als het eigenlijk niet uitkomt. 

Vraag 3. Het wachtwoord van je mail is hetzelfde 
als het wachtwoord van Snapchat en Instagram. 
Veilig of niet veilig? 
Antwoord: Niet veilig. Als iemand dat wachtwoord 
achterhaalt, kan hij overal in. Een veilig wacht-
woord is trouwens een lang wachtwoord, een zin 
bijvoorbeeld. Met kleine letters, hoofdletters, 
cijfers en leestekens erin. En voor iedere site kies je 
een ander wachtwoord. Kun je dat niet onthouden? 
Sla je wachtwoorden op in een wachtwoorden app 
of in de wachtwoordmanager van je computer. 

Vraag 4. Je vader zet de bestanden van zijn werk 
iedere week in de 'cloud'. Veilig of niet veilig? 
Antwoord: Veilig. Als er ransomware op zijn compu-
ter terechtkomt en al zijn bestanden dus gegijzeld 
worden, heeft hij zijn werk nog op een andere plek 
staan en kan hij er zo weer bij. 

Vraag 5. Je hebt in de stad afgesproken met een 
vriend en wacht al een tijdje. Je wil even je berich-
ten checken, maar hebt geen internet op je tele-
foon. Gelukkig zie je een open wifi-verbinding. Al 

heb je geen idee van wie die verbinding is. Veilig of 
niet veilig? 
Antwoord: Niet veilig. Het is heel makkelijk om zelf 
een wifi-hotspot op te zetten. Maar iemand met 
verkeerde bedoelingen, kan op die manier in jouw 
toestel meekijken. Kies dus alleen voor wifi-verbin-
dingen met een sloticoon erbij en denk zelfs dan 
goed na of het wel klopt. 

Vraag 6. Je krijgt een mailtje van de bank dat je 
nieuwe bankpas klaarligt. Als je je gegevens en je 
toegangscode invoert, sturen ze de pas naar je op. 
Veilig of niet veilig? 
Antwoord: Niet veilig, banken sturen nooit mails om 
te vragen om je toegangscode. Als je twijfelt of het 
echt of niet echt is, bel dan naar je bank. 

Vraag 7. Yes, je hebt een miljoen gewonnen! Dat 
staat tenminste in de pop-up die je op je telefoon 
krijgt terwijl je een spelletje speelt. Je hoeft alleen 
maar even op de link te klikken en je krijgt het geld 
op je rekening gestort. Veilig of niet veilig? 
Antwoord: Niet veilig. Als het te mooi klinkt, is het 
ook meestal niet waar. Dit soort geldbedragen kun 
je alleen winnen als je meedoet aan een loterij en 
je een officiële brief thuiskrijgt.

Vraag 8. De camera van deze laptop is afgeplakt. 
Veilig of niet veilig? 
Antwoord: Dat is veilig, want als hackers inbreken 
in je computer, kunnen ze je bespieden via jouw 
camera. Dat heb je niet in de gaten, want ze zor-
gen ervoor dat het lampje naast de camera niet 
gaat branden. Op deze manier kunnen hackers je 
trouwens ook afluisteren.

Wat is wijs? 
Bij alles wat je online doet, heb je een keuze. Zet 
je wel of geen foto online? Klik je wel op een link of 
juist niet? Voer je die update wel of niet uit? Welke 
apps download je wel of niet? Het is best belang-
rijk om de juiste keuze te maken. Maar dat is niet 
altijd makkelijk. Bespreek met de leerlingen wat ze 
zouden doen in de situaties die geschetst worden. 
Doel van de opdracht is dat ze beseffen dat alles 
wat ze online doen een keuze is. En dat ze dus tijd 
maken om eerst na te denken over die keuze. 
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Situatie 1. Je hebt games besteld via een website. 
Je hebt al betaald, maar de games worden niet 
 bezorgd. Als je het bedrijf een bericht stuurt, krijg 
je een melding dat de mail niet bezorgd kan wor-
den en telefonisch zijn ze ook niet bereikbaar.  
Wat nu? 

Help het gesprek op gang door te vragen: Hoe zou 
je kunnen nagaan of een bedrijf te vertrouwen is? 
Klik aan het eind van de discussie het antwoord 
aan: ‘Als je denkt dat iets niet klopt of je hebt hulp 
nodig, moet je een volwassene waarschuwen en 
vragen je te helpen. Op de websites: www.meld-
knop.nl, www.veiliginternetten.nl en www.vraaghet-
depolitie.nl kun je ook terecht voor meer informa-
tie over dit soort problemen.’ 

Situatie 2. Klasgenoten hebben een spelletje ge-
download dat ze nu samen spelen. Jij wil het ook 
graag spelen, maar in de Appstore zie je alleen 
maar slechte recensies en de app is niet veel ge-
download. Als je de app wil installeren, worden er 
veel rechten tot je telefoon/tablet gevraagd. Wat is 
wijs? 

Help het gesprek op gang door vragen te stellen 
als: Is dit logisch? Wat zou hier niet aan kunnen 
kloppen? Hoe zou je kunnen checken of dit te ver-
trouwen is? Klik aan het eind van de discussie het 
antwoord van Sophie aan: ‘Als een app vaak ge-
download is – bijvoorbeeld vanaf een miljoen keer 
– mag je aannemen dat er geen malware (soft-
ware die gebruikt wordt om computersystemen te 
verstoren, gevoelige infor¬matie te verzamelen of 
toegang te krijgen tot compu¬tersystemen) in de 
app zit. Als een app niet veilig is, kunnen de ma-
kers malware meesturen die gegevens verzamelen 
over jou. Daarom is het belangrijk altijd zelf na te 
denken en jezelf vragen te stellen als: Is het veilig? 
Wat zeggen de reviews? Hoe zit het met de rech-
ten die deze app wil hebben? Zijn deze rechten 
ook echt nodig?’ 

Situatie 3. Leuk, een nieuw volgverzoek op Insta-
gram. Het is van Just_be_be. Die naam zegt je niets 
en ook de foto komt je niet bekend voor. Maar als 
je op het account klikt, zie je dat ze ook je beste 
vriend volgt. Wat is wijs? 

Help het gesprek op gang door te vragen: Wat zou 
er kunnen gebeuren als je iemand toegang geeft 
die je niet kent? 

Klik aan het eind van de discussie het antwoord 
van Sophie aan: ‘Als je iemand toevoegt die je niet 
kent, weet je niet of die persoon te vertrouwen is. 
Misschien geef je een onbekende toegang tot jouw 
foto’s en persoonlijke gegevens. Wil je dat?’ 

Situatie 4. Lees de situatie op het scherm voor. 
Laat de leerlingen over deze situatie discussiëren. 
Wat is wijs?  

Vraag: In welke situaties is het nog meer extra 
belangrijk dat je zeker weet dat de persoon echt is 
wie hij/zij zegt te zijn? 
Mogelijke antwoorden: bijvoorbeeld het delen van 
(gevoelige) foto’s, als iemand vraagt ergens afspre-
ken.

Deel nu het werkblad uit met het stappenplan 
waarmee de leerlingen een eigen avatar creëren. 

Vertel: Jullie gaan jullie eigen avatar creëren. Zorg 
ervoor dat het duidelijk is dat deze avatar van jou 
is. Let op! Het is verboden, en dus strafbaar, om 
te doen alsof je iemand anders bent en vanuit die 
persoon te handelen. Dit wordt identiteitsfraude 
genoemd. 

Extra: vraag de leerlingen hun avatars met jou te 
delen en verder nog even geheim te houden (en 
dus niet te delen met anderen). Speel nu samen 
het spel ‘Wie is het?’: Alle leerlingen gaan staan. 
Een voor een mogen ze een vraag stellen waar 
alleen met ja of nee op geantwoord kan worden. 
Is het antwoord op de vraag ‘ja’ dan blijven de 
leerlingen staan, is het antwoord ‘nee’ dan gaan ze 
zitten. Uiteindelijk zal de eigenaar van de avatar 
als enige nog staan.
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hack-check
Duur: 60 minuten

Met deze les verdiepen de leerlingen zich in de soor-
ten hackers, de manieren die zij gebruiken om jou te 
hacken én hoe je je hiertegen kunt beschermen.

Bekijk met de leerlingen (nogmaals) de introductievi-
deo van hacker Sophie. Of brainstorm klassikaal kort 
over de vraag op het scherm: wat is hacken? Hacken 
is het inbreken in een computersysteem of netwerk. 
Hackers kunnen op verschillende manieren inbre-
ken, bijvoorbeeld met een virus, spyware of phishing. 
Deze hackmethoden komen later in de les uitgebreid 
aan de orde.

Gekleurde hoeden
De leerlingen koppelen de verschillende hackers aan 
de juiste omschrijving. De goede antwoorden zijn:
 Black hat hacker (plaatje van zwarte hoed) - Deze  
 hackers breken in op computersystemen zonder  
 dat zij daarvoor toestemming hebben.
 White hat hacker (plaatje van witte hoed) - Deze  
 hackers hacken met toestemming van een bedrijf  
 om de beveiliging te testen en beveiligingslekken  
 te dichten.
 Grey hat hacker (plaatje van grijze hoed) - Deze  
 hackers hebben wel goede bedoelingen, maar  
 hacken zonder toestemming.

Bespreek ook informatie over green hat hackers, 
blue hat hackers en red hat hackers kort klassikaal. 
Sophie uit de film is een ethisch hacker, een com-
puterbeveiligingsspecialist oftewel een white hat 
hacker. Hackers werken vrijwel allemaal op dezelfde 
manier, maar ze hebben andere bedoelingen. Black 
hat hackers zijn strafbaar, white hat hacker zijn niet 
strafbaar. Veel bedrijven hebben een beleid waar-
bij ze grey hat hackers aanmoedigen om gevonden 
lekken te melden voordat kwaadwillenden hetzelfde 
lek ontdekken. Grey hat hackers worden dan niet 
gestraft.

 Waarom?
Laat de leerlingen met hun smartphone de quiz 
spelen om inzicht te krijgen in de vier belangrijkste 

redenen waarom hackers hacken: geld, informatie, 
macht en lol. Klik hiervoor op stemmen. De quiz 
bestaat uit vier vragen. Na het geven van het ant-
woord volgt een korte toelichting op het scherm. 

Vraag 1 - Geld
Hackers gebruiken een nepversie van de betaal-app 
Tikkie om geld te stelen. Hoe doen ze dat? Antwoord 
A is juist. Hackers vragen slachtoffers om 1 eurocent 
over te maken om hun identiteit te bevestigen. Ze 
plunderen daarna de bankrekening.

Vertel: Nep-tikkies zijn voor hackers een manier om 
geld te stelen. Maar geld stelen kan op nog veel 
andere manieren. Bijvoorbeeld door een ‘nep groen 
slotje’ (https://) op een nep-betaalwebsite te zetten. 
De website lijkt dan op het eerste gezicht veilig, 
maar dat is hij niet. Op 72% van alle nep-websites is 
dit al gebeurd. Https:// is dus niet altijd veilig! Grote 
bedrijven kunnen te maken krijgen met ransomware. 
Dat is een vorm van malware waarbij een computer 
of bestanden geblokkeerd worden. De enige manier 
om de bestanden te ontsleutelen of vrij te krijgen 
is door te betalen. Spoofing is een ook manier om 
snel aan geld te komen. Zie meer informatie over 
spoofing bij ‘Hoe komen hackers nog meer binnen?’.

Vraag 2 - Informatie
Het is strafbaar, maar het gebeurt weleens dat een 
bedrijf een professionele hacker inhuurt om belang-
rijke informatie en bedrijfsstrategieën van concur-
renten te stelen.
Waar of niet waar? Dit is waar. 

Bedrijven vragen steeds vaker ethische hackers 
actief om hulp. Meestal willen ze lekken in hun eigen 
beveiligingssysteem detecteren, voordat cybercri-
minelen dezelfde lekken vinden. Maar soms willen 
ze op die manier ook informatie verkrijgen van 
concurrerende bedrijven. Dat is dus strafbaar! Ook 
strafbaar is het dat overheden soms ook hackers 
inzetten om andere landen te bespioneren of aan 
informatie te komen. In deze gevallen wordt meestal 
niet bewezen dat het echt gaat om door de overheid 
betaalde hackacties. Er bestaan websites en zelfs be-
middelingsbureaus om geschikte hackers te vinden. 
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Meer informatie hierover staat onder andere op de 
website: 
- https://itigic.com/nl/what-kinds-of-hackers-exist- 
 and-how-they-act-to-hurt/

Vraag 3 - Macht
Het tellen van stemmen bij verkiezingen is helemaal 
betrouwbaar als het door computers gedaan wordt. 
Wat denk jij? Antwoord B is juist. Niet waar, telcompu-
ters kunnen gehackt worden. Je moet óók een telling 
met de hand doen. De twee tellingen bij elkaar zijn 
pas betrouwbaar.
Vertel: In de meeste landen, ook in Nederland, zijn 
er altijd twee tellingen na verkiezingen om ervoor te 
zorgen dat de verkiezingsuitslagen betrouwbaar zijn.

Vraag 4 - Lol
Voor de lol een cijferlijst van de school hacken is 
strafbaar. Waar of niet waar? Antwoord A is juist. 
Waar, het is een vorm van black hat hacken.

Vertel: Waarom hackt een hacker bijvoorbeeld ie-
mands TikTok-account? Meestal om te laten zien dat 
het kan, als uitdaging. Of om een geintje uit te halen. 
Het is belangrijk om te benadrukken dat hacken 
nooit een lolletje is.

Wachtwoorden zijn toegangstickets
Hackers werken op verschillende manieren. De 
gemakkelijkste weg om binnen te komen op een 
computer of in een account is om het wachtwoord 
te stelen. Klik de vier meest voorkomende manieren 
om een wachtwoord te stelen een voor een aan op 
het scherm en licht ze kort toe. 

1. Zelf verklapt! 
Sommige mensen/jongeren denken dat het geen 
kwaad kan om een wachtwoord te delen. Als vrien-
den onder elkaar geven ze bewust hun wachtwoor-
den door. Ze delen bijvoorbeeld hun wachtwoord 
van een Netflix-account om anderen mee te laten 
kijken. Dat is niet slim, omdat je nooit helemaal zeker 
weet wat vrienden of familieleden met het wacht-
woord zullen doen, nu én in de toekomst. Benadruk 
dat het nooit handig is om wachtwoorden te delen. 
Hooguit alleen met ouders/verzorgers.

2. Via een gehackte website
Je hebt het niet altijd zelf in de hand. Een hacker kan 
een website hacken en heeft hiermee ook toegang 
tot de wachtwoorden van iedereen die een account 
heeft op die website. De hacker kan vervolgens ge-
makkelijk testen of deze wachtwoorden ook toegang 
geven op andere accounts, bijvoorbeeld van bankre-
keningen. 

3. Phishing
Bij phishing (nep-mail), smishing (sms-phishing) 
of vishing (phising via de telefoon) doet de hacker 
zich voor als iemand anders. Vroeger waren phis-
hing-mails gemakkelijk te herkennen. Ze stonden 
vaak vol met spelfouten. Tegenwoordig zijn phis-
hing-mails steeds lastiger van echte mails te on-
derscheiden. Phishing kan nu ook verstopt zitten in 
reacties op Instagram of YouTube of het kan binnen-
komen als app-berichtje. 
Benoem met de leerlingen aandachtspunten van 
‘verdachte mails’:
- Phishing-berichten zijn vaak onpersoonlijk.  
 Ze beginnen bijvoorbeeld met ‘beste meneer of  
 beste mevrouw’.
- Lees de tekst echt goed door. Herken verdachte  
 zinnen en vreemde spelfouten. Klik nergens op  
 en vul niets in! Wat is verdacht? Bijvoorbeeld: 
  als je een prijs kunt winnen
	 als je snel iets moet doen of doorgeven
	 als je op een link moet klikken of een bijlage  
     moet openen
  als een 0900-nummer moet bellen
	 als je geld over moet maken
	 als ‘je bank’ vraagt om gegevens
- Controleer het e-mailadres van de afzender.  
 Vaak klopt dat adres nét niet. Er is bijvoorbeeld  
 één letter verschil. Grote bedrijven maken  
 overigens nooit gebruik van gratis mailboxen,  
 zoals gmail, hotmail of outlook.
- Controleer een link altijd voordat je erop klikt.  
 Ga altijd via de website naar een pagina, niet via  
 een linkje. 
- Let goed op voordat je een bijlage opent.

4. Schoudersurfen
Schoudersurfen ofwel visueel hacken komt steeds 
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vaker voor. De hacker kijkt stiekem mee over de 
schouder van iemand die op zijn computer zit. Mid-
delbare scholieren die bijvoorbeeld in een openbare 
ruimte op hun laptop gaan studeren, moeten hierop 
bedacht zijn. 

Wachtwoordentips
Laat de leerlingen in kleine groepjes ongeveer drie 
minuten tips bedenken om ervoor te zorgen dat je 
wachtwoorden niet gehackt worden. Na drie minu-
ten delen de groepjes hun ideeën. Maak van alle ver-
schillende tips een lijst op het digibord. Zorg ervoor 
dat in elk geval onderstaande tips aan bod komen:

1. Geef nooit bewust wachtwoorden aan anderen.
2. Gebruik overal verschillende wachtwoorden. Ook  
 hetzelfde wachtwoord met telkens één letter of  
 cijfer verschil is niet handig.
3. Gebruik sterke wachtwoorden. Het meest gebruik 
 te wachtwoord 123456. Een hacker kraakt dit  
 wachtwoord in minder dan één seconde. Een  
 wachtwoord wordt al wat sterker als het een zin  
 is waar ook spaties in voorkomen. Het slimst is  
 het om je wachtwoorden te laten maken door  
 een (gratis) ‘wachtwoordmanager’: een program- 
 ma dat wachtwoorden genereert en bewaart in  
 een digitale kluis. Deze wachtwoorden zijn bijna  
 niet te kraken of te raden. 
4. Stel tweestapsverificatie in. Bij tweestapsverifica-
 tie moet je na inloggen met je gebruikersnaam en  
 wachtwoord nog aan een tweede stap voldoen. Je  
 moet bijvoorbeeld een code invullen die je per  
 sms op je mobiele telefoon hebt gekregen. Als  
 je wachtwoord gestolen is, heb je op deze manier  
 een extra ‘slot’, waardoor de consequenties  
 beperkt blijven.

Hoe komen hackers nog meer binnen?
Hackers kunnen ook op andere manieren inbreken 
op een computer. Klik de drie andere manieren een 
voor een aan op het scherm en licht ze kort toe. 
1. Via bijlagen of downloads bij een mail
 Het is niet verstandig om zomaar (onbekende)  
 bijlagen of downloads te openen. Hierin kunnen  
 virussen of malware verstopt zitten. Malware, een 
 samentrekking van ‘malicious software’ is soft- 
 ware met een opzettelijk kwaadaardige werking. 

 Ransomware en spyware zijn vormen van malware. 
 Bij ransomware worden de computer en bestan- 
 den vergrendeld, versleuteld of vernietigd. 
 Alleen door betaling (chantage) kun je deze  
 gevolgen stopzetten. Spyware is software voor  
 datadiefstal. De spyware kan als een soort spion  
 de gebruiker van de computer in de gaten  
 houden.

2. Via een onbeveiligde of open internetverbinding
 Het beveiligen van het thuisnetwerk is belangrijk.  
 Gratis, openbare netwerkverbindingen (bijvoor 
 beeld WiFi) in treinen, horecagelegenheden,  
 supermarkten of openbare gebouwen zijn  
 onveilig. Wachtwoorden en data zijn via een  
 openbaar netwerk door hackers gemakkelijk te  
 achterhalen.

3. Spoofing
 Bij spoofing neemt de hacker een andere identiteit 
 aan. De identiteit van iemand die voor jou bekend  
 is. Je krijgt bijvoorbeeld een mail of telefoontje van 
 ‘jouw bank’. Dit klopt niet, maar op deze manier  
 hopen hackers bankgegevens van jou te bemach- 
 tigen.Naast deze drie manieren zijn er nog vele  
 andere slimme hackertrucs om in te breken in een  
 computer. Enkele voorbeelden zijn:
- Kwaadaardige usb-sticks: hackers laten met opzet  
 usb-sticks slingeren. Hierop staat een programma  
 waarmee waarmee jouw computer direct ver 
 bonden wordt met de computer van een hacker.  
 Zo kan de hacker snel aan jouw gegevens komen.
- Nep-advertenties: hackers kopen steeds vaker  
 advertentie-ruimte om (eventueel zelfs geperso- 
 naliseerde) nep-advertenties te maken waarop  
 jij klikt omdat je iets wilt kopen of weten. Daarmee  
 komen de hackers binnen.
- Trojaans paard: in (gratis) apps of mails kan een  
 Trojaans paard verstopt zitten. Dit is een soort  
 ‘achteringang’ voor een hacker om binnen te  
 komen in jouw computer.

 Hoe beveilig je jouw devices?
In beeld staan acht tips om devices te beveiligen. 
Laat de leerlingen met hun smartphone aangeven of 
de tip slim of niet slim is. De goede antwoorden zijn:
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Tips Slim Niet slim
1 Installeer een virusscanner. X
2 Updates kunnen even wachten. X
3 Gebruik sterke wachtwoorden. X
4 Klik nooit meteen op een link in 

een e-mail of (sms-)berichtje.
X

5 Bestanden kun je veilig downloaden. X
6 Gebruik gratis openbare WiFi als 

dat kan.
X

7 Je kunt je device het best vergren-
delen als je niet in de buurt bent.

X

8 Schuif een webcamcover over je 
webcam als je hem niet gebruikt.

X

Bespreek de tips kort na. Gebruik hiervoor de toe-
lichting hieronder.
1. Windows-computers zijn standaard voorzien  
 van een virusscanner, die prima werkt. Voor   
 Mac-computers is een virusscanner niet per se  
 nodig. Er zijn goede, gratis virusscanners in de  
 omloop. Een betaalde virusscanner is vaak  
 uitgebreider en beter.
2. Updaten is belangrijk. Laat alle updates auto- 
 matisch installeren om ze niet te missen, maar  
 controleer wel of de update veilig is.
3. Zie toelichting hierboven bij ‘Wachtwoordentips’.
4. In phishing-mails of sms-berichten zitten vaak  
 verkeerde linkjes. Klik hier nooit op zonder te  
 controleren of de link veilig is. Betrouwbare  
 partijen (bijvoorbeeld overheidsinstellingen  
 en banken) hebben het beleid dat ze nooit links in  
 een mail zetten. 
5. Hackers gebruiken vaak downloads of bijlagen  
 om in te breken in een computer. Zie ook hier- 
 boven, punt 1 bij ‘Hoe komen hackers nog meer  
 binnen?’
6. Een onbeveiligde of openbare netwerkverbinding  
 (bijvoorbeeld WiFi) is niet veilig. Zie ook hierboven,  
 punt 2 bij ‘Hoe komen hackers nog meer binnen?’  
 Gebruik een VPN-verbinding (VPN = virtueel  
 particulier netwerk) als je met een openbaar  
 WiFi-netwerk verbindt. Een VPN-verbinding bouwt  
 een soort digitale tunnel waar jouw dataverkeer  
 doorheen gaat. Hierdoor kunnen hackers niet zien  
 wat jij op internet doet.
7. Als je even niet bij je device in de buurt bent, kun  
 je het best je scherm vergrendelen. Zet je device  

 uit als je er gedurende een langere tijd geen  
 gebruik van maakt.
8. Je kunt het best een webcamcover over je webcam  
 schuiven als je je webcam niet gebruikt. Uitzetten  
 van je webcam heeft geen nut als je al gehackt  
 bent. Dan kan de hacker namelijk jouw webcam  
 aanzetten. Maar je webcam bedekken, zodat wie  
 hem ook aanzet niks kan zien, helpt dan wel.

De gouden tip
De kans is groot dat de leerlingen zonder na te den-
ken op de link willen klikken. Dit scherm laat zo de 
leerlingen ervaren hoe lastig is het om altijd alert te 
zijn. En hoe eenvoudig ze te verleiden zijn om ergens 
op te klikken en zo een gemakkelijke prooi zijn voor 
hackers. U kunt eventueel ook wijzen op de tekst die 
een belangrijke rol speelt in de verleiding. Aantrek-
kelijke, verleidende teksten die een link bevatten 
noemen we ‘clickbait’. Letterlijk: klik-lokaas. Het doel 
van clickbait is duidelijk: zoveel mogelijk mensen 
laten klikken op de link.

Pincodes
Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. Geef per 
groepje een rekenmachine, een pen en papier. Laat 
de leerlingen nadenken over de rekenvraagstukken 
die ze in beeld zien. Koppel de antwoorden na circa 
4 minuten klassikaal terug. Er zijn 100 mogelijkheden 
als een pincode uit twee cijfers bestaat. Namelijk:  
het eerste cijfer kent 10 mogelijkheden (0 t/m 9) 
en het tweede cijfer kent ook 10 mogelijkheden.  
10 x 10 = 100. 
Dit geeft:
10 x 10 x 10 = 1000 mogelijkheden bij een pincode 
met drie cijfers;
10 x 10 x 10 x 10 = 10.000 mogelijkheden bij een 
pincode met vier cijfers;
10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 1.000.000 mogelijkhe-
den bij een pincode met zes cijfers.

Zijn de leerlingen verrast over de enorme groei 
in mogelijkheden bij het uitbreiden van het aantal 
cijfers? Trek gezamenlijk de conclusie: hoe meer 
cijfers een pincode bevat, hoe lastiger de pincode te 
kraken is.
Weten de leerlingen nog andere veilige manieren 
om in te loggen op een mobiele telefoon? Denk 
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 bijvoorbeeld aan het tekenen van een patroon tus-
sen puntjes, een vingerafdruk of een gezichtsscan. 

Hoe weet je dat je gehackt bent?
Het kan lastig zijn om erachter te komen of je ge-
hackt bent. Sommige hacks geven duidelijke signalen 
af, terwijl andere hacks minder gemakkelijk te her-
kennen zijn. Als je bijvoorbeeld continu pop-ups in je 
scherm krijgt als je op internet zit, dan is het vrijwel 
zeker dat je gehackt bent. Als je persoonsgegevens 
zijn gelekt, dan is dat vaak minder duidelijk en snel te 
zien.

Klik de acht manieren waaraan je kunt merken dat je 
gehackt bent een voor een aan op het scherm, lees 
de uitleg voor en gebruik eventueel de aanvullende 
informatie hieronder voor verdere toelichting. 

1. Je krijgt een ongezellig mailtje. Ransomware en  
 cryptoware zijn vormen van malware. Ransom- 
 ware blokkeert je computer of bestanden.  
 Cryptoware versleutelt of vernietigt je bestanden. 
 In beide gevallen kunnen hackers jou chanteren.  
 De hackers sturen jou bij deze hack dan ook altijd  
 een mail. Alleen voor geld worden de negatieve  
 effecten opgelost. De betaling moet gebeuren  
 met bitcoins, zodat de hackers niet te achterhalen  
 zijn. Deze vorm van hacken komt vaker voor bij  
 grote bedrijven dan bij particulieren.
2. Je kunt niet meer inloggen. 
3. Je device is erg traag.
4. Je batterij van je mobiele telefoon loopt snel leeg.
5. Er verschijnen heel veel pop-ups in je scherm.  
 Pop-ups zijn niet altijd fout. Sommige websites  
 verspreiden ook pop-ups. Maar als je de hele tijd  
 veel pop-ups in je scherm krijgt, dan is het  
 verstandig om je devices te checken op virussen.
6. Contactpersonen ontvangen van jou e-mails of  
 appjes die jij niet hebt gestuurd. Als je e-mail-pro- 
 gramma gehackt is, dan zal het virus verspreid wor- 
 den om zijn bereik te vergroten. Dat gebeurt met  
 nep-mailtjes die jouw contactpersonen ontvangen. 
7. Er staan nieuwe programma’s op je computer.
8. Je muis beweegt zich vanzelf. Als je muis zich uit  
 zichzelf beweegt, kan dat duiden op hardware-
 problemen. Als je muis ook zelfstandig selecties  

 maakt, dan is de kans heel groot dat een hacker  
 jouw computer bedient.

Gehackt! Wat nu?
Begeleid een klassikaal gesprek over de vraag die op 
het beeldscherm staat: 
Wat kun je doen als je gehackt bent?

Laat de leerlingen reageren. Weten zij wat ze moeten 
of kunnen doen als ze denken dat ze gehackt zijn? 
Zorg ervoor dat onderstaande punten in elk geval 
benoemd worden:
1.  Blijf rustig zodat je de juiste actie kunt onder- 
  nemen.
2.  Scan je device op virussen met een virusscanner.
3.  Update je device en alle software.
4.  Wijzig je wachtwoorden. Verander niet alleen het  
  wachtwoord van het account waarop je gehackt  
  bent. Begin met je wachtwoord voor je e-mail.  
  Hieraan zitten vaak accounts gekoppeld.
5.  Neem eventueel contact op met de site waar je  
  bent gehackt.
6.  Als er financiële gegevens gelekt zijn, laat dan  
  door de bank je bankpassen blokkeren.
7.  Breng zo nodig vrienden/familieleden op de  
  hoogte, bijvoorbeeld als er vanuit jouw e-mail- 
  account nep-mails worden verspreid.
8.  Ga over op tweestapsverificatie.
9.  Raadpleeg bijvoorbeeld de website politie.nl  
  om te onderzoeken wat je (nog meer) kunt doen  
  als je gehackt bent.
10.Bij diefstal van geld of persoonsgegevens kun  
  je ook aangifte doen bij de politie. 

 Speel de hacker 
In ‘Speel de hacker’ is het de bedoeling dat leerlingen 
online situaties anders gaan bekijken, namelijk vanuit 
het oogpunt van een hacker. Zo leren ze dat niet 
iedereen online situaties hetzelfde bekijkt, waardoor 
ze mogelijk riskante situaties eerder gaan herken-
nen. De leerlingen geven antwoord op zeven online 
vragen, daarna verschijnt in beeld of ze kunnen 
denken als een (ethische) hacker.

'Speel de hacker' is tot stand gekomen in samenwer-
king met Stichting Hack in de Class. Meer informatie 
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over deze stichting is te vinden op:  
www.stichtinghitc.nl.

De antwoorden die bij een hacker passen zijn: 
1 b - Wachtwoorden bestaan vaak uit woorden die 
iemand makkelijk kan onthouden, dus iemands eigen 
naam, naam van een huisdier of geboortedatum. 
2 b - Hackers denken altijd: ‘Kan het ook anders?’ en 
proberen nieuwe dingen uit. 
3 b - Hackers nemen nooit zomaar iets aan, maar 
denken: ‘Is dat wel echt zo?’ 
4 b - Hackers proberen graag wat er mogelijk is en  
nemen niet zomaar iets aan. 
5 b - Een eerlijke hacker meldt het altijd als er iets 
niet klopt op een website. Zo kan de eigenaar de 
website veiliger maken en hebben criminele hackers 
minder kans om schade aan te richten. 
6 a - Hackers controleren altijd alles zelf en nemen 
niet zomaar iets van een ander aan.
7 a - Een eerlijke hacker meldt het altijd als er iets 
niet klopt op een website. Zo kan de eigenaar de 
website veiliger maken en hebben criminele hackers 
minder kans om schade aan te richten. 

Veiligheidscheck 
In tweetallen checken de leerlingen aan de hand van 
de tips hoe goed hun telefoon, tablet, computer en 
sociale media-accounts beveiligd zijn. Als de leerlin-
gen geen beschikking hebben over een telefoon, ta-
blet of computer kunnen ze de informatie doorlezen. 

Hacken zonder toestemming is strafbaar
Leg de leerlingen nogmaals uit dat je een strafblad 
krijgt als je hackt zonder toestemming. Dus mochten 
ze per ongeluk inbreken in een systeem, dan kunnen 
ze het beste direct hulp vragen aan een volwassene. 
Worden ze online lastiggevallen? Ook dan is het 
belangrijk dat ze een volwassene waarschuwen en 
melding maken bij Meldknop.nl, de Kindertelefoon, 
Pestweb of vraaghetdepolitie.nl. 

Afsluiter
Als je op het laatste scherm klikt, verschijnt de  
volgende pop-up: Gefeliciteerd, je bent klaar met de 
Hack-check!

http://www.stichtinghitc.nl
https://www.Meldknop.nl
https://www.kindertelefoon.nl
https://www.pestweb.nl
https://www.vraaghetdepolitie.nl
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Lesduur 
Introductie - 10 minuten  
Nepnieuws - 45 minuten
Bewust gamen - 45 minuten
(a)Sociaal  - 45 minuten

Werkbladen 
Bij elke afzonderlijke les hoort een schoolopdracht  
en een thuisopdracht. Bij de les Nepnieuws hoort 
ook een checklist. Print de werkbladen voorafgaand 
aan de les. 
Geef de printopdracht dubbelzijdig afdrukken.

Start de module op www.online-masters.nl 

Introductievideo
 
Duur: 10 minuten (inclusief nagesprek) 

Start de video van de Social Master Vivianne 
Bendermacher. Zij begeleidt de leerlingen deze mo-
dule. Na het kijken van de video kun je de volgende 
vraag aan de klas stellen: Wat doe jij allemaal online? 
Geef leerlingen de gelegenheid om te reageren op 
deze vraag. Welke apps hebben ze allemaal? Zitten 
ze op social media? Welke aankopen doen ze online? 
Wat bekijken ze online? 

 Nepnieuws
Duur: 45 minuten

Voorbereiding: Download en print de checklist en 
de school- en thuisopdracht voor iedere leerling. De 
checklist wordt bij het onderdeel ‘Check je bericht’ 

gebruikt en de schoolopdracht wordt aan het einde 
van de les ingezet als verwerkingsopdracht. De thuis-
opdracht gaat mee naar huis.

In deze les worden leerlingen steeds een stukje die-
per in de wereld van (nep)nieuws getrokken om te 
laten zien dat er (vaak) meerdere stappen nodig zijn 
om echt en nepnieuws van elkaar te onderscheiden. 
Door de vluchtigheid van online nieuwsberichten 
en sociale media, is het niet altijd gemakkelijk om 
kritisch naar informatie te kijken. Onbewust oordeel 
je snel of een bericht waar is of niet, terwijl je eigen-
lijk meer tijd nodig hebt om tot de juiste conclusie te 
komen. 

Introductie animatie
In de openingsanimatie wordt het fenomeen nep-
nieuws geïntroduceerd. Leerlingen leren wat nep-
nieuws is en welke redenen er zijn om het te ver-
spreiden. Het is slim om jezelf bij berichten die je 
online leest af te vragen: ‘Wat wil de maker van dit 
bericht van mij? Word ik geïnformeerd of willen ze 
iets anders van mij?’ 

Bekijk de animatie en bespreek na met de leerlingen. 
De animatie wordt afgesloten met de vraag: ‘Heb je 
wel eens een (nieuws)bericht gelezen, dat achteraf 
nepnieuws bleek te zijn?’. Ga een paar minuten met 
de leerlingen in gesprek over deze vraag en stel aan-
vullende vragen, zoals:
-  Waarom geloofde je het nepnieuwsbericht wel/

niet? Waar kwam je het bericht tegen? Hoe ont-
dekte jij dat het nieuws nep was? Heb je dat 
nieuws, voordat je ontdekte dat het nep was, zelf 

toelichting module 4

In deze module ligt de focus op bewustwording en zelfreflectie ten aanzien van nepnieuws, 
bewust gamen, balans tussen online en offline zijn, en de rol van groepsdruk en sociale media. 
Deze module wordt begeleid door Master: Vivianne Bendermacher (Techionista) en en Koen 
Schobbers (expert esport en bewust gamen).
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verder verspreid? Waarom wel/niet? Let op: als 
je nepnieuws doorstuurt, ben je ook verantwoor-
delijk voor de verspreiding van nepnieuws.

-  Hoe beoordeel je of nieuws echt of nep is? Inven-
tariseer kort hun ideeën hierover, de les gaat hier 
later dieper op in.

-  Welke redenen hebben mensen om nepnieuws te 
verspreiden? 

  Mogelijke antwoorden: mensen beïnvloeden, ver-
warring zaaien, geld verdienen, likes en volgers 
verzamelen, voor de lol 

-  Waarom denk jij dat er berichten rondgaan waar-
op mensen als vermist worden aangegeven, terwijl 
dit niet zo is?

-  Wat is een trollenfabriek? Dat is een organisatie die 
mensen in dienst heeft die heel veel nepaccounts 
aanmaken waarmee ze razendsnel nepnieuws 
kunnen verspreiden of bijvoorbeeld iemand heel 
veel volgers kunnen geven of een bericht heel vaak 
kunnen liken waardoor het betrouwbaar overkomt.

Wist je dat … je een bericht eerder gelooft als je dit 
bericht vaker ziet? Daar spelen verspreiders van 
 nepnieuws vaak slim op in.  

 Echt of nep?
Doel van dit onderdeel: leerlingen bewust maken 
van het feit dat nepnieuws lastig van echt nieuws te 
onderscheiden is als je heel snel oordeelt. Ze leren 
kritischer en veiliger omgaan met nepnieuws en ont-
wikkelen een handelingsperspectief.  

De leerlingen krijgen vier flitsberichten voorge-
schoteld. De nieuwsberichten verschijnen heel kort 
(ongeveer 5 seconden) in beeld. Als het bericht 
verdwenen is, beoordelen de leerlingen – eventueel 
met hun smartphone – meteen of het om echt of 
nepnieuws gaat. Pas nadat ze alle vier beoordeeld 
hebben, volgt de uitslag. Deze luidt dat er nog 
geen eenduidig antwoord te geven is, omdat je een 
nieuwsbericht niet kunt beoordelen als je zo snel 
moet beslissen. Daarom gaan de leerlingen de be-
richten in het volgende onderdeel stapsgewijs verder 
onderzoeken. 

 Check je bericht
Doel van dit onderdeel: leerlingen zijn vaardig in het 
onderscheiden van echt en nepnieuws, weten wat ze 

kunnen doen als ze vermoeden dat nieuws niet echt 
is: herkennen, doorzien, begrijpen, snappen.

In dit onderdeel komen de berichten van de vorige 
opdracht opnieuw voorbij. Alleen nemen de leerlingen 
nu – net als een onderzoeksjournalist – de tijd om 
te checken wat ze lezen. Dat doen ze door kritische 
vragen te beantwoorden over het bericht. 

Deel de checklist uit. 

Klik de link aan om het bericht goed te kunnen be-
kijken en/of lezen. Als alle leerlingen de informatie in 
zich hebben opgenomen, beantwoorden ze (even-
tueel in tweetallen) de vragen van de checklist. Geef 
hen hier een paar minuten tijd voor. Scroll daarna 
door de onderdelen van de checklist in de online 
omgeving met de buttons ‘volgende’ en ‘vorige’. 
Neem de tijd, laat leerlingen stemmen door hun 
vinger op te steken en vraag of ze hun antwoord 
kunnen toelichten. Vraag vervolgens of de andere 
leerlingen het hiermee eens zijn. Sta langer stil bij 
vragen waarover de mening van de klas verdeeld is. 
Na het doorlopen van de checklist komen de leerlingen 
tot hun eigen conclusie en klikken ze – eventueel 
met hun smartphone – aan of het bericht echt of 
nep is. Controleer of hun antwoord klopt met de 
‘controleer antwoord’ knop en klik daarna op ‘door-
gaan’. Nu verschijnt er een toelichting die per onder-
deel laat zien waaraan de leerlingen hadden kunnen 
zien waarom het bericht echt of nep is. 

Antwoorden:
Nieuwsbericht 1
Dit nieuwsbericht is nep. Leerlingen hadden dit 
 kunnen herkennen aan:
-  De afzender. De Speld is een satirische website 

waarop alleen maar verzonnen berichten staan 
die grappig bedoeld zijn. Bekijk met de leerlingen 
eventueel nog een aantal andere berichten die op 
deze site staan.

-  De regels van skispringen. Er kan en mag bij deze 
sport maar één skiër tegelijk van start, anders zou-
den er heel veel gewonden vallen. Deze foto moet 
dus wel bewerkt zijn. 

-  De bewerkte foto. Als je goed naar de witte letters 
kijkt, zie je waar deze foto vandaan komt en wie 
hem bewerkt heeft. In kranten is de enige die de 
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foto bewerkt vaak de fotograaf zelf, dus zal er niet 
snel een naam van een bewerker bij een  foto staan. 

-  De kop. Met het woord ‘chaos’ wordt je aandacht 
getrokken. Dit soort schreeuwerige koppen wor-
den vaak gebruikt om bezoekers te trekken omdat 
websites geld verdienen met veel clicks en bezoekers.  

-  De geïnterviewde. De organisatie wordt niet met 
naam genoemd, dus je kunt ook niet controleren 
wie dit gezegd heeft. Die uitspraak kan dus mak-
kelijk verzonnen zijn. In betrouwbare berichten zal 
een journalist altijd de naam van de persoon of 
organisatie gebruiken die hij/zij quote. 

-  Doel van het bericht: lezers/bezoekers trekken.

Nieuwsbericht 2
Deze nieuwsbericht is echt. Leerlingen hadden dit 
kunnen herkennen aan:
-  De afzender. RTL Nieuws is een betrouwbare 

nieuwszender en website. De journalisten die daar 
werken checken of het nieuws dat ze verspreiden 
klopt. 

-  De rubrieksnaam. Het kan zijn dat leerlingen 
misleid werden omdat dit nieuws niet heel serieus 
is. Daarom staat het ook bij de rubriek opmerkelijk 
waar opvallend nieuws wordt uitgelicht. Vaak gaat 
het hier om luchtig en grappig nieuws. 

-  De foto. Er staat een foto van Dimitri zelf bij het 
bericht. Door te googelen op Dimitri Nutella kun je 
checken of hij dat ook echt is. Als je op de link van 
Het Nieuwsblad klikt (dat in het artikel staat), dan 
kom je ook uit op een artikel waar dezelfde foto 
gebruikt wordt. 

-  De link-check. Als je op deze link klinkt kom je 
inderdaad uit op het artikel van de Belgische krant 
Het Nieuwsblad. Dit is een betrouwbare landelijke 
krant. 

-  De kop-check. Als leerlingen gegoogelt hebben op 
Dimitri Nutella, dan zijn ze als het goed is meer-
dere artikelen over hem tegengekomen, waar 
zijn voor en achternaam in staan. In dit artikel 
https://www.ad.nl/wonen/dimitri-is-verslaafd-
aan-nutella-ik-houd-het-bij-minder-dan-3-potten-
per-week~ad435417/ van het Algemeen Dagblad 
bijvoorbeeld. 

-  Doel van het bericht: amuseren en lezers trekken, 
maar dat is ook het doel van de rubriek. 

Nieuwsbericht 3
Dit nieuwsbericht is nep. Leerlingen hadden dit kun-
nen herkennen aan:
-  De sensationele kop. Deze trekt veel aandacht en 

daarmee veel bezoekers naar de website.
-  De foto. Er is een foto van vlees gebruikt, die 

helemaal niet bij het bericht hoort. Er is dus geen 
bewijs van een journalist of fotograaf te zien.

-  De bron. Er is wordt wel een bron genoemd, maar 
die is in het Swahili. Een taal die weinig mensen 
in Nederland spreken, dus het bericht is lastig te 
controleren.

-  De kop-check. Als de leerlingen de kop gegoogeld 
hebben, dan kwamen ze waarschijnlijk uit bij een 
bericht waarin staat dat dit verhaal niet klopt. Ook 
op de betrouwbare website Nieuwscheckers – die 
dit soort nieuws onderzoekt – staat dat het niet 
waar is. 

-  Doel van het bericht: lezers/bezoekers trekken. 

Nieuwsbericht 4  
Bij deze appjes is het niet duidelijk of deze informa-
tie echt of nep is. Bespreek met de leerlingen dat het 
slim is om dergelijke berichten te onderzoeken als je 
ze ontvangt in plaats van ze meteen voor waar aan 
te nemen. Waar leerlingen over na moeten denken 
bij dit bericht:
-  Check of er feiten instaan. Dat er politie voor de 

deur zou staan, is een feit. Dit zou je kunnen chec-
ken.

-  Denk na over oorzaak en gevolg. Dat er politie bij 
deze meester voor de deur stond, betekent niet 
automatisch dat hij is opgepakt. Dat is een aanna-
me. Misschien heeft hij de politie zelf wel gebeld, 
omdat er is ingebroken bij hem. Om dit bericht te 
kunnen beoordelen, zal je op zoek moeten gaan 
naar meer informatie. 

-  Denk na over het doel van het bericht. Wat wil 
degene die dit bericht verstuurt bereiken?

Bespreek met de leerlingen of zij dit soort berichten 
weleens ontvangen. Kettingbrieven, horrorberichten 
of valse viruswaarschuwingen zijn hier ook geschik-
te voorbeelden van. Wat doen leerlingen als ze dit 
soort berichten ontvangen? Welk doel zit er achter 
dit soort berichten? 
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 Zoek de verschillen
Doel van dit onderdeel: Leerlingen kunnen nep-
nieuws doorzien, weten hoe ze echt nieuws kunnen 
verifiëren en blijven echt nieuws vertrouwen.

In dit onderdeel beoordelen leerlingen nog een keer 
(nieuws)berichten, maar dit keer laten ze zien of 
dat ook lukt zonder de checklist die ze bij de vorige 
opdracht mochten gebruiken. Ze krijgen twee sets 
berichten te zien, hierbij is het de bedoeling om echt 
van nep te onderscheiden. 
Klik op het blauwe icoontje om steeds eerst het hele 
bericht te tonen, zodat beide berichten goed verge-
leken kunnen worden. De leerlingen geven – even-
tueel met hun smartphone – aan welk bericht echt 
is door erop te klikken. Controleer of hun antwoord 
klopt met de ‘controleer antwoord’ knop en klik daar-
na op ‘doorgaan’. Nu verschijnt er een toelichting 
die per onderdeel laat zien waaraan de leerlingen 
hadden kunnen zien welk bericht echt is. 

Antwoorden:
Vraag 1
Het echte account van Ariane Grande staat links. Dit 
konden leerlingen herkennen aan:
-  Het blauwe vinkje. Dit verificatievinkje kent Insta-

gram vooral toe aan beroemdheden, publieke 
figuren en merken. Dankzij dit vinkje kun je zien 
dat je te maken hebt met het authentieke account 
van de naamdrager en niet van iemand die zich 
als deze persoon voordoet. Instagram heeft dit 
vinkje ingesteld omdat er veel nepaccounts wor-
den aangemaakt.

-  De accountnaam. Arianegrande is ook echt de 
naam van de artiest, arianegrandevocals gaat over 
de artiest.

-  Het aantal likes. 140.000 likes is veel, maar 2,5 
miljoen likes betekent echt dat je wereldwijd veel 
gevolgd wordt. Dit aantal past bij de echte wereld-
ster.  

-  De schrijfstijl. Let op of het bericht over iemand 
gaat of vanuit deze persoon wordt geschreven. Dit 
kunnen leerlingen checken op beide Instagramac-
counts. 

 
Vraag 2
Het echte nieuwsbericht staat rechts. Dit konden 
leerlingen herkennen aan:

-  Het beeld. Bij het nepnieuws-bericht lijkt het om 
 foto’s te gaan die lezers/bezoekers wil trekken  
 in plaats van informeren. Het beeld bij het andere  
 bericht is realistischer.
-  De fotograaf. De bovenste foto in de afbeelding  
 is al in 2017 genomen en was onderdeel van een  
 fotoserie (van de Vlaamse nieuwssite Het Laatste  
 Nieuws) over de troep die bezoekers van het  
 festival Pukkelpop achterlaten.
-  De afzender. Is het duidelijk wie ‘Noorderlingen  
 in opstand’ is? Bekijk met de leerlingen eventueel  
 nog een aantal andere berichten die op deze  
 site staan. En is het duidelijk wie of wat Ugenda is?  
 Bekijk met de leerlingen eventueel nog een aantal  
 andere berichten die op deze site staan.  
 Ugenda is een betrouwbare organisatie voor  
 innovatie en duurzaamheid in Nederland. Zij  
 wilden met dit bericht juist een realistisch beeld  
 over klimaatspijbelaars naar buiten brengen.
-  Andere media. Als je op zoek gaat naar andere  
 berichten over de vervuiling door jonge klimaat- 
 activisten, kom je direct bij waarschuwingen van  
 verspreiding nepnieuws uit.

Klik op ‘doorgaan’.

Als de leerlingen de laatste plenaire opdracht heb-
ben afgerond, is het tijd voor de schoolopdracht. 
In deze opdracht worden ze – met behulp van een 
speciaal daarvoor gemaakt digischerm in de les – op 
zoek naar de echtheid van een uitgekozen bericht. 

Schoolopdracht
Doel van deze opdracht: de leerlingen zijn zich be-
wust van het bestaan van nepnieuws, weten waarom 
nepnieuws wordt verspreid en zijn vaardig om nep-
nieuws van echt nieuws te onderscheiden. 

Verdeel de klas in groepjes van 2-4 leerlingen, deel 
de schoolopdracht uit en open het bijbehorende 
online lesonderdeel op het digibord via online-mas-
ters.nl/echtofnep. Leerlingen kunnen dit scherm ook 
op hun eigen tablet, computer of telefoon bekijken. 
Met hun groepje kiezen ze één van de berichten uit 
en onderwerpen dit aan alle checklist-punten op hun 
werkblad en aan wat ze geleerd hebben tijdens de 
plenaire les. Leerlingen bespreken met elkaar waar-
om ze denken dat het bericht zo is geschreven of ge-
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maakt. Ze vullen hun conclusies in op het werkblad. 
Bespreek de berichten als iedereen klaar is klassi-
kaal. Vraag van tevoren welk groepje welk bericht 
onder de loep heeft genomen en welke conclusie de 
leerlingen hebben getrokken. Klopt deze conclusie? 
Laat leerlingen elkaar eventueel aanvullen.

Antwoorden:
Nieuwsbericht 1: Man steelt haai met kinderwagen
Dit nieuwsbericht is echt. Leerlingen hadden dit 
onder andere kunnen herkennen aan:
-  De afzender. Nu.nl is een bekende nieuwsite.
-  Berichtgeving door andere nieuwssites. Op de 

NOS staat hetzelfde bericht. 
-  De feiten. De naam en plaats waar het aquarium 

staat worden genoemd. Hierdoor kun je de feiten 
checken.

-  De beelden. Deze komen van de bewakingscame-
ra’s van het San Antonio Aquarium. 

Nieuwbericht 2: Japanse scheikundestudent maakt 
drugs met studenten
Dit nieuwsbericht is echt. Leerlingen hadden dit 
onder andere kunnen herkennen aan:
-  De afzender. Sevendays is een bekende serieuze 

jongerenkrant.
-  De naam van de journalist. Deze staat duidelijk bij 

het artikel en je kunt ook zien welke artikelen zij 
nog meer heeft geschreven. 

-  Berichtgeving door andere nieuwssites. Ook op de 
website van het AD, de Metro en Telegraaf is dit 
bericht te vinden. 

-  De bron. De journalist heeft een link van de bron 
bij het artikel gezet. Dit is de betrouwbare Britse 
krant The Guardian. 

-  De feiten. Het artikel bevat geen meningen, maar 
feiten.

Nieuwbericht 3: Vrouw ondergaat 50 operaties om 
op Angelina Jolie te lijken
Dit nieuwsbericht is nep. Leerlingen hadden dit on-
der andere kunnen herkennen door:
-  Op zoek te gaan naar het hele artikel. Dan zien 

ze dat er onder andere door RTL op 08-12 een 
update is gedaan waarin staat dat het bericht niet 
klopt. Voor die tijd waren er wel meerdere nieuws-
sites (het AD) en tijdschriften (Grazia) die in het 
verhaal trapten. 

-  Logisch nadenken. Vijftig operaties en veertig kilo 
afvallen om op je idool te lijken. Klinkt dat niet te 
gek om waar te zijn?

-  Haar Instagramaccount te checken. Sahar Tabar is 
met 460.000 volgers een beroemdheid op social 
media. In haar andere foto’s zie je dat ze veel met 
make up en Photoshop doet. Zo ziet haar neus er 
steeds anders uit en gebruikt ze bijvoorbeeld ook 
contactlenzen om haar ogen steeds een andere 
kleur te geven. 

-  Haar naam te googelen. Dan zie je bijvoorbeeld 
op de Britse website van tijdschrift The Sun hoe 
Sahar er zonder make up uitziet en lees je ook op 
andere websites dat de Angelina Jolie foto’s nep 
zijn.  

Nieuwbericht 4: Vrouw bevalt van 13 baby’s
Dit nieuwsbericht is nep. Leerlingen hadden dit on-
der andere kunnen herkennen door:
-  Te googelen. Op verschillende websites verschilt 

het aantal baby’s dat de vrouw gekregen heeft. Op 
de ene site zijn het er 11 (babysite op facebook) 
en op de andere 13 (waarmaarraar.nl). Dat klopt al 
niet.

-  De afzender. Waarmaarraar is een website vol 
opmerkelijk nieuws, maar of dat ook altijd be-
trouwbaar is? Op betrouwbare nieuwssites is het 
bericht niet terug te vinden. 

-  De datum. Het bericht duikt op totaal verschillen-
de momenten op. Op facebook (babysite) is het 
bericht al in 2014 geplaatst terwijl het op waar-
maarraar in 2016 is gebeurd.

-  De foto. Deze kun je onder andere op facebook 
zien. Maar deze foto is oorspronkelijk afkomstig 
van The Times of India. Op de foto staat een 
artsenteam van een ziekenhuis is Surat, India, dat 
viert dat daar op 11 november 2011 elf baby’s 
ivf-baby’s zijn geboren: van verschillende moeders.

-  Te kijken op de website nieuwscheckers.nl. Hier 
controleren de factcheckers van de Universiteit 
Leiden of berichten waar zijn of niet. Dit bericht 
werd daar ontrafeld.  

Nieuwbericht 5: knor knor: automobilist moet stop-
pen voor overstekend varken
Dit nieuwsbericht is echt. Leerlingen hadden dit 
onder andere kunnen herkennen door:
-  De afzender. NH nieuws is de reguliere nieuwssite 
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van de provincie Noord-Holland.
-  De feiten in het bericht te checken. Zo heeft het 

facebookbericht inderdaad 500 likes en zie je in 
de reacties dat meerdere mensen uit Haarlem de 
varkens kennen.

-  De bron te checken. Zij wordt met voor en achter-
naam in het artikel genoemd en aangehaald.

 
Nieuwbericht 6: Scary emu
Deze foto is nep. Leerlingen hadden dit onder ande-
re kunnen herkennen door:
-  De naam van de website waar deze foto op te 

vinden is: hoaxes.org. Hoax is het Engelse woord 
voor nep of broodje aap.

-  Op foto’s van emu’s te googelen. Dan zie je dat ze 
helemaal geen rij tanden hebben.

-  Na te denken over de titel bij de foto. Scary emu. 
Zijn emoes echt eng of staat die titel er voor een 
reden bij?

-  Te googelen op de naam boven de foto. Dan kom 
je op de site waar de foto staat. Daarop staat dat 
iemand de rij tanden waarschijnlijk gephotoshopt 
heeft. 

Thuisopdracht
Doel van deze opdracht: leerlingen zijn zich bewust 
van het bestaan van nepnieuws, weten waarom 
nepnieuws wordt verspreid en zijn vaardig om nep-
nieuws van echt nieuws te onderscheiden. Ook kun-
nen ze dit uitleggen en toelichten (aan hun ouders/
verzorgers). 

Geef de leerlingen aan het eind van de les de thuis-
opdracht mee naar huis. 

Bij deze opdracht houden ouders/verzorgers samen 
met hun kind één nieuwsbron en hun tijdlijn op 
sociale media kritisch in de gaten. Ze kiezen twee 
berichten en doorlopen de checklists op het werk-
blad. Wat valt ze op? Op het werkblad is ruimte om 
de bevindingen te noteren. Geef deze thuisopdracht 
als huiswerk mee en bespreek ’m daarna na in de 
klas. Hoe kritisch waren hun ouders/verzorgers ten 
opzichte van de berichten die ze zagen? Hebben ze 
nepnieuws ontdekt, welk bericht? Hebben ze iets van 
elkaar kunnen leren?

Master Ruurd Oosterwoud van Drog is betrokken 
geweest bij de totstandkoming van de les Nepnieuws. 

 Bewust gamen
Duur: 45 minuten

Laat de leerlingen met de, op het startscherm aange-
geven, url en code inloggen om het mobiel stemmen 
te activeren.

Introductievideo 
In de introductievideo maken leerlingen kennis met 
Master Koen. Hij was jarenlang gamer op topniveau 
en is nu game-expert. Volgens hem is het als gamer 
vooral belangrijk dat je de juiste balans vindt. Dat 
kun je doen door rekening te houden met de 5 S’en:

Slaap: Zorg voor genoeg slaap en rust ook overdag uit.
Sociaal: Spreek niet alleen online, maar vooral ook 
offline met je vrienden af.
School: Studie gaat altijd vóór het gamen.
Sport: Een fit lijf zorgt voor een fitte geest.
Spel: Kies een game die bij je past.

Bekijk de video en bespreek ’m na met de leerlingen. 
Welke S vinden zij het belangrijkst? Waarom? Op 
welke manier houden ze daar nu al rekening mee? 
Wat kunnen ze nog meer doen? Welke S vinden ze 
het moeilijkst om zich aan te houden?

 Kennisquiz
In dit onderdeel krijgen de leerlingen aan de hand van 
8 kennisvragen inzicht in feiten en cijfers achter het 
gamen. Je kunt ervoor kiezen om leerlingen de quiz-
vragen met hun smartphone te laten beantwoorden.

Vraag 1. Hoe oud is de gemiddelde gamer? 
Het juiste antwoord is d. 33 jaar. Er zijn dus naast 
veel jongeren, ook heel veel ouderen die gamen. 
Hadden de leerlingen dat verwacht? Vertel dat gamen 
voor ouderen heel nuttig is. Zo bleek uit een test van 
de universiteit van California dat het geheugen en  
de concentratie van ouderen tussen de 60 en 80 
verbeterde als ze regelmatig een racegame speelden. 
(Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/13/
kijken-van-gamen-word-je-slimmer-a1562801).

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/13/kijken-van-gamen-word-je-slimmer-a1562801
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/13/kijken-van-gamen-word-je-slimmer-a1562801
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Vraag 2. Welke drie stofjes in je hoofd zorgen ervoor 
dat je verslaafd kunt raken aan gamen? 
Het juiste antwoord is b. Adrenaline, dopamine 
en endorfine. Licht het antwoord verder toe aan 
de leerlingen: De meeste games zijn spannend en 
spelers worden beloond als ze iets goed doen. Her-
senen maken daarbij de stofjes adrenaline, dopami-
ne en endorfine aan die je een goed gevoel geven 
en ervoor zorgen dat je vervelende dingen even 
vergeet. Ghreline is een stofje dat zorgt voor een 
hongergevoel en melatonine geeft je een slaperig 
gevoel. (Bron: https://npofocus.nl/artikel/7473/wan-
neer-ben-je-gameverslaafd).

Vraag 3. Hoeveel verdient Ninja, de bekendste speler 
van Fortnite: Battle Royal, minimaal per maand? 
Het juiste antwoord is d. € 500.000,-. Ninja zei in 2018 
in een interview op de Amerikaanse televisiezender 
CNBC dat hij maandelijks ruim een half miljoen dollar 
verdient, wat ongeveer € 500.000,- is. Hij verdient dat 
geld onder andere via Twitch Prime en Amazon Prime. 
Een deel van de volgers op die videoplatformen betalen 
om Ninja te zien spelen. Doordat Ninja veel volgers 
heeft op YouTube, Instagram en Twitter, betalen bedrij-
ven hem goed als hij reclame voor hen maakt. Ondanks 
zijn goede salaris, zegt Ninja te proberen niet te luxe te 
leven, spaart hij veel en hij geeft geld aan goede doelen. 
(Bronnen: https://www.bright.nl/nieuws/artikel/
4210871/fortnite-ninja-twitch-youtube-esports en 
https://gamer.nl/artikelen/nieuws/fortnite-streamer-
ninja-verdient-500000-per-maand-2/).

Vraag 4. Hoeveel uur per week gamen jongens 
 tussen 12 en 15 jaar gemiddeld? 
Het juiste antwoord is b.16 uur. Meisjes gamen een 
stuk minder, gemiddeld 4,5 uur per week. De ver-
houding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 
gamers is 60/40. Vraag aan de leerlingen hoeveel uur 
zij gemiddeld per week gamen. Komt dit overeen met 
deze cijfers? 16 uur gamen per week is trouwens veel, 
maar hoeft nog geen ongezond gamegedrag te zijn. 
Of er sprake is van een game verslaving heeft met met 
meerdere criteria dan alleen ‘het aantal uren gamen per 
week’ te maken. (Bron: https://www.uu.nl/nieuws/bijna- 
10-procent-van-gamende-jongens-is-gameverslaafd).

Vraag 5. Games zijn ook geschikt om in te zetten bij 
sollicitatiegesprekken. Wordt hier nu al gebruik van 
gemaakt? En zo ja hoe? 
Het juiste antwoord is d. Bij het UWV hebben ze een 
game ontwikkeld waarmee jongeren door middel van 
spelletjes oefenen met het opstellen van een cv, het 
schrijven van een netwerkplan en het maken van een 
persoonlijke lijst met tips om werk te vinden. Dit is 
een voorbeeld van serious gaming. Deze vorm van 
games wordt bij steeds meer beroepsgroepen inge-
zet om vaardigheden te oefenen. (Bron: https://nos.nl/ 
op3/artikel/2043155-bij-sommige-bedrijven-is-sollici-
teren-een-spelletje.html).

Vraag 6. Wat betekent de gameafkorting MMORPG? 
Het juiste antwoord is b. Dit is een online game die 
heel veel spelers tegelijk toelaat in één wereld. Het 
is de afkorting van Massive Multiplayer Online Role 
Playing Game. Dit soort games laten heel veel spelers 
tegelijk in één wereld toe. Elke gamer heeft een eigen 
avatar. Samen met de andere spelers wordt samen-
gewerkt aan een doel. World of Warcraft is hier een 
voorbeeld van. Juist omdat je met anderen gamet kan 
het moeilijker zijn om te stoppen met het spel.

Vraag 7. Net als bij voetbalwedstrijden in een stadi-
on, zijn er bij esport-wedstrijden veel toeschouwers. 
Hoeveel mensen over de hele wereld kijken per jaar 
naar die esport- wedstrijden? 
Het juiste antwoord is c. 380 miljoen. Dit aantal is 
wereldwijd. Het aantal kijkers in Nederland is on-
geveer 900.000. Dat is ongeveer 16 keer de Johan 
Cruijff ArenA vol. (Bronnen: https://newzoo.com/
insights/articles/newzoo-global-esports-econo-
my-will-reach-905-6-million-2018-brand-invest-
ment-grows-48/ en https://www.intermediair.nl/
beroepen-functies/media/werken-als-esporter-in-
een-industrie-van-1-2-miljard-dollar?utm_refer-
rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F). 

Vraag 8. Hoeveel geld geeft een Fortnite-speler ge-
middeld uit? 
Het juiste antwoord is c. €77,-. De game zelf is gratis, 
maar Fortnite-spelers gaven in 2018 gemiddeld 77 
euro uit aan in-game inkopen. Dit geld wordt bij-
voorbeeld uitgegeven aan outfits (skins) en upgrades 
voor je avatar. Geven de leerlingen ook geld uit aan 

https://npofocus.nl/artikel/7473/wanneer-ben-je-gameverslaafd
https://npofocus.nl/artikel/7473/wanneer-ben-je-gameverslaafd
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40

toelichting module 4 online masters

Fortnite of een andere online game? Om welke be-
dragen gaat het dan?

Wie geef jij gelijk?
In dit onderdeel krijgen leerlingen vijf gesprekken te 
zien die aansluiten bij de 5 S’en. Stel bij ieder ge-
sprek de vraag met wie ze het eens zijn. Start vervol-
gens de timer van 3 minuten, zodat de discussietijd 
niet in het geding komt.

Gesprek 1 sluit aan bij de S van school. Stel de leer-
lingen aanvullende vragen om de discussie op gang 
te helpen: 
 Wat denk je dat Mandy bedoelt? 
 Vind je dat ze daar gelijk in heeft? Waarom wel/niet?
 Vind je deze situatie herkenbaar? Wie van de twee  
 ben je dan? 
 Welke tips heb je om nee te zeggen?
Gesprek 2 sluit aan bij de S van sociaal. Stel vragen als: 
 Wat vind je ervan als iemand een online of game- 
 afspraak voorrang geeft op een echte afspraak? 
 Hoe zou jij reageren in deze situatie? 
 Vind je je online sociale leven even belangrijk als  
 je offline sociale leven? Waarom wel/niet?

Gesprek 3 sluit aan bij de S van slapen.  
Help de discussie op gang met vragen als: 
 Wat vind je ervan dat Tim offline gaat? 
 Hoe zou jij reageren als je Tim was? 
 Snap je waarom Noa wil doorspelen?  
 Waarom wel/niet? 
 Hoe lang kun je zelf doorgaan met gamen? 
 Hoe voel je je daarna als je in bed ligt?

Gesprek 4 sluit aan bij de S van sport. Stel extra 
vragen als: 
 Wat bedoelt Havid met een fit lichaam zorgt voor  
 een fitte geest? Ben je het daarmee eens?  
 Waarom wel/niet? 
 Waarom denk je dat het nog meer goed is om  
 gamen en sporten te combineren? 
 Let je tijdens het gamen ook op je houding?  
 Wat is een goede houding, denk je? 

Gesprek 5 sluit aan bij de S van spel. Help de  
discussie weer op gang door vragen te stellen als: 
 Kun je in games van je fouten leren?  
 Waarom wel/niet? 

 Hoe kun je in een game terugkijken op wat er  
 wel en niet goed ging? 
 Doe je dat weleens? Waarom wel/niet? 

Sluit dit onderdeel af door met de leerlingen in  
discussie te gaan over de afrondende vraag: 
Aan welke S kun jij meer aandacht besteden? Slaap, 
Sociaal, Spel, Sport of School? Stel eventueel aanvul-
lende vragen als: 
 Waarom kies je deze S? 
 Wie heeft er geen moeite met deze S?  
 Waarom niet? 
 Welke tips kunnen de leerlingen elkaar geven?

 Klopt dit?
Bij dit onderdeel krijgen leerlingen vier stellingen 
voorgeschoteld waarbij ze aangeven of het klopt of 
niet. Je kunt er weer voor kiezen om leerlingen de 
stellingen met hun smartphone te laten beantwoor-
den. Laat ze in dit geval binnen 20 seconden ant-
woorden om de vaart erin te houden. 

Stelling 1. In Engeland heeft het leger een oproep ge-
daan: ze zijn op zoek naar jongeren die vaak games 
als Fortnite en Call of Duty spelen. 
Deze stelling klopt. Volgens de medewerkers van het 
leger leer je van deze games veel dingen die van pas 
komen in het leger. Daarom willen ze dat gamende 
jongeren zich aanmelden. (Bron: https://jeugdjour-
naal.nl/artikel/2266129-brits-leger-zoekt-fortnite- 
spelers.html). 

Stelling 2. Gamers zijn vaak niet sociaal. 
Deze stelling klopt niet. Van gamen kun je juist heel 
sociaal worden. Doordat je veel games samen speelt, 
leg je online juist makkelijk contact en gamers ont-
moeten/spreken elkaar ook op gaming events. Als 
gamer moet je er natuurlijk wel op blijven letten dat 
je je online en offline leven in balans houdt en dat je 
niet te lang speelt.

Stelling 3. Game makers doen er vaak vele jaren over 
om een nieuwe game te ontwikkelen. 
Deze stelling klopt. Een game ontwikkelen duurt 
vaak jaren en er werken al snel honderden mensen 
aan mee. De Nederlands studio Guerrilla Games 
is de grootste gamemaker van ons land. Zij deden 
er 7 jaar over om de Playstation game Horizon 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2266129-brits-leger-zoekt-fortnite-spelers.html
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Zero Dawn te maken. Dit duurde zo lang omdat de 
hoeveelheid beelden die nodig zijn, vergelijkbaar 
is met een animatiefilm van 30 uur. Alleen al aan 
de hoofdpersoon Aloy hebben zes jaar lang 35 
verschillende mensen gewerkt. De laatste drie jaar 
werkten 250 mensen in Amsterdam tegelijkertijd 
aan de game. Ook zaten er nog honderd ontwerpers 
in China en in Engeland gameden 80 spelers hele 
dagen om de game te testen. Het ontwikkelen van 
de game kostte daardoor ook meer dan 45 miljoen 
euro. Mobile games (zoals Flappy Bird) worden vaak 
in kortere tijd (gemiddeld 18 weken) ontwikkeld. 
(Bronnen: https://nos.nl/op3/artikel/2160169-zo-
maakte-deze-nederlandse-studio-een-van-de-
grootste-games-van-het-jaar.html en https://nos.
nl/op3/artikel/2159253-nederlandse-playstation-ga-
me-krijgt-wereldwijd-erkenning.html).

Stelling 4. Games kunnen jongeren met ADHD hel-
pen met hun concentratieproblemen. 
Deze stelling klopt. Het gaat hier om serious games 
die speciaal ontwikkeld worden om skills als plannen 
en organiseren te trainen. Deze games worden uit-
voerig getest en onderzocht voordat ze op de markt 
komen. De Nederlandse game Plan-It-Commander 
is hier een goed voorbeeld van. (Bron: https://jeugd-
journaal.nl/artikel/2260491-speciale-games-hel-
pen-kinderen-met-angsten-en-adhd.html).

Voor- en nadelen van gamen
Deel de klas voordat dit onderdeel start op in groep-
jes van 2 tot 4 leerlingen. 

Opdracht 1. Dit onderdeel start met de vraag: Wat 
zijn de voordelen van gamen? Start de timer en 
geef leerlingen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk 
voordelen te bedenken. Ze zoomen hierbij in op wat 
je van gamen kunt leren. Is de tijd om? Bespreek dan 
met de leerlingen na wat ze hebben opgeschreven. 
Schrijf deze voordelen eventueel op het digibord. 
Niet alle voordelen zullen bij iedere gamer (meteen) 
gelden. Juist door het bewust omgaan met gamen 
kunnen de voordelen van gamen tot hun recht komen.

Voordelen die leerlingen kunnen noemen, zijn: het 
is goed voor je hand-oog coördinatie en motoriek, 
je kunt je cognitieve functies verbeteren, je leert 
multitasken, het is goed voor je beslisvaardigheid 
en werkgeheugen, je kunt leiderschap ontwikkelen, 
je leert je geduld op de proef stellen, samenwerken, 
je focussen en doelen stellen, je krijgt er doorzet-
tingsvermogen van, het is goed voor je oplossend 
vermogen, reactiesnelheid, coördinatie en oriëntatie, 
je leert onderscheid zien in contrast van kleur, het 
stimuleert je creativiteit, je zelfvertrouwen kan groei-
en, het is een uitlaatklep voor agressie (dat wil zeg-
gen een manier om te ontstressen), je leert online 
nieuwe mensen kennen (sociale interactie online), je 
wordt zelfbewuster en vrolijker, je leert soms nieuwe 
talen en leert beter omgaan met winst en verlies.

Opdracht 2. Leerlingen gaan met elkaar in discussie 
over de vraag: Ben jij je bewust van jouw houding tij-
dens het gamen? Waar gamen leerlingen vaak? Doen 
ze het zittend, liggend of staand? Welke houding 
nemen ze aan? Veranderen ze tijdens het gamen van 
houding? Als je in een verkeerde houding zit of te 
lang dezelfde houding aanneemt, kun je gamebles-
sures oplopen. Koen vertelt daarover in de video. 
Speel deze af na discussie en bespreek ’m eventueel na. 

Opdracht 3. Leerlingen beantwoorden nu de vraag: 
Wat zijn de nadelen van gamen? Start de timer weer 
en geef leerlingen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk 
nadelen te bedenken. Is de tijd om? Bespreek dan 
met de leerlingen na wat ze hebben opgeschreven. 
Schrijf deze nadelen eventueel op het digibord. Niet 
alle nadelen zullen bij iedere gamer meteen meespe-
len. Of er sprake is van ongezond game gedrag heeft 
met met meerdere criteria te maken. Als je echt be-
wust gamet is de kans op nadelige gevolgen minimaal.
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Nadelen die leerlingen kunnen noemen, zijn: vaak 
heb je een gebrek aan controle over hoeveel je ga-
met, je kunt de neiging hebben om je vrije tijd liever 
te gaan gamen ten opzichte van andere dagelijkse 
activiteiten, niet kunnen stoppen met gamen, ook 
als dat negatieve consequenties heeft, je kunt gaan 
liegen over de tijd die je gamet, slechtere relaties 
krijgen in het echte leven, een vertekend beeld 
krijgen van de werkelijkheid, last krijgen van agres-
sie, stress, irritatie (zowel fysiek als verbaal), soms 
weet je niet met wie je praat/wie er aan de andere 
kant zit, je moet oppassen met gegevens uitwisse-
len, soms wordt je minder sociaal in het echte leven 
en heb je minder empathie, maar wel een hogere 
sensitiviteit voor agressie en meer agressieve ge-
voelens en gedachten, sociale isolatie is een risico, 
net als gameverslaving/ongezond gamegedrag met 
als gevolg dat je minder studeert, slaapt, sport en 
sociaal bent. Je lange termijn concentratie kan afne-
men, je geheugen kan slechter worden, je kunt last 
krijgen van lichamelijke klachten, slaapproblemen, 
depressie, huidveroudering, gewichtstoename en 
oogproblemen (droge ogen). 

Tip! Onder de tip-button staat een weblink naar een 
testje om na te gaan hoe bewust je game gedrag is. 
Schrijf deze link op het bord voor leerlingen die deze 
test willen doen: https://www.gameninfo.nl/publiek/
test-je-game-gedrag

Wat is de eindscore: weten de leerlingen meer voor- 
of nadelen te bedenken? 
Schoolopdracht
Klaar met de plenaire les? Dan is het tijd voor de 
schoolopdracht. Deze wordt in een video geïntrodu-
ceerd door Master Koen:
‘Nu jullie alles weten over bewust gamen mogen jullie 
zelf aan de slag om een game te verzinnen. Een game 
die past bij een schoolvak. Want gamen kan dingen 
leuker, makkelijker en boeiender maken. Veel succes!’ 

Verdeel de klas in groepjes van 2-4 leerlingen (dit 
kunnen dezelfde groepjes zijn als tijdens de digi-
tale les) en deel het werkblad uit. Leerlingen gaan 
met elkaar brainstormen hoe ze een deel van een 
schoolvak met een game interessanter en leerzamer 
kunnen maken. Ze kunnen technieken als virtual 

reality of augmented reality in hun game integreren 
en denken na over welke van de 5 S’en bij hun game 
past. Geef de leerlingen tijd in de les om de opdracht 
op te starten. Het afmaken van deze groepsopdracht 
wordt als huiswerk opgegeven. Als ze hun game he-
lemaal hebben uitgedacht, presenteren ze hun idee 
als een elevator-pitch (in maximaal 30 seconden) aan 
de klas. Laat leerlingen elkaar vervolgens tips en tops 
geven en stem met elkaar voor het beste game-idee. 

Thuisopdracht
Geef de leerlingen aan het eind van de les de thuis-
opdracht mee naar huis. Ook deze wordt geïntrodu-
ceerd door Koen:

‘Daag je ouders/verzorgers uit om in de gamewereld te 
duiken. Met behulp van deze checklist zet jij hen aan het 
werk, doen jullie challenges en gaan jullie  samen in 
gesprek over gamen.’ 

Bij deze opdracht geven de leerlingen hun ouders/
verzorgers game-huiswerk. Door vragen te beant-
woorden en challenges aan te gaan, raken ze met 
elkaar in gesprek over PEGI-richtlijnen, de leerzame 
kanten van gamen en praktische zaken, zoals de plek 
van de spelcomputer. Ook spelen ze samen games. 
Het idee achter deze thuisopdracht is dat ouders 
hun gamende kind beter begrijpen en ze makkelijker 
afspraken kunnen maken over het gamen. Laat leer-
lingen eventueel in een volgende les vertellen wat 
het resultaat is van deze thuisopdracht.    

(a)Sociaal?
Duur: 45 minuten

Deze les bestaat uit drie onderdelen. Bij het eerste 
onderdeel bekijken leerlingen een clip en gaan daar 
over in gesprek aan de hand van discussievragen, 
daarna volgen drie dilemma's. Het eerste lesonder-
deel wordt afgesloten met een checklist om na te 
gaan hoe belangrijk online zijn voor de leerlingen 
is. Het tweede lesonderdeel is een interactieve test 
waarbij leerlingen bedenken hoe actief zij zijn online. 
De les sluit af met een klassikaal onderdeel waarbij 
leerlingen met elkaar afspreken hoe zij online met 
elkaar om willen gaan. 

https://www.gameninfo.nl/publiek/test-je-game-gedrag
https://www.gameninfo.nl/publiek/test-je-game-gedrag
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Cyberpesten
Bekijk de clip over cyberpesten. De schermen die 
volgen bevatten discussievragen die ingaan op deze 
clip.

Samen praten
Ga in gesprek met de leerlingen over de vragen die 
één voor één in beeld verschijnen:

• Zie je weleens nare reacties op sociale media of  
 YouTube, of heb je die zelf weleens ontvangen?  
 Zo ja, wat doe je dan?
•  Heb jij weleens iemand geblokkeerd of ben jij  
 weleens door iemand geblokkeerd? Waarom?
•  Wanneer gaat iemand te ver op social media?
•  Je moet bij sommige social media 13 of 18 zijn  
 om een account aan te maken. Wat vind je daarvan? 

 Dilemma’s 
Leerlingen krijgen drie prikkelende dilemma’s voor-
geschoteld. In beeld zien ze van elkaar welke keu-
zes ze maken. Vraag de leerlingen om hun keuze 
te beargumenteren en probeer op die manier een 
klassendiscussie op gang te brengen. 
De dilemma’s zijn: Kies: Nooit meer je lievelingseten 
of Nooit meer op YouTube of Snapchat.
Kies: Met de bus op kamp naar een pretpark zonder 
telefoon of Met de fiets op kamp naar een camping 
met telefoon en gratis WIFI.
Kies: Je vrienden alleen nog maar offline zien en 
spreken of Je vrienden alleen nog maar online zien 
en spreken.

 Checklist 
Op de checklist op het scherm vinken leerlingen aan 
waar en wanneer ze hun smartphone/tablet gebrui-
ken. Na het invullen van de checklist zien de leer-
lingen op het digischerm hoe vaak hun klasge noten 
voor iedere locatie hebben gekozen. Als de les zonder 
smartphone wordt gegeven, kunnen leerlingen bij 
elke locatie hun hand opsteken.

 Test hoe actief leerlingen zijn online
Met deze test ontdekken leerlingen hoe actief zij zijn 
online, in vergelijking met hun klasgenoten. De test 
bestaat uit 15 vragen. 

Er zijn twee testversies: 
Kies de test ‛Hoe actief ben jij online?' indien de 
leerlingen de test zelfstandig doen. Kies ook deze 
versie, als je geen gebruik kan maken van smartpho-
nes om interactief te stemmen. Hanteer in dat geval 
‛de meeste stemmen gelden’ (handen opsteken) om 
de vragen te beantwoorden. Op het scherm is te 
zien hoe lang je nog hebt om antwoord te geven. 
Kies de test 'Hoe actief zijn jullie online?’ om de 
test met gebruik van smartphones af te nemen. De 
leerlingen gebruiken hun smartphones om interactief 
te stemmen. Klik bij elke vraag steeds op de button 
‛stemmen’ om de vraag te activeren. Op het scherm 
is te zien hoe lang je nog hebt om antwoord te geven.

Uitslagen
•  Bij het stemmen met smartphones krijgen de 

leerlingen direct te zien, aan de hand van percen-
tages, hoe de rest van de klas heeft geantwoord. 
Klik hierna op ‘doorgaan’ om de landelijke score te 
tonen. Hierna volgt steeds automatisch de volgende 
vraag. Individuele uitslagen zijn alleen zichtbaar op 
de smartphones van de leerlingen. 

•  Als leerlingen de test individueel afnemen zien ze  
 op het scherm alleen hun persoonlijke resultaat  
 ten opzichte van wat er landelijk is geantwoord. 
•  De leerlingen kunnen hun persoonlijke uitslag  delen  
 via e-mail en/of Whatsapp. Op die manier kunnen  
 ze iemand anders uitnodigen de test ook te doen.

Tip: als je de test met de klas wilt doen met daarbij 
een klassikale bespreking, is het raadzaam om de 
onderwerpen met een opvallende uitslag tijdens de 
test te noteren, zodat je daar later gemakkelijk op 
terug kunt komen. 

Bespreek na afloop van de test met de leerlingen 
wat zij ervan vonden. Discussieer over de meest 
opvallende uitslagen en stel ze extra vragen om het 
gesprek op gang te helpen:
• Welke uitslag verrast je? 
• Bij welke vragen wijkt jouw antwoord af van de  
 anderen?
• Bij welke vraag is de klas het met elkaar eens?

Vat de meningen van de klas samen en ga door naar 
het volgende onderdeel. 
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Afspraken maken
Na het maken van de test, hebben leerlingen meer 
inzicht gekregen in hun persoonlijke gedrag online 
en dat van hun leeftijdsgenoten. Een mooi uitgangs-
punt om met elkaar te praten over wat ze belangrijk 
vinden als ze online met elkaar omgaan. 

De gemaakte afspraken kunnen worden ingevuld op 
het scherm en op de geleverde poster. Handig, om in 
de klas op te hangen als geheugensteuntje. De poster 
vind je ook onder de tab werkbladen in module 4. 

Belangrijk online
Op het scherm verschijnt de zin: Dit vinden wij 
belangrijk online. Bespreek met de leerlingen waar 
zij waarde aan hechten online. Denk hierbij aan 
onderwerpen als vriendschap, respect, omgangsvor-
men (oftewel: netiquette), iedereen hoort erbij en de 
hoeveelheid tijd die je online doorbrengt. 

Vul de inbreng van de leerlingen in op het scherm 
en maak een screenprint. Op die manier kun je de 
inbreng straks makkelijk overnemen op de poster.

Vragen die de leerlingen op weg kunnen helpen bij 
het maken van afspraken in de klas:
• Wat voor online reacties geven je een goed gevoel? 
• Welke juist niet? 
• Welke regels vind je belangrijk? 
• Met welke onderwerpen hebben de regels te maken? 
• Hoe spreek je elkaar aan online?

Online do’s
Nu de leerlingen weten wat ze belangrijk vinden onli-
ne, gaan ze op het volgende scherm aan de slag met 
een do’s- en don’ts-lijst. Vraag voor de do’s-lijst waar 
leerlingen online een goed gevoel van krijgen. 

Vragen die leerlingen op weg kunnen helpen:
• Waar word je blij van online?
• Wat deel je en waarom?
• Wanneer stuur je iets door?
• Wanneer en hoe tag je iemand?
• Wie nodig je uit als je een groep aanmaakt? 
• Wanneer en hoe geef je elkaar complimenten?

Online don’ts 
Naast de do’s-lijst komt de don’ts-lijst. Hierin geven 
leerlingen aan wat ze niet oké vinden. Stem gezamen-
lijk af welke afspraken in de lijst worden opgenomen.
Vul de inbreng van de leerlingen in op het scherm 
en maak een screenprint. Op die manier kun je de 
inbreng straks makkelijk overnemen op de poster.

Vragen die leerlingen op weg kunnen helpen:
• Welk online gedrag vind je niet oké?
• Wanneer gaat iemand te ver online?
• Wat plaats je niet online?
• Wanneer stuur je iets niet door?
• Welke reacties plaats je niet?

Werkblad schoolopdracht  
Deel de schoolopdracht uit. De leerlingen beantwoor-
den de eerste twee vragen en houden vervolgens een 
week lang hun activiteiten bij en geven aan hoeveel 
tijd ze eraan hebben besteed. Daarna ranken ze alle 
activiteiten met een 1, 2 of 3. Ranking: 1 = weinig tijd 
aan besteed, 2 = normale tijd aan besteed, 3 = veel 
tijd aan besteed. Geef de leerlingen na deze week tijd 
om hun antwoorden samen met een klasgenoot te be-
spreken, te vergelijken en de vragen te beantwoorden. 
Bespreek vervolgens de schoolopdracht samen na.
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Werkblad thuisopdracht  
In de thuisopdracht bespreken de leerlingen 
samen met hun ouders/verzorgers welke afspraken 
ze al hebben gemaakt over online zijn. Houden ze 
zich ook aan die afspraken en welke nieuwe afspra-
ken willen ze maken? Vervolgens concretiseren ze 
deze afspraken: welke afspraken vinden ze echt 
 belangrijk, welk gedrag wordt goed gevonden en 
welk gedrag niet? 

Afsluiter  
Als je op het laatste scherm klikt, verschijnt de volgende 
pop-up: Gefeliciteerd, je bent klaar met Social Master! 
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Online Masters is ontwikkeld door VodafoneZiggo met medewerking 

van ECP/veiliginternetten.nl en Netwerk Mediawijsheid

handleiding 
Online Masters, groep 7/8  PO

meer informatie
 

Zoek je naar aanleiding van dit lespakket aanvullende informatie over mediawijsheid en  
online gedrag. Dan kun je onder andere terecht op deze websites:  

Mediaopvoeding –  www.mediaopvoeding.nl  
Mediawijsheid – www.mediawijzer.net  
Maker Education – www.makered.nl  
Veilig internetten – www.veiliginternetten.nl  
Monitor Jeugd en Media – www.kennisnet.nl/publicaties/monitor-jeugd-en-media  
Stichting Hack in the Class – www.stichtinghitc.nl 

Met dank aan: 
Digital Master Boris Veldhuijzen van Zanten 
Digital Master Prof. dr. ir. René de Koster 
Creative Master Hoogleraar vakdidactiek informatica Felienne Hermans 
Creative Masters Tijn van Bommel, Iris Kerkhof en Stijn Spanjaard 
Creative Master Lilian Stolk
Creative Master Sjoerd Wenting
Creative Master Marnix van Gisbergen
Safe Master Sophie
Social Master Vivianne Bendermacher 
Social Master Koen Schobbers
Social Master Ruurd Oosterwoud 

Bronnen:  
• www.uu.nl/nieuws/bijna-10-procent-van-gamende-jongens-is-gameverslaafd  
• www.mediawijsheid.nl 
• Wat weten we over... Effecten van games – 
  Een beknopt overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van games – Kennisnet
• www.koenschobbers.nl


