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Doelgroep
Ouders, verzorgers en begeleiders van kinderen in de groep 7-8.  

Achtergrondinformatie
Kinderen in groep 7-8 komen thuis en op school voortdurend in aanraking met 
internet en de media. Zij ondergaan de digitale transformatie zonder zich daar altijd 
bewust van te zijn. Ze verwerven vaardigheden en kennis en passen die direct toe. Om 
deze groep goed te kunnen begeleiden en te begrijpen is het voor ouders, begeleiders 
en verzorgers nodig om minimaal op hetzelfde kennis en vaardigheden niveau te 
zitten, maar bij voorkeur daarboven. Deze avond wil daartoe aanzetten.  

Thema’s
Vier thema’s beheersen de wereld van het internet van onze kinderen en de 
volwassenen: 
• Mediawijsheid
• ICT- Basisvaardigheden
• Computational thinking
• Informatievaardigheden

Begrippen
Het internet staat bol van de begrippen 4G en 5G, verbinding, downloaden, phising, 
hackers, online, offline, wifi, virus, bug, data, apps, netwerk, inloggen, uitloggen en 
browser zijn huishoud woorden die nauw samenhangen met de vier thema’s. Een 
aantal komen terug in het kaartspel.
Het is nuttig om de deelnemers thuis te laten uitzoeken waar de begrippen voor staan. 



Introductie van het kaartspel
Wij wapenen onze kinderen nauwelijks tegen de bedreigingen van hun digitale leven. 
Cybercriminelen, maar ook reguliere bedrijven, zoeken openingen om de kinderen te 
verleiden. HackShield is fun, praktisch, realistisch, uitdagend, confronterend en maakt 
ze weerbaar. Op natuurlijke wijze verbinden we in de game de zelfredzaamheid van 
kinderen met het worden van een Future Cyber Hero. In het kaartspel is het doel om 
Query, een karakter uit Hackshield, te helpen haar verloren moneyblocks terug te 
vinden. Tijdens het spel moeten spelers problemen oplossen en ‘helden’ verzamelen.  

Tijd
Totale tijd bedraagt 35 minuten.  
Introductie    10 minuten
Kern            20 minuten    
Afsluiting        5   minuten

Leerdoelen
Een ouder/verzorger:
• is zich bewust van de kansen en mogelijkheden van het internet, maar begrijpt dat 

hier beveiligingsvoorwaarden aan verbonden zijn. 
• kan de termen verbinding, online, offline, wifi, virus, bug, data, apps, netwerk, 

uitloggen en browser omschrijven.
• weet dat veel apparaten door middel van computers (en internet) met elkaar 

kunnen communiceren.
• kan het begrip ‘veiligheid’ in relatie tot media verklaren.
• ervaart de relevante dreigingen bij het gebruik van mobiele media en het internet.
• heeft handvatten om zijn/haar kind te helpen zich te beschermen tegen de gevaren 

van het internet.

Voorbereiding
Lees de spelregels van HackShield - Het kaartspel 



Uitwerking

Introductie - 10 min

Vertel de aanwezigen dat jullie met de leerlingen het onderwerp cyberveiligheid 
hebben besproken. Dit is een belangrijk onderwerp, omdat:
• Cybercrime de snelst groeiende vorm van criminaliteit is geworden en zich steeds 

vaker op jongeren richt;
• Jongeren zich onvoldoende bewust zijn van de bedreigingen wanneer zij zich 

online begeven;
• De risico’s zoals cyberpesten, cyberexploitatie (het verzamelen van online 

identiteiten en bijbehorende informatie over personen) en cybercriminaliteit 
toenemen;

• Jongeren dagelijks persoonlijke gegevens delen, argeloos data downloaden, 
goed van vertrouwen zijn, hun natuurlijke competitiviteit de gevaren verhoogt, en 
internet een oneindig geheugen heeft;

• Cybercriminelen altijd op zoek zijn naar de zwakste schakel.
Het is dus belangrijk om thuis, samen en op een positieve manier deze media-
bewustwording voort te zetten. Dat kan op verschillende manieren en één daarvan is 
HackShield. Het is dus van belang om deze media-bewustwording op een positieve 
manier thuis voort te zetten!

Bespreek vervolgens de volgende vragen met ouders:
• Wat is cybercrime precies?
• Hebben jullie zelf wel eens zoiets meegemaakt?
• Kun je een voorbeeld geven?
• Hoe bescherm je jezelf en jouw gezin daartegen? 

Vertel ze dat ze een spel gaan spelen, waar de leerlingen ook mee aan slag zijn 
geweest. Vertel dat het een spel is waarin ze op een leuke manier leren over de 
werking van het internet en media. Ze leren ook hoe ze zichzelf kunnen beschermen 
tegen de gevaren op het internet. Door ook het spel eens te spelen en interesse 
te tonen in hoe kinderen dit hebben ervaren,  kunnen ouders thuis meepraten en 
kinderen ondersteunen in het weerbaar maken en blijven tegen cybercriminaliteit. 



Kern - 20 min 

Vorm groepjes
Kies een groepje van vier ouders/verzorgers die het spel als eerste gaan spelen (duo’s 
kan uiteraard ook, dus 8 ouders/verzorgers maximaal). Deze versie kan namelijk met 
maximaal vier spelers (of vier duo’s) tegelijk gespeeld worden. Wissel hierna eventueel 
door zodat andere ouders/verzorgers ook aan de beurt komen. Zorg ervoor dat 
iedereen een grote tafel heeft om het spel te spelen. Deel het pakje kaarten uit en leg 
de spelregelkaarten bovenop.

Korte samenvatting
Geef een korte samenvatting van HackShield - Het kaartspel. Vertel wat het doel van 
het spel is en waar ze moeten beginnen. Gebruik de spelregels in de bijlage. Nu zijn de 
ouders/verzorgers klaar om aan de slag te gaan.

Tip: De ouders/verzorgers die het kaartspel nog niet kunnen spelen, kunnen aan de 
slag met HackShield online. Dit is te spelen op de computer, tablet of smartphone via 
joinhackshield.nl. Klik op de grote knop: SPEEL.

Afsluiting - 5 min

Bespreek wat de ouders/verzorgers hebben geleerd en wat ze hiervan meenemen 
naar huis/ en wat ze kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Vraag hen tot slot wat ze ervan vonden, waarom en of ze verbeterpunten zien. Schrijf 
dit op het bord of laat ze het op post-its schrijven en op het bord hangen (of insturen 
zodat er een woordenwolk op het Smartboard verschijnt).

Raad de ouders/verzorgers vervolgens aan dat zij en de leerlingen thuis verder kunnen 
spelen op joinhackshield.nl. Daar kunnen ze de online game spelen om nog meer te 
leren over cyberveiligheid. Dit kan op de computer, tablet of smartphone. Leuk om 
eens samen te doen!

* Maak een foto van de dingen die ze geleerd hebben (op het bord) en stuur deze foto 
naar info@hackshield.nl, zo kunnen we de uitbreidingen en volgende spellen nog 
beter maken.

Bijlage
HackShield - Het kaartspel - Spelregels


