
HackShield Lesbrief Quest 1
Wat is het internet?
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Lesduur
45 minuten
Je kunt de les ook opdelen in een aantal korte lessen. Zie daarvoor bijlage één op bladzijde vijf.

Doelgroep
Groep 5 t/m 8
Geschikt voor leerlingen tussen de 8 en 12 jaar.
Ingestoken op B1 taalniveau.

Leerdoelen
Leerlingen leren...

● dat het internet een netwerk is van verbindingen tussen computers. Deze computers zijn
met kabels aan elkaar verbonden.

● dat hun eigen apparaten, om internet te kunnen gebruiken, verbinding maakt met servers
via een internetprovider.

● begrijpen hoe je via het internet een bericht kan versturen naar iemand en dat dit bericht
dan de hele wereld over reist.

Benodigdheden
● Digibord
● Leerkracht account voor HackShield (maak deze hier aan)

Begrippen*:
Internet: Een wereldwijd openbaar netwerk van computers die met elkaar in

verbinding staan.
Servers: Een centrale computer die alle andere computers in het netwerk beheerst,

zoals een server van een berichten applicatie.
Internet provider: De organisatie die de verbinding van een gebruiker aan het internet levert.

Het is een soort deur naar het internet.
www: World Wide Web
IP-adres: Het unieke nummer van jouw computer die met het internet verbonden is.

* Wil je nou net iets meer weten over bovenstaande onderwerpen. Ga naar joinhackshield.be en
bekijk de video’s  ter inspiratie en verdieping. Dan ben je helemaal goed voorbereid op deze les.

Algemeen
In deze klassenquest komen de leerlingen erachter wat internet daadwerkelijk is! We gebruiken het
allemaal de hele dag, ook in de klas, maar wat is het nou echt en hoe ziet het eruit? Met deze kennis
krijgen leerlingen meer grip op de online wereld en beleven ze internet niet als iets dat er ‘zomaar
is’.

Sanne en André, de hoofdpersonen van HackShield, leggen de leerlingen uit wat het internet is
door een bericht te versturen. André laat zien hoe dat bericht via het internet de hele wereld over
moet reizen om bij een ander aan te komen. Samen met de leerlingen doorlopen ze de stappen die
een bericht over het internet maakt.

Handig om te weten
Neem zelf een kijkje op de website van HackShield zodat je kunt zien hoe HackShield en de
klassenquest eruit ziet en wat je met de leerlingen gaat doen met de Quest. Dit kost ongeveer een
half uurtje. Vergeet niet dat je hier wel een leerkrachten account voor nodig hebt. Die kun je hier
aanmaken.

http://joinhackshield.be/register/teacher
https://be.joinhackshield.com/nl/classquest/1
https://joinhackshield.be
https://be.joinhackshield.com/register/teacher
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Uitwerking
Introductie - 10 min
Vertel de leerlingen dat jullie het gaan hebben over het internet en wat dat precies is, én dat jullie
daar samen een game over gaan spelen. Iedereen gebruikt het elke dag, in de klas ook, maar wat is
‘het internet’ nou eigenlijk? Wie kan dat zeggen? Hoe ziet het eruit? Hoe kan het dat jij een bericht
kunt sturen naar iemand aan de andere kant van de wereld? En dat het bericht dan binnen een
paar seconde aankomt?

Introductievragen
● Wanneer is de eerste keer dat je internet gebruikt op een dag? En wat doe je dan? (kijk je

een filmpje, lees je berichtjes, kijk je het nieuws?)
● Wie heeft al zijn smartphone gekeken voordat school begon vandaag?
● Hoe zou jouw dag eruit zien zonder internet? Let goed op of de dingen die leerlingen

noemen écht kunnen zonder internet!
● Wat zou je ervan vinden als je zou moeten leven zonder internet?

Optioneel
Laat leerlingen individueel een tekening maken van wat er volgens hen gebeurt als ze een bericht
versturen via het internet naar iemand aan de andere kant van de wereld. Waar komt dat bericht
allemaal langs? Vertel daarna dat ze dit in de quest allemaal gaan ontdekken. Ze kunnen daarna
dus zien of ze het goed hadden.

Kern - 30 min
Start de quest op het digibord. Geef aan dat jullie nu gaan starten met de game en bespreek regels
die passen bij jouw klas wanneer jullie klassikaal een spel op het digibord spelen.

Tips
● Wil je het geluid uit in de quest? Dat kun je doen in

het menu van de game via het tandwieltje (zie
afbeeldingen rechts). Zet alle schuifjes naar links
(muziek, SFX & Video).

● In de quest vertellen Sanne en André van alles over
het internet. Dit is in tekst beschreven. Je kunt ervoor
kiezen om kinderen de tekst van een specifiek
karakter te laten voorlezen (bijvoorbeeld kind x leest
de tekst van André en kind y de tekst van Sanne).

● Aan het begin van de quest wordt het woord
HackShield stap voor stap getoond. Je kunt er voor
kiezen om deze woorden stuk voor stuk met de klas te
bespreken. Misschien herkennen sommige leerlingen
de woorden al vanuit het engels!

○ Wat is “Hack”? (dit komt van hacken, het
inbreken in iemands computer)

○ Wat is “Shield”? (dit is een onzichtbaar schild
om jezelf online te beschermen)

○ Wat is “Future Cyber Heroes”? (dat zijn de helden die we van de kinderen maken
om zichzelf en hun omgeving online te kunnen beschermen)

● Tijdens de quest zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt er voor kiezen om een
actieve werkvorm daarbij te gebruiken. Bijvoorbeeld: Als je denk dat we rechts moeten gaan
mag je gaan staan. Als je denkt dat we rechtdoor moeten, dan mag je blijven zitten op je
stoel. En als je denk dat we links moeten, dan mag je op de grond gaan zitten.
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Klassenactiviteiten in de quest
Onderstaande vragen worden als klassenactiviteiten getoond in de paarse Query’s (een soort
robotje) in de quest.  Je kunt als docent kiezen of je de activiteiten wilt doen. Ze zijn niet nodig om
de quest te kunnen behalen, dus wanneer je geen tijd hebt of voelt dat de leerlingen afdwalen, kun
je deze activiteiten ook overslaan.

1. Welke app (berichtenservice) gebruiken jullie om berichten te versturen? Bespreek ze
met elkaar.
Mogelijke antwoorden: Whatsapp, Telegram, Instagram, Snapchat, Facebook

2. Kennen jullie voorbeelden van providers? Schrijf met je buurman of buurvrouw zo veel
mogelijk voorbeelden op.
Mogelijke antwoorden: Vodafone, Ziggo, KPN

3. Waarom zijn we in Amerika? Zou je bericht ook eerst naar Amerika gaan als je een
bericht verstuurt naar iemand in Nederland? Ga in discussie met elkaar.
Antwoord: In Amerika staat de berichtenserver, dus ook als je een bericht naar Nederland
verstuurt gaat het eerst via de berichtenserver in de VS. Een server verwerkt de geheime
code van cijfertjes naar een tekstuele bericht.

4. Bespreek klassikaal of jullie nog weten welke stappen dat waren. Schrijf ze op het bord
en check als jullie verder gaan of het klopt.
Antwoord: eerst naar de provider, dan het IP adres ontcijferen en dan naar de ontvanger.

Afsluiting - 5 min
Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd. Kunnen ze nu iets meer zeggen over de route die een
bericht aflegt wanneer je die naar de andere kant van de wereld stuurt via het internet?

Vragen
● Hoeveel kilometers aan kabel denk je wel niet dat er zijn?

Antwoord: Er ligt in totaal 1,6 miljoen kilometer telecomkabel onder de grond. Dit is gelijk
aan 40 rondjes om de aarde! Via deze link kun je zien hoe die kabels, ook onder zeeën door,
zijn gelegd en kun je ook zien hoe lang elke kabel precies is door erop te klikken.

● Waarom is het internet een netwerk van verbindingen tussen computers?
Antwoord: Omdat het fysiek onmogelijk is om een kabel tussen alle mensen over de hele

wereld te spannen.

● Wat doen providers?
Antwoord: Een provider geeft je toegang tot het internet. Je kunt het zien als een
toegangsdeur naar het wereld wijde web.

● Waarom gaat een bericht eerst via een server en dan pas naar een mobieltje van
iemand anders?
Antwoord: Omdat de servers constant in verbinding staan met het internet, je eigen device
alleen via jouw provider.

● Zijn computers echt allemaal verbonden met kabels?
Kort antwoord: Alle computers zijn verbonden met een centraal punt, dat kan ook
draadloos zijn, en die zijn met elkaar verbonden.
Uitgebreid antwoord: Sommige verbindingen kunnen gemaakt worden dankzij draadloze
apparaten. Dit kan alleen op korte afstand, want de technologie die je nodig hebt voor een
draadloze verbinding is te duur om zomaar overal toe te passen.

https://www.submarinecablemap.com/
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Shield & punten
Wanneer je met de leerlingen de quest uitspeelt, ontvang je aan het einde een code. Wanneer
leerlingen op www.joinhackshield.be een eigen profiel hebben aangemaakt (kijk hieronder hoe je
hen hierin zou kunnen begeleiden), kunnen zij deze code invullen waardoor een shield en extra
punten worden verdiend.

TIP: Schrijf de code op het bord of laat de leerlingen de code zelf opschrijven om mee naar huis te
nemen. Zo stimuleer je dat de leerlingen zich thuis ook verder zullen verdiepen in cyberveiligheid.
Wat wil je nog meer!?

Wil je jouw leerlingen in de klas al meer HackShield laten spelen? Dat kan natuurlijk ook. In bijlage
twee staat stap voor stap uitgelegd hoe je de kinderen kunt begeleiden een account aan te maken.

Tips voor vervolg
Ons advies voor de volgende quest zou zijn: Wat zijn data?. Is deze nog niet zichtbaar op de site,
dan zijn we druk bezig om die klaar te zetten! Nog eventjes wachten dus.

We zijn continu bezig met het doorontwikkelen. Hebben jij of je leerlingen ideeën, feedback of
suggesties voor onderwerpen? Laat het ons weten via info@joinhackshield.nl.

http://www.joinhackshield.be
mailto:info@joinhackshield.nl
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Bijlage 1
Mogelijke onderbrekingen game
Je kunt eventueel de game opdelen in een aantal korte stukjes.

OPTIE 1
3 x 10 minuten
Voor 3 korte stukje van ongeveer 10 minuten kun je de
eerste stop maken bij het scherm op de eerste
afbeelding rechts..

De tweede stop kun je maken bij het scherm op de
tweede afbeelding rechts.

--------------------------------------------------------------------------

OPTIE 2
2 x 15 minuten
Wil je liever 2 korte stukjes van ongeveer 15 minuten?
Dan kun je het beste stoppen bij het scherm op de derde
afbeelding rechts.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klik op het tandwieltje bovenin het scherm in de quest
(zie afbeelding rechts).

Klik dan op stoppen (zie afbeelding rechts)..

Dan slaat het programma op waar je bent gebleven en de volgende keer doorgaan waar je
gebleven was. Wanneer je weer begint, is het wel belangrijk om te herhalen wat jullie de afgelopen
les gedaan hebben. Vraag daarbij de leerlingen wat ze geleerd hebben en wat ze nu ook alweer
moesten doen.
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Bijlage 2
Een HackShield account aanmaken
De leerlingen kunnen thuis of op school verder op cyberpad in HackShield, maar daar hebben ze
wel een eigen account voor nodig. Door hen te stimuleren een passende gebruikersnaam en
wachtwoord te laten bedenken, help je hen op weg in het maken van veilige keuzes online.
Hieronder volgen een aantal tips:

(Wil je alleen weten hoe je een account aanmaakt op joinhackshield.nl? Lees dan alleen het
dikgedrukte stukje tekst bij punt 4)

1. Doe klassikaal de wachtwoordkraaktest. Laat leerlingen tellen uit hoeveel tekens hun meest
gebruikte wachtwoord bestaat. Vraag dus ook door of er bijvoorbeeld hoofdletters of cijfers
in voor komen. Vul een wachtwoord in op de website en je ziet hoeveel jaren of soms zelfs
secondes ervoor nodig is om een wachtwoord te kunnen kraken.

2. Benoem dat een wachtZIN een goede en veilige  optie is. Zo’n zin hoeft juist niet lastig te
zijn. Laat ze, net als in een geschreven zin, ook de spaties tussen de woorden als tekens
inzetten. Wedden dat een hacker die lastig kan kraken? Hackers, maar ook
geautomatiseerde wachtwoordkrakers, hebben er veel werk aan om veel opeenvolgende
tekens te achterhalen. Tel maar eens de tekens van een wachtzin en vul die in op
wachtwoordkraaktest. Zie je het verschil?

3. Hackers gaan altijd na wat ze over jou al online kunnen vinden. Gebruik dus nooit je naam
of geboortedatum in je gebruikersnaam of wachtZIN!

4. Laat de leerlingen zien dat ze rechtsboven op joinhackshield.be kunnen klikken op
INLOGGEN/REGISTREREN. Vervolgens moeten ze op de grote blauwe knop
REGISTREREN klikken en kunnen ze daar al hun gegevens invullen. Hebben ze een
account aangemaakt? Dan kunnen ze op de grote oranje knop SPELEN klikken,
rechtsboven op de website.

5. Voordat iedereen aan de slag gaat neem je de eerste stappen samen door. Het spel spreekt
voor zich. Benoem dat het bij dit spel niet gaat om de snelheid, maar om de meeste vragen
GOED beantwoorden. Overal zitten tips en nieuwe inzichten in verwerkt die goed van pas
kunnen komen om hacken te voorkomen.

6. Er komen heel wat moeilijke woorden in voor. Die mogen leerlingen natuurlijk altijd
Googlen! Handig is als ze het gelijk opschrijven, zodat je op het einde van de les een aantal
van die begrippen met elkaar kunt bespreken (kracht van herhaling).

https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/
https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/
https://www.joinhackshield.be
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Bijlage 3


