
HackShield Lesbrief Quest 4
De Desinformatie Confrontatie



Lesduur
45 minuten

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

Leerdoelen
Leerlingen leren…

● speuren naar de juiste informatie en hun bronnen te checken.
SLO:
Leerlingen leren bewust te bedenken waar ze hun nieuws of informatie vandaan halen.
Leerlingen leren vaststellen van digitale bronnen waar bruikbare informatie te vinden is.
Leerlingen leren de aard van digitale informatiebronnen inschatten.
Leerlingen leren beoordelen of de verworven informatie bruikbaar, betrouwbaar en
representatief is.

● de betekenis van desinformatie en misinformatie.

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

Begrippen*:
Desinformatie: Desinformatie het bewust creëren en verspreiden van onware of

misleidende informatie. Je weet als je het verspreid dat het niet
waar is, maar doet dit om er geld mee te verdienen of een groep,
persoon of land ermee te schaden.

Misinformatie: Misinformatie gaat om misleidende informatie die gemaakt is
zonder die kwaadwillende bedoeling. De verspreider weet niet dat
de informatie niet klopt.

Beeldvorming: Het ontstaan van een opvatting: een beeld maken van iets.
Clickbait: Clickbait is een voorbeeld van desinformatie. De titel is overdreven

of schokkend, waardoor je nieuwsgierig wordt naar de website.
Vaak is de boodschap van de site niet passend bij de titel en is de
inhoud volledig of deels onwaar.

* Wil je nog meer weten over bovenstaande onderwerpen. Kijk dan op joinhackshield.be en bekijk
de content ter inspiratie en verdieping. Dan ben je helemaal goed voorbereid op deze les.

Algemeen
In deze klassenquest ontmoeten leerlingen Lux, dit karakter is ‘Beschermer van kennis en
informatie’. Ze komen erachter dat op veel plekken desinformatie op je af komt en dat het
verstandig is om altijd kritisch te zijn op de informatie die zomaar op je af komt. Het is vooral
verstandig om rustig te reageren, eerst even zelf na te denken en eventueel nog wat te checken bij
andere bronnen.

Handig om te weten
Neem zelf een kijkje op de website van HackShield, zodat je kunt zien hoe HackShield en de
klassenquest eruit zien. Dit kost ongeveer een half uur. Vergeet niet dat je een leerkracht account
nodig hebt om dit met de klas te spelen. Die kun je hier aanmaken.

https://be.joinhackshield.com/register/teacher
https://be.joinhackshield.com/nl/classquest/4
https://joinhackshield.be
https://be.joinhackshield.com/register/teacher


Uitwerking
Introductie - 10 min
Vertel de leerlingen dat jullie het gaan hebben over de enorme berg aan informatie die op het
internet te vinden is. Steeds als je online bent komen er stukjes van die informatie op je af. Soms is
dat in de vorm van een WhatsApp bericht, maar ‘t kan ook bij een video die je bekijkt (op YouTube,
TikTok of bij het Jeugdjournaal). Maar, hoe (en wanneer) maak je de afweging of je iets wel of niet
geloofd? Wat is een slimme reactie op (mogelijke) desinformatie?

Introductievragen
● Hebben jullie wel eens gehoord van de begrippen nepnieuws en desinformatie?
● Waar kom je dit tegen?
● Wanneer bekruipt jou het gevoel dat je te maken hebt met desinformatie?
● Controleer jij wel eens of wat jij leest echt waar is? En hoe dan?
● Heb jij zelf wel eens iets gedeeld of geplaatst wat niet waar is? Wist je toen je het ging delen

al dat het misschien wel eens onwaar kon zijn?

Optioneel
Bekijk met de leerlingen deze video (10 minuten) van het Jeugdjournaal. Het gaat over nepnieuws
en vooral: waarom het steeds moeilijker wordt om het te herkennen. In de video kun je jezelf testen,
zie jij nog het verschil tussen echt of nep?

Kern - 30 min
Geef aan dat jullie nu klassikaal gaan starten met de game en bespreek van tevoren de spelregels
en de verdeling van de leerlingen over de verschillende groepjes. Start de quest op het digibord.

Tips
● Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen de tekst van een specifiek karakter te laten

voorlezen (bijvoorbeeld kind x leest de tekst van André en kind y de tekst van Sanne).
● Tijdens de quest zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Soms is het handig of nodig om

iets uit te zoeken op internet (te factchecken). Doe dit bijv. plenair op het bord, of laat
leerlingen in groepjes het antwoord achterhalen op eigen devices. Dan oefenen jullie samen
hoe je komt tot (betrouwbare en geschikte) informatie.

Antwoorden op klassenactiviteiten in de klassenquest
De vragen die je met de klas kunt bespreken, zijn in de quest verwerkt in de paarse Query’s (een
soort robotje) die rondzweven. We adviseren deze vragen met je klas te bespreken om de
bewustwording van de online keuzes die ze kunnen maken te bevorderen. Uiteraard kun je ervoor
kiezen om deze over te slaan of op een ander moment te bespreken.

1. Wat is het verschil tussen misinformatie en desinformatie?
● Desinformatie gaat over misleidende informatie, soms is het helemaal niet waar of

zet het je op het verkeerde been. Vaak zijn het berichten die meningen beïnvloeden
van anderen, maar dan op een niet-eerlijke manier. Desinformatie en nepnieuws
kunnen vele vormen hebben: een nieuwsbericht op het internet, een video op
sociale media of een plaatje of tekstbericht in een appgroep. De makers hebben
slechte bedoelingen: ze willen geld verdienen of anderen in een kwaad daglicht
stellen.

https://www.youtube.com/watch?v=xl0s1-QeiHU


● Misinformatie is het onbedoeld verspreiden van informatie die niet waar is, of waar
fouten in zitten. Je hebt niet door dat je iets doorstuurt wat niet klopt, je deelt dan
zonder kwade bedoelingen de informatie. Dat is dan misinformatie.

2. Wat zijn betrouwbare bronnen voor informatie?
Teksten en informatie op internet kunnen geplaatst (en vervolgens gedeeld) worden door
iedereen. Het is dus niet altijd even betrouwbaar. Het kan zijn dat iemand meer een mening
deelt dan een feit. Bij het Jeugdjournaal, maar ook bij goede kranten en tijdschriften zijn
er mensen aan het werk om de informatie te controleren.

Afsluiting - 5 min
Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd. Wat zullen ze hierover aan anderen vertellen?

Vragen
● Hoe herken je desinformatie?

- Door te kijken naar de bron, is die er en is het een betrouwbare bron (onderzoek
bijvoorbeeld)

- Door te kijken naar de afzender. Wie heeft het geschreven?
- Door te kijken naar het waarom. Waarom heeft diegene dat geschreven? Is het

bijvoorbeeld een grap?
- Is de titel clickbait? Clickbait is een voorbeeld van desinformatie. De titel is

overdreven of schokkend, waardoor je nieuwsgierig wordt naar de website. Vaak is
de boodschap van de site niet passend bij de titel en is de inhoud volledig of deels
onwaar.

- Staat deze informatie ook op andere plekken? Zijn er andere bronnen te vinden die
dit zeggen?

● Wikipedia is een website waar de makers anoniem informatie erop kunnen zetten.
Anoniem betekent dat je de informatie erop zet zonder dat jouw naam erbij is. Een
lezer kan dus niet achterhalen wie de informatie online heeft geplaatst. Is Wikipedia
een betrouwbare bron voor informatie? Waarom wel of niet?
Antwoord: Nee, Wikipedia is niet betrouwbaar aangezien iedereen daar (anoniem) zelf
informatie erop kan zetten. Je kunt dan bijvoorbeeld niet controleren met welk doel de
maker de informatie erop heeft gezet. Soms staan er wel andere bronnen vermeld, maar
ook die kunnen weer foute informatie hebben.

● Wat zou je doen als je per ongeluk informatie hebt gedeeld die niet klopt?
Suggestie: later nog een berichtje delen waarin je vertelt dat je per ongeluk iets deelde dat
niet klopte. Als mensen weten dat je dat hebt gedaan kunnen zij de informatie niet nog
verder delen.



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 (bekijk in bijlage twee
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.

Wil je meer weten over desinformatie? Dit zijn interessante bronnen:
● https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/03/weblogbericht-echt-of-onzi

n-6-tips-om-om-desinformatie-te-herkennen
● https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/nepnieuws

http://www.joinhackshield.be
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/03/weblogbericht-echt-of-onzin-6-tips-om-om-desinformatie-te-herkennen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/03/weblogbericht-echt-of-onzin-6-tips-om-om-desinformatie-te-herkennen
https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/nepnieuws


Bijlage 1
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.nl 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.nl/

