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Doel en verloop 

De kinderen spelen een soort van Cluedo waarbij ze samen in groep proberen te achterhalen wie de (fictieve) 

cyberpester is. De kinderen werken alleen of per twee samen aan verschillende opdrachten en proberen deze zo 

goed mogelijk uit te voeren. Wanneer een opdracht volbracht is, krijgen ze een tip over welke verdachte ze kunnen 

schrappen op het blad. Uiteindelijk raden ze wie de dader is, hoe hij eruit ziet en ook hoe en waar het online pesten 

is gebeurd. Het is belangrijk tijd te voorzien achteraf om een korte nabespreking te houden waarbij de kinderen over 

het onderwerp kunnen napraten en de belangrijkste tips bij cyberpesten herhaald worden. 

 

Hieronder vind je voorbeelden van een mogelijke Cluedo-lijst. Dit is helemaal vrijblijvend aan te passen in aantal en 

inhoud afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Wie heeft het gedaan?  

- Coockie_monster4 

- Buddy18 

- Liefkleinkonijntje 

- Grappige_naam 

- Ik_ben_cool4 

- Friends4ever_68 

- Lol1994 

- Computer_virusje 

 

Hoe is het gebeurd? 

- Haatmail 

- Lelijke foto 

- Hacken  

- Bedreigende berichtjes  

 

Zoek de cyberpester! 

  

Leeftijd 10-12 jaar 

Duur +/- 60 min  

Onderwerp Cyberpesten  

Benodigd materiaal 1 of meerdere computer(s) 

Koptelefoon(s)  

Tablet of smartphone 

Papier en pen 
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- Schelden 

- Uitlachen  

- Roddelen  

Via wat is het gebeurd? 

- Een sms’je 

- Een e-mail 

- In de chatbox 

- Op Facebook 

- Tijdens een online spelletje 

- Een filmpje  

Hoe ziet de pester eruit? 

- Jongen  

- Meisje  

- Blauwe ogen  

- Blond haar  

- Jeansbroek 

- Zwarte schoenen 

- Klein  

- Bril  

Vb. : De cyberpester is coockie_monster4. Hij heeft op Facebook iemand gehackt. Coockie_monster4 draagt een bril. 

Opdrachten  

Opdracht 1: Samen op het internet met Rapper Niels 

 Ga samen aan een computer zitten en open de internetbrowser  

 Surf naar www.youtube.com 

 Typ in de zoekbalk: ‘Veilig op het internet rapper Niels’ 

 Bekijk het filmpje en vul de tekst aan  (zie bijlage 1) 

 Is de tekst correct aangevuld? Dan krijg je een tip! 

Opdracht 2: Foto-applicatie die je gezicht doet veranderen 

 Installeer op de tablet de app ‘Face effects’ of een ander fotobewerkingsprogramma, op de computer kan 

je ook een gratis fotobewerkingswebsite zoeken of hen een foto laten uploaden in Paint en deze laten 

bewerken 

 Laat de kinderen een foto van henzelf of van hun vriend/vriendin maken 

 Laat ze de foto zo grappig mogelijk bewerken 

 Is je foto klaar?  

 Beantwoord samen eerst volgende vragen voor de tip uitgedeeld wordt: 



 

  

3 

digitale brug architecten 

Riddersstraat 147, 3000 Leuven  |  Tel. 016 62 34 45  |  www.lidk.be 

Link in de Kabel  vzw 

4 

- Waar of niet waar: denk je dat er veel mensen online gepest worden door foto’s  

(Antwoord = waar) 

- Denk je dat je zomaar een foto van anderen op het internet mag zetten?  

(Antwoord = Neen, je moet toestemming vragen want iedereen heeft ‘recht op afbeelding’) 

- Zou jij een grappige of lelijke foto van iemand doorsturen naar je hele vriendenlijst? 

Opdracht 3: De leugendetector  

 Installeer op de tablet een leugendetector (bv. ‘Lie detector’ bij Android of ‘Truth Detector’ bij Apple) of 

maak er zelf eentje met zilverpapier (het idee is dat ze aan een leugendetector enkele vragen moeten 

beantwoorden waar ze zo eerlijk mogen moeten op antwoorden) 

 Laat de kinderen hun vinger of hand om de beurt op de leugendetector leggen 

 Stel de volgende vragen: 

Vragen:  

- Ik heb al eens op iemand anders zijn profiel gezeten 

- Ik heb een moeilijk wachtwoord dat anderen niet zomaar kunnen raden 

- Ik heb mijn wachtwoord al eens aan iemand doorverteld  

- Ik heb al eens een lelijk berichtje naar iemand gestuurd 

- Ik heb al eens geroddeld over iemand op het internet 

- Ik heb stiekem als eens een grappige foto van iemand gemaakt 

- Ik heb al eens iemand gekwetst op het internet 

 

Opdracht 4: QR-code tips 

 Installeer een QR-code scanner op de tablet of op een smartphone 

 Hang de QR-codes (zie bijlage 2) in het lokaal en laat ze de tips scannen 

 Onthoud de eerste letter van de zin bij elke tip en schrijf deze op een blaadje 

 Als je alle letters hebt gevonden dan probeer je een woord te maken  

 Het woord gevonden? Dan krijg je de volgende tip! 

 

Geheime woord: Privé 

Tip 1: Probeer geen dingen te vertellen of te doen op de computer die je ook in het echt niet zou durven te doen 

Tip 2: Roep iemand bij jou als je iets raars ziet op het internet. 

Tip 3: Is er iemand die jou pest? Hou bewijsmateriaal bij  

Tip 4: Vertel het tegen een vriend of vriendin, je ouders of je begeleiders 

Tip 5: Een goed en geheim wachtwoord is belangrijk 
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Opdracht 5: Negatieve reacties 

 Open de internetbrowser 

 Surf naar ‘www.youtube.com’ 

 Typ in de zoekbalk ‘Ian Thomas’ 

 Kies een liedje en kijk naar de reacties onderaan het liedje 

 Vinden jullie een negatieve en een goede reactie? 

 Maak er een printscreen van!  (PRTSC toets) 

Hoe maak je een printscreen? 

 Zoek de negatieve reactie 

 Druk op de toets PRTSC (=bovenaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 Open een Word document 

 Druk op de toets CTRL + ‘v’  

 Sla het document op  

 

 

Nabespreking 

Als de 5 opdrachten volbracht zijn en de tips uitgedeeld, dan weten ze wie de (fictieve) cyberpester is.  

Bespreek nog  even met hen welke tips ze hebben onthouden en of ze weten wat ze moeten doen als ze zelf last 

zouden hebben van cyberpesten. Je kan ook voorzichtig vragen of ze al iets gezien hebben of meegemaakt hebben 

dat met online pesten te maken had.  

 

Stel eventueel in groep een lijst op met de dingen waar zij op zullen letten als zij op de computer/tablets gaan: 

Bv: mijn wachtwoord aan niemand verklappen, geen adres aan vreemden doorgeven, begeleider roepen als je iets 

raars ziet,… 

 



Samen op het internet – Rapper Niels 

 

 Surf naar www.youtube.com 

 Typ in de zoekbalk: 

Veilig op internet rapper Niels 

 

 

 

 

 

Bekijk het filmpje en vul de tekst aan:  

 

Veilig op het ______________________, samen op het web,  

En ik weet nog niet waar jij naar toe surft, maar soms is het ook helemaal nep. 

Dus samen op het internet, dat is een slimme zet,  

En je weet nog niet hoe of wat, maar dat maakt niet uit want ik toon jou het pad.  

 

Je surft op het web, alle zorgen vergeten,  

dat ene berichtje, je bent bezeten. 

 

Let op wat je opent, het is niet zonder gevaar,  

een mail van een vreemde is een groot bezwaar.  

 

Respect op het net is van groot belang,  

dus gedraag je correct en maak niemand ______________.  

 

En je bent alert, een slimme zet,  

Een _______________________ is geheim, dus denk goed na.  

 

Op het net moet je echt niet alles geloven,  

foute informatie en je heel veel beloven.  

 

Niet alles wat je leest is levensecht,  

maar af en toe ook superslecht. 

 

De _____________________ is leuk maar let goed op,  

zomaar alles filmen is echt niet top,  

 

Vertel thuis altijd wat je doet op het net,  

want enkel zo is het internetpret. 

 

http://www.youtube.com/


TIP 1  



TIP 2 

  



TIP 3 

 



TIP 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIP 5 

 


