
Gamend aan  
de slag over  

mediawijze thema’s



Smart-e is een game over  
mediawijze thema’s zoals online  
betalen , phishing ,  catfishing ,  
cybersecurity  en fake news .

Smart-e bestaat uit vier apps waarin deze digitale 
thema’s speels aan bod komen. Iedere app is een 
mini-game met leuke uitdagingen!

Welkom

1. PEAR STORE 2. MAIL 3. NIEUWS 4. FAKESTAGRAM

Via de Pear Store 
app leren jongeren de 
basisbeginselen van 
veilig online betalen.

In de Mail app zit een 
escape room verborgen. 
Misleidende berichten 

hebben onze inbox 
overgenomen en we 

kunnen pas ontsnappen 
als iedereen samen alle 

spam-berichten kan 
ontmaskeren.

In de Nieuws app leren 
jongeren kritisch kijken 
naar nieuwsberichten 
en worden ze een fake 

news expert!

In de Fakestagram app 
worden twee jongeren een 

catfish. Twee spelers wisselen 
namelijk van profiel en doen 

zich dus voor als iemand 
anders. De anderen moeten 
erachter komen hoe ze deze 

catfishes kunnen spotten!

Kortom, met Smart-e ontdekken 
jongeren al spelend hoe ze veilig 
kunnen internetten!
Deze handleiding biedt begeleiders van kinderen 
en jongeren de nodige informatie en handvatten om 
met het spel aan de slag te gaan.

WIL JE GRAAG FEEDBACK 
DELEN OVER SMART-E? 

Dit kan over het verloop van het spel zelf, de 
inhoud of over de begeleidende documenten. 

Stuur dan een mail naar janthe@lidk.be

Het gratis game ‘Smart-e’ werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Mediawijs, samen 
met Link in de Kabel en Spaced, met middelen van de Vlaamse Overheid.
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Als begeleider gebruik je best een 
computer. Spelers kunnen aan de 
slag met een computer of tablet. Een 
smartphone werkt ook, maar dan moet 
het scherm horizontaal worden gelegd.

Om het spel te spelen 
is er de hele tijd 
internetverbinding nodig. 
Controleer dus zeker de wifi!

Smart-e is 

ontwikkeld voor 

kinderen en 

jongeren vanaf 

12 jaar. 

12
JAAR

Smart-e begeleiden vraagt zowel 

technische aandacht als aandacht 

voor de groep. Het kan interessant 

zijn om het game met 2 personen 

de begeleiden.2

Smart-e spelen duurt gemiddeld 1 tot 1,5 
uur. Het verschil in tijd hangt vooral af van 
de nabespreking bij elk thema.

Reken op 2 uur indien er sprake is van een 
taalbarrière of als bijvoorbeeld de digitale 
skils van de groep niet zo sterk zijn.

1,5 U
U

R

Praktisch
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Voorbereiding: 
Creëer een speelruimte

Surf naar www.smart-e.be/admin.  
Hier kan je als begeleider inloggen. 
Je geeft je e-mailadres in en vervolgens krijg je een mailtje met met een 
aanmeldlink. Vergeet je spamfolder zeker niet te checken!

Eens je aangemeld bent, kan je een spel aanmaken. Als je Smart-e meerdere 
keren speelt zie je een overzicht van jouw andere spelen. Deze kan je niet 
opnieuw spelen, je moet telkens een nieuw spel aanmaken. Om een spel aan 
te maken druk je op + (het plusteken) in de onderste hoek rechts. Hier wordt 
gevraagd om het spel een naam te geven en een code aan te maken. Deze code 
zullen de jongeren nodig hebben om Smart-e te spelen. 

Tip! Als er toevallig 2x dezelfde code wordt gemaakt voor een spel (bijvoorbeeld 
als 2 leerkrachten allebei de datum gebruiken als code), kunnen leerlingen in het 
verkeerde spel terechtkomen. Zorg dus dat je code uniek genoeg is.

Stap voor stap

Aanmelden bij Smart-e als begeleider verloopt iedere keer  
via een aanmeldlink in je inbox.

Kennismaking
Als de groep elkaar nog niet zo goed kent, is het best om ze nog 
even met elkaar kennis te laten maken. Hoe beter een groep elkaar 
kent, hoe beter het lukt om het spel ‘Fakestagram’ later te spelen.

Als de groep elkaar al goed kent, kan je er direct in vliegen en het 
game spelen. Al kan het ook interessant zijn om alvast enkele termen 
die aan bod zullen komen (phishing, catfishing, …) te overlopen.
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Begin spel
 + Eens het  spel is aangemaakt, kom je als 
begeleider terecht op een wachtpagina 
met de titel ‘Alle aangemelde spelers’.

 + Om het spel écht te starten,  
laat je alle deelnemers naar  
www.smart-e.be gaan en de door jou 
aangemaakte code invullen.

 + De spelers krijgen op hun scherm de 
opdracht om een profiel aan te maken. 
Ze kunnen ervoor kiezen om een avatar 
te maken die al dan niet op hen lijkt.

 + Als het snel moet gaan kan je hen ook vragen 
om gewoon op ‘random’ te klikken. Dan krijgen 
ze een willekeurige avatar toebedeeld.

 + Eens ze een profiel hebben aangemaakt, zien 
ze de avatars van de anderen uit de groep.

 + Ga niet verder tot je iedere speler ziet 
en geef de spelers voldoende tijd om 
elkaars profielen te bekijken. Hierna 
kan je op ‘GA VERDER’ klikken.

 “Huidige  
locatie spelers”
Eens alle deelnemers hun eigen profiel 
hebben aangemaakt, vind je hun namen in 
de rechterkolom en kan je zien waar ze zich 
bevinden in het spel.

Zo kan je eventueel een deelnemer persoonlijk 
aanspreken om op die ene knop te klikken.

Doet er iemand niet meer mee? Dan kan je 
deze speler(s) eruit halen door op het vuilbak-
icoontje te klikken naast zijn naam.

 

Belangrijk!
Slechte internetverbinding? Het 
kan zijn dat het spel blijft haperen. 
Wacht even en refresh eventueel 
de pagina’s.

Gebruik als Smart-e-begeleider 
nooit de knop om terug te gaan! Zo 
kom je terug op de pagina om een 
nieuw spel aan te maken.

Duur: Het inloggen en opstellen van het 
profiel duurt ongeveer 10-15 minuten.
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1. PEAR STORE

Tijdens deze app leren de spelers de 
basisbeginselen van online betalen. Ze kopen zelf 
de andere apps binnen het smart-e spel aan. Leer 
op een veilige manier omgaan met je gegevens!

 + De Pear Store is automatisch de eerste app in 
Smart-e want hier koop je de andere apps aan. 
Als begeleider zie jij het overzicht van de app 
op jouw scherm en enkele tips voor de spelers. 

 + Je spelers krijgen tijdens deze stap alleen de 
pear store te zien op hun pagina, vraag hen om 
deze te openen. Hierna kunnen de spelers de 
drie andere apps aankopen door op de plusjes 
te drukken en naar hun winkelmand te gaan. 
Ze worden gevraagd om te betalen. Hiervoor 
moeten ze hun persoonsgegevens invoeren. 

 + Het is belangrijk dat ze een veilig wacht-
woord gebruiken, anders kunnen ze niet naar 
de volgende stap. Als ze tweestapsverifi-
catie hebben aangeduid, mag je ze de code: 
32XQ8 geven. De code is hoofdlettergevoelig. 

 + Geef de bankkaarten aan je spelers en laat 
ze de gegevens invoeren. Ze krijgen een 
melding dat hun betaling succesvol was 
nadat ze alles correct ingevoerd hebben. 
Hierna krijgen ze een overzichtspagina 
van alle stappen die ze in de Pear Store 
genomen hebben. Geef hen de tijd om deze 
na te kijken; wat verliep al goed en wat kon 
beter? De spelers kunnen zelf niet weg 
van deze pagina. Als jullie klaar zijn met 
het overzicht, moet je op de knop ‘NAAR 
HOMEPAGINA’ drukken. Pas dan zien de 
spelers hun aangekochte apps en kan je in 
groep kiezen welke app jullie gaan spelen. 

Duur: De pear store duurt ongeveer 15 
minuten (duurt langer als de termen/
handelingen niet gekend zijn)

App per app
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Tijdens deze app krijgen de spelers verschillende 
spamberichten te zien. Ze moeten ontdekken 
wat er verdacht is. Zo leren ze onbetrouwbare 
boodschappen herkennen!

 + Je spelers krijgen in deze app eerst 
een inbox te zien. Ze kunnen de 
mailtjes afgaan en de inhoud lezen.

 + Ondertussen kan jij als bege-
leider de soorten spam kiezen waar-
rond je wilt werken. De spelers moeten 
in groep ontdekken wat er verdacht is 
aan elk spambericht. Als de helft van de 
groep juist heeft geantwoord, verslaan 
ze enkele ‘spamduiveltjes’. Hoe meer 
vragen jij selecteert, hoe meer kans 
dat ze de duiveltjes zullen verslaan.  

 + Als je de spamberichten gekozen hebt, 
krijgen de spelers een spam alert dat hun 
inbox wordt overgenomen door duiveltjes!

 + Laat de algemene uitleg van het spel aan 
je spelers zien door op jouw scherm op 
‘NAAR SPAM ALERT PAGINA’ te drukken.

 + Leg het spel uit: Zo meteen zullen de 
spelers enkele berichten zien waar steeds 
iets verdacht aan is. Ze krijgen steeds de 
keuze uit 4 mogelijke verdachte zaken. Ze 
moeten raden wat er het meest verdacht is 
aan elk bericht. Er is telkens maar één juist 
antwoord. Ze moeten telkens met de meer-
derheid van de groep juist zijn om de duivel-
tjes te verslaan en zo het spel te winnen!

 + Als je zeker bent dat de spelers het 
doel van spel begrijpen, klik dan op 
‘TOON DE EERSTE QUIZVRAAG’. 

 + Per spambericht kan je zien of iedereen 
geantwoord heeft, wie correct was en 
hoeveel duiveltjes er nog over zijn. Wacht 
tot iedereen het juiste antwoord heeft 
gezien en bespreek eventueel in groep. 
Druk dan op ‘VOLGENDE VRAAG’.

 + Druk op ‘LAAT DE RESULTATEN ZIEN’ om met 
de spelers te kijken of ze ontsnapt zijn. Zijn 
ze niet ontsnapt? Dan kan je het spel altijd 
nog eens spelen met andere berichten. 

 + Om het spel af te ronden, druk je rechts op 
‘STOP DEZE APP’. Dan kunnen de spelers 
terug naar de homepagina. Dit kan door 
op het huisje te drukken 
dat rechts vanboven op 
hun scherm verschijnt. 

2. MAIL

Duur: De mail app variëert sterk om er een exacte tijd op te plakken. Er 
zijn verschillende spam voorbeelden. je kan deze allemaal aanduiden om te 
behandelen, maar dat wil niet zeggen dat je ze allemaal gaat kunnen behandelen. 
De spamberichten worden in een willekeurige volgorde weergegeven. Als de 
spelers veel juiste antwoorden geven, zullen ze snel alle duiveltjes verslaan en 
dus niet alle berichten zien. Je kan het spel dan best even opnieuw spelen. 
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Tijdens deze app halen de spelers hun 
speurneuzen boven. Ze krijgen verschillende 
nieuwsberichten te zien en moeten bepalen of 
het hier gaat om nep- of betrouwbaar nieuws. 

 + Laat je spelers eerst op de 
nieuws app drukken. Ze krijgen bij 
het openen van de app verschillende 
artikels te zien, ze kunnen deze 
openen om de hele inhoud te lezen. 

 + Ondertussen kan jij als begeleider de nieuw-
sitems kiezen waarrond je wilt werken.

 + Eens je de items gekozen hebt, druk je op 
‘START’. De spelers krijgen dan de alge-
mene uitleg van het spel te zien. Als de 
spelers het doel van het spel kennen, 
kan je op ‘START HET SPEL’ drukken.

 + De spelers drukken op het duimpje als ze 
denken dat het nieuwsbericht betrouw-
baar is of op het kruisje als het fake news 
is. Als begeleider kan je zien wie geant-
woord heeft op de vraag. Wacht tot 
iedereen een antwoord heeft gegeven en 
klik vervolgens op ‘TOON HET RESULTAAT’.

 + Je kan de spelers ook online laten zoeken 
naar het originele nieuwsbericht. In het echt 
is dit vaak een efficiënte manier om fake 
news te ontmaskeren. Houd er wel reke-
ning mee dat het spel zo langer duurt.

 + Je kan deze resultaten indien gewenst 
in groep bespreken of gewoon over-
gaan naar het volgende nieuwsitem.

 + Wanneer alle nieuwsberichten getoond zijn, 
druk je op ‘TOON DE FINALE RESULTATEN’. 
Als begeleider krijg je een overzicht van 
alle resultaten van de spelers. De spelers 
zelf krijgen alleen de fake news expert(s) 
te zien, dit houdt de personen in die het 
meeste nieuws juist hadden ingeschat. Hier 
heb je de mogelijkheid om aan de expert(s) 
te vragen op wat ze gelet hebben en een 
groepsgesprek/discussie te houden. 

 + Druk op ‘STOP DEZE APP’ om de spelers naar 
het startscherm te laten gaan. De spelers 
moeten hiervoor op het huisje drukken 
dat in hun rechterbovenhoek verschijnt.

3. HET NIEUWS

Duur: De nieuws app duurt ongeveer 
20 minuten als je 10 artikels behandeld 
(met bespreking tussendoor). Er zijn 
20 artikels in totaal.
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Een catfish is iemand die zich voordoet als 
iemand anders. Tijdens deze app moeten 
de spelers twee catfishes ontmaskeren a.d.h.v. 
verschillende stellingen. Iedereen maakt een profiel 
aan, maar twee personen gaan onderling van profiel 
wisselen. Deze personen zijn dus de catfishes. Zij 
moeten ervoor zorgen dat niemand te weten komt dat 
ze eigenlijk iemand anders spelen. 

 + Laat je spelers de Fakestagram app openen, 
hier krijgen ze de speluitleg te zien.

 + Ondertussen kan jij als begeleider 
aanduiden wie de twee catfishes worden. 
Vink de namen aan en druk op ‘START’. 
Alle spelers kunnen nu zien wie ze spelen. 
De catfishes krijgen te lezen dat ze een 
catfish zijn en als wie ze zich moeten 
voordoen. De andere spelers krijgen de 
boodschap dat ze zichzelf spelen.

 + Laat de spelers op de knop ‘PROFIEL 
AANMAKEN’ drukken, deze staat onder 
hun avatar. Hierna mogen ze hun 
profiel personaliseren (de catfishes 
personaliseren elkaars profiel).

 ◆ Er wordt gevraagd een korte biografie 
te schrijven waarin ze iets over zich-
zelf (of de andere catfish) zeggen. 
Bijivoorbeeld: hoe ze zich voelen, wat 
hun hobby’s zijn, een quote die bij 
hen past, een interessant feitje, ...

 ◆ Daarna mogen de spelers enkele 
emoji’s aanduiden die bij hen (of 
de andere catfish) passen.

 ◆ Wanneer ze dit voltooid 
hebben, drukken de spelers 
op ‘PROFIEL OPSLAAN’.

 + Als begeleider kan jij lezen wie zijn profiel 
al heeft voltooid en wie nog bezig is. 

 + De spelers krijgen de optie om de andere 
profielen te bekijken door op ‘BEKIJK 
DE ANDERE PROFIELEN’ te drukken. 
Hier kunnen de spelers die geen catfish 
zijn al eerste hints ontdekken.

 + Geef de spelers voldoende tijd om de 
andere profielen te bekijken en druk 
daarna op ‘BRENG DE SPELERS NAAR DE 
CATEGORIEËN’. De spelers krijgen een 
korte speluitleg te zien en de vijf thema’s 
waar de stellingen over kunnen gaan.

 + De spelers kunnen geen thema’s aanduiden. 
Als begeleiders moet jij drukken op ‘SELEC-
TEER CATEGORIEËN’ om de categorieën aan 
te vinken en hoeveel vragen/stellingen je 
in totaal wilt krijgen. Druk op ‘GA VERDER’.

4. FAKESTAGRAM
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 + De spelers krijgen nu de eerste stelling 
te lezen, ze duiden aan of ze het eens 
of oneens zijn. De catfishes mogen niet 
vergeten dat ze moeten antwoorden als de 
persoon die ze spelen. Eens ze geantwoord 
hebben, kan iedereen hun antwoord zien. 
Wacht tot iedere speler iets heeft aange-
duid en druk dan op ‘VOLGENDE VRAAG’.

 + Bij de laatste stelling druk je op ‘TOON 
OVERZICHT’ dan krijgen de spelers een 
overzicht van alle antwoorden van alle 
stellingen. Hier kunnen ze alles over-
lopen en nog hints ontdekken. 

 + Druk hierna op ‘GA NAAR RAADPA-
GINA’, de spelers kunnen hier aanduiden 
wie ze denken dat de catfishes zijn. De 
echte catfishes kunnen hier even niets 
doen omdat ze niet kunnen stemmen.

Duur: De fakestagram app duurt 
ongeveer 15-20 minuten (1 spel), dit 
spel wordt best twee of meerdere 
keren gespeeld zodat iedereen het 
concept begrijpt. Het eerste spel 
duurt daarom het langste door de 
uitleg. Het duurt ongeveer 35 minuten 
als je het twee keer gaat spelen.

 + Als begeleider druk jij op ‘GA NAAR RESUL-
TATEN’ als iedereen gestemd heeft. Iedereen 
krijgt te zien wie de catfishes waren en of 
ze het goed geraden hebben. De catfishes 
kunnen zien wie hen ontmaskerd heeft en 
wie ze om te tuin hebben kunnen leiden.

 + Druk weer op ‘STOP DEZE APP’ om 
de spelers naar de homescreen te 
laten gaan. De spelers moeten hier-
voor op het huisje drukken die in hun 
rechterbovenhoek verschijnt. 

Einde spel

Om het spel te beëindigen moet je als begeleider op 
‘STOP HET VOLLEDIGE SPEL’ drukken.

 Sluit het programma niet zomaar af, dit geeft een storing op het toestel 
van de spelers. Als jullie opnieuw willen spelen, kunnen de spelers 
zich dan niet meer inloggen en komen ze automatisch in het oud spel 
terecht. Dit kan je alleen wegkrijgen door de webbrowser te resetten. 

Wil je een nieuw spel spelen? (al dan niet met dezelfde groep) Maak 
dan steeds een nieuwe speelruimte aan. Elk spel kan immers maar één 
keer gespeeld worden.

REPLAY
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