
Mediawijze boodschappen 
in de Smart-e game

theoretische achtergrond



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 theoretische achtergrond biedt begeleiders 
van kinderen en jongeren de nodige informatie en 
achtergrond om met het spel aan de slag te gaan.

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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Een veilig Wachtwoord is 
belangrijk
Een wachtwoord is jouw unieke sleutel om 

aan te melden. Het is natuurlijk belangrijk om een 
goed wachtwoord te kiezen. Maar wat is dat nu 
precies, een goed wachtwoord?

Een eenvoudig wachtwoord is natuurlijk makkelijk 
om te onthouden, maar kan snel achterhaald 
worden. Een moeilijk wachtwoord is dan weer 
moeilijk te achterhalen maar ook moeilijk om te 
onthouden. 

Deze tips kunnen je helpen met het kiezen van 
een goed wachtwoord:

 + Hoe langer, hoe veiliger

 + Kies een zin of een reeks van verschil-
lende niet-gerelateerde woorden 
(vb. dinohoningstoelboom)

 + Combineer kleine letters en hoofdletters

 + Gebruik een leesteken

 + Combineer cijfers en letters

 + Gebruik geen persoonlijke informatie

Voorbeeld:  Ikb3neenSm@rt-e! 

Met Tweestapsverificatie 
maak je het nog veiliger
Een extra beveiliging voor je account is 
tweestapsverificatie. Door dit toe te passen 
kan je ongewenste personen buiten houden, 
zelfs al kennen ze je wachtwoord. Je logt met 
tweestapsverificatie in met je wachtwoord plus een 
andere factor.

Er zijn verschillende vormen van 
tweestapsverificatie, ook wel security key, dubbele 
beveiliging of Two Factor Authentication genoemd. 

 + Je kan een toegangscode krijgen die naar 
jouw vertrouwd apparaat (vb: je gsm) 
wordt gestuurd om in te kunnen loggen. 
Hackers hebben dan aan je gebruikersnaam 
en wachtwoord alleen niet meer genoeg 
om toegang tot je account te krijgen. 

 + Je kan ook kiezen voor een een vingerafdruk, 
gezichtsherkenning of een beveiligings-
vraag waar alleen jij het antwoord op weet. 
Maar deze beveiligingsvragen worden steeds 
meer afgeraden omdat de antwoorden op dit 
soort vragen vaak erg makkelijk te achterhalen 
zijn (vb. naam huisdier, beroep moeder, ...)

TIP! Gebruik niet overal hetzelfde 

wachtwoord. Wanneer je immers overal 

hetzelfde wachtwoord gebruikt, en één 

site wordt gehackt, dan zouden hackers 

in al jouw sociale media of websites 

kunnen inloggen.

Moeilijk te onthouden? Maak varianten van hetzelfde 
wachtwoord of gebruik een wachtwoordkluis.

1. PEAR STORE

Welke mediawijze boodschappen 
zitten verborgen achter dit spel?
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Extra opletten bij online 
betalingen
Wanneer je online betalingen gaat uitvoeren, is 
het belangrijk om enkele dingen te weten.

 + Er worden vaak e-mails of berichtjes 
gestuurd en telefoontjes gedaan om 
je bankgegevens te achterhalen. Dit 
fenomeen noemt men phishing. Deze 
e-mails of telefoontjes komen zoge-
zegd van je bank, maar dit is niet zo. 
Geef dus nooit zomaar je bankgegevens 
aan iets of iemand. Jouw echte bank 
vraagt dit nooit via mail of telefoon.

 + Zorg steeds dat je op een beveiligd wifi 
netwerk zit of gebruik even je data-abon-
nement wanneer je online betalingen 
gaat doen. Hackers kunnen makke-
lijk je persoonlijke gegevens stelen 
door publieke hotspots te hacken. 

TIP! online betalingen doen of 

bankzaken regelen via de publieke wifi 

op café of in de bib is dus niet zo een 

goed idee!

 + Controleer ook steeds of de website 
waar je op wil bestellen betrouwbaar is. 
Sommige websites zijn niet echt en stelen 
je gegevens. Dit kan je herkennen aan 
een slotje dat voor de weblink staat in je 
adresbalk. Je kan het ook herkennen aan 
het webadres zelf, wanneer dit begint met 
https ipv http is het meestal betrouwbaar. 

Gegevens opslaan: altijd een 
goed idee?
Wanneer je iets koopt op een website vragen ze om 
je gegevens in te vullen, zodat ze je pakketje juist 
kunnen verzenden. Wanneer je je gegevens hebt 
opgegeven vraagt de website vaak ook of ze je 
gegevens mogen opslaan of bijhouden. Hier zeg je 
best altijd neen. Wanneer je “ja” aanduidt geef je de 
website vaak ook het recht om je gegevens door te 
geven aan derden. 

https://safeonweb.be/nl/
gebruik-tweestapsverificatie 

https://www.safeonweb.
be/nl/tweestapsverificatie-
toevoegen-hoe-doe-ik-dat
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2. MAIL

 + Is het onverwacht? 
Krijg je zonder reden een bericht van deze 
afzender: je kocht niets, had lang geen 
contact, enz. Controleer zeker verder.

 + Is het bericht te mooi om waar te zijn? 
Krijg je een bericht waarin onvoorstelbaar 
mooie zaken aangeboden worden, zoals 
investeringen met een rendement van 500% 
of dure cadeaus, enz. Controleer zeker verder

 + Is het dringend? 
Hou je hoofd koel: kreeg je echt 
een eerste aanmaning tot betaling? 
Ken je die ‘vriend in nood’ wel?

 + Ken je de afzender? 
Controleer het e-mailadres, ook op 
spellingsfouten. Maar let op: een legi-
tiem e-mailadres is geen garantie.

 + Vind je de vraag vreemd? 
Een officiële instantie zal je nooit via e-mail, 
sms of telefoon vragen om je wachtwoord, 
bankgegevens of persoonlijke gegevens.

 + Naar waar leidt de link waar je moet op 
klikken? 
Zweef met je muis over de link. Is de domein-
naam, het woord voor .be, .com, .eu, .org, … en 
voor de allereerste slash “/”, ook echt de naam 
van de organisatie? 
 

Een voorbeeld:

 ◆ Bij de link www.safeonweb.be/
tips is het domein safeonweb.

 ◆ Bij de link www.safeonweb.tips.be/
safeonweb is ‘tips’ het domein en word 
je naar een andere website geleid.

Wat is spam?
Spam is een verzamelnaam voor ongewenste 
sms’en of e-mails. Dit zijn vaak nep berichten die 
commercieel van aard zijn. 

Hieronder vind je een aantal tips om te beoordelen 
of je een bericht kan vertrouwen.

Sommige mensen proberen je te 

misleiden via phishing 

Phishing berust op het misleiden van het slachtoffer zodat het de 

aanvaller vertrouwt en hem de benodigde informatie verstrekt. De 

aanval kan op heel verschillende manieren plaatsvinden, maar de 

meest gebruikte vorm van een phishingaanval is een e-mail.

Welke mediawijze boodschappen 
zitten verborgen achter dit spel?
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 + Word je persoonlijk aangesproken?  
Berichten met algemene en vage 
aanspreektitels, of je e-mailadres als 
aanspreking, die wantrouw je beter.

 + Bevat het bericht veel taalfouten? 
Ook al zorgen doorgewinterde cybercriminelen 
voor correcte taal, taalfouten of een vreemde 
taal kunnen wijzen op een verdacht bericht.

 + Zit het bericht in je Spam/Junk folder? 
Indien ja, wees extra voorzichtig. Je kan ook 
zelf verdachte berichten markeren als Spam 
of Junk en zo anderen waarschuwen.

 + Probeert iemand je nieuwsgierig te maken? 
Iedereen zou nieuwsgierig worden bij berichten 
met een link als “Kijk wat ik over jou las ...” of 
“Ben jij dit op deze foto?”, maar laat je niet 
vangen. 
 
Als je twijfelt of een bericht phishing of 
spam is dan kies je best het zekere voor 
het onzekere. Open dus zeker geen links of 
bijlagen en contacteer de afzender van het 
bericht op een andere manier. Zo kan je jouw 
vrienden even bellen of een berichtje sturen 
om erachter te komen of ze gehackt zijn. 
Bij organisaties kan je hun website contro-
leren of hun klantendienst contacteren.  

 + Als je een phishing of spam krijgt kan 
je een aantal stappen ondernemen: 

 ◆ Stuur het door naar verdacht@
safeonweb.be of meld het via 
de app van Safeonweb

 ◆ Klik niet op de links of 
bijlagen in het bericht. 

 ◆ Vul nooit persoonlijke gegevens in. 

 ◆ Stuur het nepbericht naar de organi-
satie zelf, zo zijn ze op de hoogte. 

 ◆ Open geen links, maar zoek het zelf 
op via een zoekmachine vb: Google.

 + Ben je in de val gelopen? 

 ◆ Verwittig Cardstop onmiddellijk als je 
jouw bankgegevens hebt doorgegeven. 
(www.cardstop.be of 078 170 170)

 ◆ Verander je wachtwoord 
zo snel mogelijk. 

 ◆ Waarschuw je vrienden, 
familie en contacten. 

Meer info op safeonweb.be. 

Deze website wil op een snelle en correcte 
manier informeren en adviseren over 
cybersecurity, grote actuele digitale 
dreigingen en online veiligheid.

Safeonweb heeft ook een app. 

Hiermee ontvang je updates en meldingen rond 
phishingberichten en nieuwe vormen van online 
oplichting.
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Welke mediawijze boodschappen 
zitten verborgen achter dit spel?

3. HET NIEUWS

Er circuleert fake news
Fake news of nepnieuws is informatie die onvolledig 
of onjuist is, maar wel doelbewust als nieuws 
verspreidt wordt om winst te maken en/of de 
publieke opinie te beïnvloeden.

De Amerikaanse ex-president Trump heeft de 
term fake news tijdens de verkiezingen in 2016 
in de kijker gezet. Hij verweerde zich tegen een 
journalist van CNN door hem te verwijten dat hij zelf 
nepnieuws is. Het begrip ‘fake news’ of ‘nepnieuws’ 
wordt vaak gebruikt als een overkoepelende term 
voor elke vorm van misleidende informatie. Maar 
eigenlijk is fake news zelf maar één van de vele 
vormen daarvan. Concreet verwijzen we met 
nepnieuws naar verzonnen berichten of deepfakes, 
met als doel mensen te misleiden om politieke (bv. 
stemmen winnen) of commerciële redenen (bv. geld 
verdienen via advertenties).

Het is eigenlijk correcter om de bredere term 
‘desinformatie’ te gebruiken.

Natuurlijk is niet alle foute informatie bewust 
gemaakt en verspreid, en soms is er ook correcte 
informatie die schadelijk kan zijn.

In het dossier nepnieuws op mediawijs.be vind je 9 
verschillende vormen van misleidende informatie: 
https://www.mediawijs.be/nl/artikels/9-vormen-
van-misleidende-informatie 

We maken volgend onderscheid:

 + Desinformatie = het bewust creëren en 
verspreiden van foute of  
misleidende informatie. (bv. om geld 
te verdienen of stemmen te winnen)

 + Misinformatie = misleidende of foute 
informatie die gemaakt is zonder  
die kwaadwillende bedoeling. De 
verspreider weet niet dat de  
informatie niet klopt. 

 + Malinformatie = correcte informatie, 
die wordt verspreid met als doel om 
een land, organisatie of persoon te 
beschadigen (bv. enkel uitlichten dat 
iemand ooit is veroordeeld, maar niet 
dat hij daarna is vrijgesproken).
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Waaraan kan je fake news 
herkennen?
Enkele zaken om mee rekening te houden:

 + De inhoud kan compleet verzonnen worden, 
hier is er echt sprake van ‘fake’ news.

 + De inhoud wordt ontkend: bepaalde 
feiten worden ontkend omdat deze 
niet naar iemands wens zijn. 

 + De waarheid kan verdraaid worden: een 
bestaand nieuwsfeit kan aangepast 
worden zodat de betekenis veranderd. Of 
er worden delen van de inhoud wegge-
laten om de boodschap te verdraaien. 

 + De bron kan vervalst worden: de bron 
wordt vervangen door een geloof-
waardige boodschapper. 

 + Een opinie kan als feit voorgesteld worden.

 + De titel en inhoud hebben soms geen verband 
met elkaar: er wordt een titel gekozen op 
basis van een foute conclusie in het artikel. 

 + Oud nieuws wordt wel eens gerecy-
cleerd: dit zijn artikelen waarvan al 
bewezen is dat ze onwaar zijn, maar 
toch blijven circuleren op het internet. 

Omdat we in een digitale samenleving 
leven, is de verspreiding van fake news nog 
makkelijker dan ooit tevoren. Via het internet 
en sociale media lezen we elke dag talloze 
nieuwsberichten. Iedereen kan informatie 
verspreiden. Er is dus weinig controle over wie 
wat de wijde wereld instuurt.

Met de komst van sociale media kan fake news 
zich zes keer sneller verspreiden dan de gewone 
nieuwsberichten. Posts die hevige reacties 
uitlokken, ook wel bekend als sensatienieuws, 
krijgen meer kliks en worden daardoor sneller 
verspreidt. 

Wanneer we iets voor waar willen aannemen 
gebruiken we onze zintuigen. We geloven het 
pas als we het zien en/ of horen op foto en 
video. Met alle beeldbewerkings apps die er 
bestaan is het nog moeilijk om te onderscheiden 
wat in die beelden wel of niet waar is.

GA MET DE VRAGEN OP DE AFFICHE OP 
DE VOLGENDE PAGINA AAN DE SLAG OM 

REALITEIT VAN FICTIE TE ONDERSCHEIDEN:

THEORETISCHE ACHTEGROND8





Welke mediawijze boodschappen 
zitten verborgen achter dit spel?

4. FAKESTAGRAM

Een catfish doet zich voor als iemand 
anders
Een catfish is iemand die zich online anders voordoet dan wie hij/
zij in werkelijkheid is. Het is een vals profiel dat werd verzonnen of 
gestolen. Er worden hierbij foto’s van andere profielen gebruikt waarbij 
dan de inhoud op het nepprofiel verzonnen wordt. 

Het woord catfish komt van een Amerikaanse MTV-show. Zij zijn op dit 
woord gekomen door een vissersverhaal. Wanneer kabeljauwvissers 
terugkeerden naar het vaste land merkte ze op dat hun vis niet zo 
smaakvol was als tijdens het vissen. Daarom stopten ze een meerval 
(catfish) in de watervaten waar de vissen tijdens de reis inzitten. 
Deze vallen zorgen ervoor dat de vissen blijven bewegen en daardoor 
bleven ze even smaakvol na de lange reis als tijdens het vissen. 

Waar kan je catfishes of nepprofielen aan 
herkennen?
Als je zeker wil weten of je met een catfish te maken hebt kan je een aantal tests 
uitvoeren om hierachter te komen. 

 + Zoek de profielfoto op met Google afbeel-
dingen via reverse image search. Catfishes 
gebruiken een afbeelding van iemand anders 
die ze via het internet gevonden hebben. Als 
je de afbeeldingen van de catfish in Google 
afbeeldingen plaatst kun je zien of er andere 
social media-accounts zijn met deze foto. 

 + Kijk naar de geschiedenis van het profiel. Een 
catfish heeft zijn of haar account vaak recent 
aangemaakt en zal dus bijgevolg geen grote 
geschiedenis hebben op zijn of haar profiel. 

 + Start een videogesprek. Iemand die foto’s 

gebruikt van een andere persoon zal geen 
videogesprek willen starten, dan vallen 
ze namelijk door de mand. De catfish zal 
excuses proberen te verzinnen om niet 
op te nemen, maar iemand die excuses 
blijft verzinnen valt ook door de mand. 

 + Wie reageert er op hun foto’s/statussen? 
Zijn die personen echt? Je kan hen even-
tueel contacteren om dat te checken.

 + Google de persoon op naam of werk-
plaats of school of andere zogezegde 
info die ze aan jou gegeven hebben.

De belangrijkste tip is vooral om geen mensen toe te voegen aan je sociale media die je niet kent. 
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Waarom maken mensen 
nepprofielen aan?

 + Om een seksuele of romantische 
relatie aan te gaan met mensen

 + Om foto’s en video’s van bepaalde mensen te 
zien/krijgen. Die foto’s en video’s kunnen voor 
allerlei dingen gebruikt worden: verkopen, 
ze op bepaalde websites plaatsen, enz.

 + Om een identiteit aan te nemen 
van iemand anders uit jaloezie

 + Om een identiteit aan te nemen van iemand 
anders uit wraak (bv. je online voor-
doen als iemand anders en dan gemene 
dingen posten in naam van die persoon)

 + Verslaving om andere profielen aan te maken

 + Om zich voor te doen als iemand mooier, 
slimmer, succesvoller,... Iemand die zich-
zelf niet mooi of onvoldoende vindt, zal 
zijn ware persoonlijkheid liever verbergen. 
Sommigen gebruiken dit enkel om nabijheid 
en sociaal contact te zoeken bij anderen. 
Anderen durven misschien niet uitkomen 
voor hun achtergrond en verzinnen daarom 
een persoon die ze graag zouden zijn. 

 + Minderjarigen stalken en ‘lokken’ (pedofilie)

 + Om hun Identiteit te verbergen. Mensen die 
hun persoonlijke gegevens liever niet invullen 
op sociale media maken een nepprofiel aan. 
Sommigen gebruiken dit enkel om op sociale 
media mee te kijken, anderen gaan hier verder 
in en uiten kritiek op de posts van anderen 
om hen te pesten. Een andere reden om hun 
identiteit te verbergen is om vreemd te kunnen 
gaan zonder dat de partner er van afweet. 

 + Uit verveling

 + Om je geld te stelen. Op het internet zijn 
ook veel criminelen die proberen je bank-
kaartgegevens los te peuteren via een 
link of via een aantal tactische vragen 
en zo willen ze dan je geld stelen. 

https://www.kliksafe.nl/blogs/mediaopvoeding/catfishing/

https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2019/11/WOW_112019-1.pdf 
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