
Voor Leerkrachten: Snel aan de slag met Diploma Veilig Internet - The Game 

Gelijk aan de slag met Diploma Veilig Internet - The Game? Hieronder staan alle stappen en 

belangrijkste punten kort omschreven. Zie voor meer informatie, ideeën en tips over het inzetten van 

Diploma Veilig Internet - The Game in de klas, de uitgebreide leerkrachtenhandleiding. 

Starten 

Surf naar www.diplomaveiliginternet.nl

Inloggen voor leerkrachten 

Klik op ´naar de ingang voor leraren´en log vervolgens in. De eerste keer bedenk je daar een 

groepsnaam en een groepscode. De groepscode gebruiken de leerlingen wanneer ze een account 

aanmaken.  

De leerkrachtenpagina 
Op je eigen leerkrachtenpagina zijn alle resultaten van de leerlingen te volgen onder 

voortgangsoverzicht’. Als een leerling zijn of haar wachtwoord vergeten is kun je deze hier ook 

terugvinden. Op deze pagina kan het spel alleen niet gespeeld worden. Als leerkracht kun je het spel 

zelf ook spelen met je inloggegevens of door te klikken op ‘spelen zonder account’.  
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Account aanmaken door de leerlingen  
De leerlingen maken de eerste keer dat ze het spel spelen allemaal een eigen account aan, onder 
´account aanmaken´. Geef de leerlingen hiervoor de door jou bedachte groepscode. Dit is gelijk de 
eerste les! Bespreek klassikaal hoe de accounts aangemaakt moeten worden en wat goede 
inlognamen en wachtwoorden zijn. Zie voor tips de uitgebreide leerkrachtenhandleiding. Vertel de 
leerlingen dat ze hun echte naam moeten gebruiken bij ‘je echte naam’. Vertel ook dat ze bij 
‘inlognaam’ geen gekke namen kunnen bedenken, omdat jij hun inlognaam en wachtwoord kunt 
zien. 
 
 
The Game spelen 
Om te spelen loggen de leerlingen in met hun inlognaam 
en wachtwoord. Het spel bestaat uit vijf kamers met elk 
een eigen thema. Elke kamer duurt ongeveer 20 minuten 
om te spelen. Het spel kan in één keer gespeeld worden. 
Je kunt het de leerlingen ook in meerdere keren laten 
spelen, bijvoorbeeld per kamer. Het is verstandig ieder 
thema ook klassikaal te bespreken. Zie de uitgebreide 
leerkrachtenhandleiding voor lesideeën en tips per 
kamer.  
 

Icoontjes 

 

In elke kamer staat een aantal standaard icoontjes:  

a) Hiermee kan de leerling altijd weer de kamer uit, terug naar het overzicht. 

b) Hier kan de leerling terugzien wat hij allemaal geschreven heeft bij de opdrachten met een 

notitieblokje. De notities kunnen ook worden geprint en zijn goede input voor klassikale 

besprekingen. 

c) Hier kan de leerling de groepscode toevoegen wanneer hij dat nog niet had gedaan.  

d) Met het kruisje kan de leerling stoppen met het spel. Het spel onthoudt waar de leerling 

gebleven is, behalve wanneer er zonder inloggen wordt gespeeld.  
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Tips & aandachtspunten 

 Zet het scherm van het spel op groot (F11)

 De leerlingen kunnen spelen zonder een account aan te maken. De leerlingen kunnen het spel

ook spelen met een aangemaakt account, maar zonder groepscode. De groepscode kan dan later

worden toegevoegd, waardoor jij als leerkracht kunt zien hoe ver de leerlingen in het spel zijn

 De opdrachten met een ´notitieblokje´ (zonder ster) zijn specifiek voor groep 7-8 en gaan dieper

in op gaming en sociale media. Groep 5-6 leerlingen kunnen deze opdrachten ook maken, maar

hebben hier wel begeleiding bij nodig.

 In kamer 2 ‘Is alles waar?’ is er een ‘spammachine’. Leerlingen kunnen hiermee een nep
spambericht sturen naar hun ouders. Het is de bedoeling dat de leerlingen met hun ouders het
gesprek over veilig internetten aangaan. Zo worden ouders ook betrokken bij het onderwerp.
Bespreek de reacties van de ouders klassikaal.

 In de kamers komen filmpjes aan bod. Bespreek deze filmpjes met de leerlingen. Sommige
filmpjes zijn ook geschikt om aan ouders te laten zien.

 Bespreek de onderwerpen uit het spel ook klassikaal. Zie de uitgebreide leerkrachtenhandleiding
voor tips en ideeën. Vooral bij kamer 5, Digitaal Pesten, is het aan te raden dit onderwerp in de
klas te behandelen.

 Het spel of onderdelen hiervan, zoals de films, kun je ook goed laten zien op het digitale
schoolbord.

Afronden met de eindtoets 
Na afronding van het spel, worden de leerlingen getoetst.  
Op https://www.diplomaveiliginternet.nl/public/docent/landd vind je meer informatie over de 
eindtoets. Aan de hand van deze eindtoets wordt bekeken of de leerlingen alle kennis beheersen. 
Wanneer de leerlingen zijn geslaagd, mogen ze het diploma in ontvangst nemen!  

http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/eindtoets



