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  Marker A Virtuele toevoeging  Marker B Virtuele toevoeging  Marker C Virtuele toevoeging Marker D Virtuele toevoeging  

0A Beginscherm: Voordat 

je met het spel begint 

vul de volgende velden 

in: 

- Naam 
- Leeftijd 
- Woonplaats 
- School 

 
 
 
 
[Start] 
 
[Sta het 
starten van 
de webcam 
toe] 

Een nieuwe pagina wordt 
geopend. In een deel ziet 
men zich zelf. Bovenin 
ziet men een balk. Dit is 
de ‘tickertape’. Hierin 
worden de gegevens 
getoond die bij het 
beginscherm zijn 
ingevoerd. Als er geen 
gegevens zijn ingevoerd 
zie je: * * * * 
 

      

0B Een afbeelding met 

instructies verschijnt 

[Dit zou in de gekozen 

taal moeten zijn] 

 
 
 
 
[OK,ik 
begrijp het] 

De popup verdwijnt.       

0C Click op de afbeelding 

met de letters A-D. een 

PDF document zal te 

voorschijn komen met 

de 4 markers erop. Print 

deze uit – hiermee kan 

je de vragen in het spel 

beantwoorden. Laat nu 

marker A aan de 

camera zien.   

[Laat 
marker A 
zien] 

Start – veel succes!       

1 Ben je een jongen of 
een meisje? 
 

Jongen  Er verschijnt een virtuele 
kakhi kroon boven op het 
hoofd van de speler. In 
het aparte deel van het 
scherm verschijnt een 
realistisch ogend 
mannelijk figuurtje als 
helper.   

Meisje  Er verschijnt een 
virtuele paarse kroon 
op het hoofd van de 
speler. In het aparte 
deel van het scherm 
verschijnt een 
realistisch ogend 
vrouwelijk figuurtje als 
helper. 

Gaat je 
niets aan  

Er verschijnt een 
virtuele gouden kroon 
op het hoofd van de 
speler. In het aparte 
deel van het scherm 
verschijnt willekeurig 
een realistisch ogend 
mannelijke of 
vrouwelijk figuurtje 
als helper.   
 

x x 
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2 Wil je een foto van 
jezelf maken? 

Ja Er wordt een foto 
genomen die vervolgens 
twee keer als een foto 
wordt geupload naar het 
speciale foto gedeelte- 
een aan de rechter kant 
en een aan de linker kant 
van het gezicht; het vakje 
wordt hierdoor groter.    

Nee Twee ‘geen foto’ 
afbeeldingen worden 
als foto’s toegevoegd 
aan het speciale foto 
gedeelte - een aan de 
rechter kant en een 
aan de linker kant van 
het gezicht. 

X x x x 

3 Ik ben je helper, wat 
fijn je te ontmoeten! Ik 
zou je graag beter 
willen leren kennen. Ik 
ga je daarom wat 
vragen stellen. Er zijn 
geen juiste of foute 
antwoorden, dus maak 
je geen zorgen. Zou je 
mij kunnen vertellen 
wat je echt leuk vindt?   
 

Gadgets De foto’s/tekens van 
vraag 2 worden getoond 
op 2 virtuele tablets.  

Dieren De foto’s/tekens van 
vraag 2 worden 
getoond op 2 virtuele 
puppies. 

Muziek De foto’s/tekens van 
vraag 2 worden 
getoond op 2 virtuele 
muzieknoten. 

Voetbal De foto’s/tekens van 
vraag 2 worden 
getoond op 2 virtuele 
voetballen. 

4 Hoe zou je jezelf 
omschrijven?  

Trendy Er wordt een virtuele 
smartphone aan de kroon 
toegevoegd.    

Relaxed Er worden virtuele 
gympen aan de kroon 
toegevoegd.    

Cool Er wordt een virtuele 
zonnebril aan de 
kroon toegevoegd – 
deze dekt de ogen 
niet af.    

Sportief Er wordt een virtuele 
baseballpet aan de 
kroon toegevoegd.    

5 Als je jezelf op een 
website registreert (wat 
je ook voor dit spel 
gedaan hebt) waarom 
zou je dan informatie 
over jezelf geven?  

Doe ik niet De volgende tekst zal in 
het vak verschijnen: ‘ik 
hou mijn mond’   

Anders 
wordt ik 
geweigerd 

De volgende tekst zal 
in het vak verschijnen: 
‘laat me alstublieft naar 
binnen’ 

Iedereen 
doet dat 

De volgende tekst zal 
in het vak 
verschijnen: ‘hoi 
vrienden’ 

Alsof mij 
dat wat kan 
schelen 

De volgende tekst zal 
in het vak 
verschijnen: ‘ik heb 
niets te verbergen’ 

6 Vul je normaal alle 
registratie vakken in, 
ook diegene die niet 
verplicht zijn?   

Ja  De kroon wordt ijs wit; 
het lettertype wordt 
groter  

Nee Het wordt wat stoffig; 
het lettertype wordt 
kleiner 

Soms De kroon wordt grijs x x 

7 Eens kijken wat je 
weet. Wat denk jij dat 
voorwaarden betekent?   

Dat click ik 
weg.  

Er vliegt een havik voorbij 
die wat poep laat vallen 
wat onderaan het scherm 
zal blijven liggen -  het 
beweegt niet met het 
hoofd mee. De havik 
verdwijnt en de poep blijft 
liggen.   

Dat is waar 
de regels 
van de site 
staan.  

Er vliegt een havik 
voorbij die een ei op de 
kroon laat vallen. De 
havik verdwijnt maar 
het ei blijft liggen.     

Ik weet 
het niet 

Er vliegt een havik 
voorbij die wat poep 
laat vallen wat 
onderaan het scherm 
zal blijven liggen -  
het beweegt niet met 
het hoofd mee. De 
havik verdwijnt en de 
poep blijft liggen.   

x x 
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8 Ok, een vriend/vriendin 
upload een foto van jou 
van 5 jaar geleden. Hoe 
vind jij dat? 

Vind ik leuk Een smiley wordt 
toegevoegd; het vak 
wordt groter.   

Vind ik niet 
leuk 

Een smiley wordt 
toegevoegd; het vak 
wordt groter.   

X x x x 

9 Nu is het tijd voor actie. 
Je kan nu wat aan de 
identiteit van een van 
de andere spelers 
veranderen. Wat voeg 
je toe?   

Een “nerd” 
teken  

Er verschijnt een bericht 
dat iemand besloten heeft 
wat aan jouw identiteit te 
veranderen – daarna 
wordt er een “nerd” teken 
aan de kroon toegevoegd.   

Een “peace” 
teken 

Er verschijnt een 
bericht dat iemand 
besloten heeft wat aan 
jouw identiteit te 
veranderen –  daarna 
wordt er een “peace” 
teken aan de kroon 
toegevoegd.   

 Een 
“online 
pest” 
teken  

Er verschijnt een 
bericht dat iemand 
besloten heeft wat 
aan jouw identiteit te 
veranderen – daarna 
wordt er een gemeen 
kijkend gezicht aan de 
kroon toegevoegd.   
 

Niets  
 

Er komt wat stof 
voorbij/ er gebeurt 
niets.  

10 Ik vraag me het 
volgende af. Accepteer 
jij vrienden of chat 
verzoeken van mensen 
die je in het echt niet 
kent?   

Ja 4 buttons worden 
toegevoegd. Ze zijn 
wazig: 2 met afbeelding 
van vriendelijk ogende 
vreemden en 2 met enge 
vreemden erop.     

Nee 2 witte buttons worden 
toegevoegd. Ook twee 
wazige. Een met  een 
enge vreemde en een 
met een vriendelijk 
ogende vreemde.    

Alleen als 
ze aardig 
zijn 

4 buttons worden 
toegevoegd. Ze zijn 
wazig: 2 met 
vriendelijk ogende 
vreemden en 2 met 
enge vreemden.     

Alleen als 
ze bevriend 
zijn met 
vrienden 

4 buttons worden 
toegevoegd. Ze zijn 
wazig: 2 met 
vriendelijk ogende 
vreemden en 2 met 
enge vreemden.     

11 Als iemand die je in het 
echt niet kent online 
vrienden met je wilt 
worden, wat doe je 
voordat je het verzoek 
accepteert?   

Ik kijk naar 
hun profiel 

De afbeeldingen met 
vreemden op de bij vraag 
10 toegevoegde buttons 
worden vervangen door 
dezelfde maar duidelijkere 
afbeeldingen.   

Ik vraag mijn 
vrienden 

De afbeeldingen met 
vreemden op de bij 
vraag 10 toegevoegde 
buttons worden 
vervangen door 
dezelfde maar 
duidelijkere 
afbeeldingen 

Ik voeg ze 
gewoon 
toe. 
 

De afbeeldingen met 
vreemden op de bij 
vraag 10 toegevoegde 
buttons worden 
vervangen door 
dezelfde maar nog 
onduidelijkere 
afbeeldingen. 

Ik 
accepteer 
geen 
mensen die 
ik niet ken 

Er komt wat stof 
voorbij/ er gebeurt 
niets. 

12 OK. Deel jij gegevens 
zoals je mobiele 
telefoon nummer met al 
je vrienden?   

Ja  Alle 4 de buttons die bij 
vraag 10 zijn toegevoegd 
gaan virtuele berichten 
versturen.   

Nee  Er komt wat stof 
voorbij/ er gebeurt 
niets. 

X x X X 

13 Vind je het belangrijk 
dat de profiel foto van 
je vrienden duidelijk 
laat zien wie ze zijn?  

Nee, vind ik 
niet 

Alle 4 de buttons die bij 
vraag 10 zijn toegevoegd 
veranderen in een 
constante diashow van 
willekeurige afbeeldingen    

Ja, vind ik 
wel  

Alle 4 de buttons die bij 
vraag 10 zijn 
toegevoegd veranderen 
in een constante dia 
show van willekeurige 
afbeeldingen   

X x X X 

14 Nu een aantal vragen 
over vriendschap. Stel 
je een nieuw kind op 
school voor. Je gaat 
hem vriend noemen 
als…….  
 

We 
dezelfde 
dingen leuk 
vinden 

Een virtuele mond wordt 
aan het gezicht 
toegevoegd 

Ik hem/haar 
ken 

Er verschijnen 
hersenen bovenop de 
kroon 

Ze aardig 
zijn 

Een virtuele neus 
wordt aan het gezicht 
toegevoegd 

We 
dezelfde 
vrienden 
hebben 

Virtuele oren worden 
aan het gezicht 
toegevoegd. 
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15 Wanneer, vind jij, dat je 
met iemand bevriend 
bent wie je online hebt 
leren kennen?   
 

Ik hun 
verzoek 
accepteer   

Een tijdelijke regen van 
virtuele duiven komt op 
de achtergrond 
tevoorschijn   

We dezelfde 
vrienden 
hebben 

Een tijdelijke regen van 
virtuele dolfijnen komt 
op de achtergrond 
tevoorschijn   

We 
dezelfde 
dingen 
leuk 
vinden 

Een tijdelijke regen 
van virtuele katten 
komt op de 
achtergrond 
tevoorschijn   

Ze aardig 
zijn 

Een tijdelijke regen 
van virtuele honden 
komt op de 
achtergrond 
tevoorschijn   

16 Denk je dat je verliefd 
kan worden op iemand 
die je alleen online 
kent?   
 

Ja  Virtuele cupido’s beginnen 
rond de kroon te vliegen 

Nee  Virtuele koala’s 
beginnen rond de 
kroon te vliegen 

Misschien  Virtuele ballonen 
beginnen rond de 
kroon te vliegen 

x X 

17 Hoe vertel je iemand op 
school dat je hem/haar 
leuk vindt? 
 

Ik vraag 
iemand 
anders het 
te vertellen 

De kroon krijgt een 
papegaaien print 

Ik probeer 
op te vallen 

De kroon krijgt een 
tijger print 

Ik vertel 
het 
gewoon 

De kroon krijgt een 
hartjes print 

Doe ik niet De kroon wordt grijs 

18 Hoe vertel je iemand 
online dat je hem/haar 
leuk vindt?  

Ik vraag 
iemand 
anders het 
te vertellen 

Een tijdelijke regen van 
buttons met papegaaien 
print verschijnt op de 
achtergrond  

Ik probeer 
op te vallen 

Een tijdelijke regen van 
buttons met tijger print 
verschijnt op de 
achtergrond 

Ik vertel 
het 
gewoon 

Een tijdelijke regen 
van buttons met 
hartjes print 
verschijnt op de 
achtergrond 

Doe ik niet Een tijdelijke regen 
van grijze buttons 
verschijnt op de 
achtergrond 

19 We zijn bijna bij het 
einde. Laat je vrienden 
vallen als het duidelijk 
wordt dat ze gelogen 
hebben; over 
bijvoorbeeld hun 
leeftijd?    

Ja  De helft van de buttons 
toegevoegd bij vraag 13 
krijgen een X over het 
teken. Ze blijven wel 
berichten sturen.   

Nee Er komt wat stof 
voorbij/ er gebeurt 
niets. 

X x x x 

20 Laatste vraag. Zou je je 
imago willen opschonen 
door het niet delen van 
al je gegevens? 

Ja  De helft van de kroon 
wordt zwart; de helft van 
de bij vraag 2 
toegevoegde afbeelding 
wordt zwart; de diashow 
van buttons toegevoegd 
bij vraag 13 wordt voor 
de helft zwart ook al zijn 
ze bij vraag 19 voorzien 
van een X.   

Nee Er komt wat stof 
voorbij/ er gebeurt 
niets. 

X x x X 

 


