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HackShield De Game (Achtegrond) 

HackShield is een (trans)mediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 
jaar en heeft als doel het vergroten van de cybersecurity mindset van kinderen én hun 
omgeving. Zo vergroten we niet alleen hun online veiligheid, maar ook die van 
(groot)ouders, vriendjes, broers, zussen, juffen en meesters en andere bekenden.  

Met HackShield creëren we ‘Junior Cyber Agents’ die hun omgeving bewuster en veiliger 
maken als het gaat om digitale veiligheid. Elke maand lanceert HackShield een gratis 
klassenquest met een nieuw onderwerp die op school kan worden gespeeld met de 
docent.  

Doelgroep(en)  
Jongeren in de leeftijd 8-12  

HackShield richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 8 tot 12. De aanpak van 
HackShield sluit goed aan bij de belevingswereld van groep 6 t/m 8, de leeftijd waarop 
kinderen te maken krijgen met de digitale wereld. Secundair richt HackShield zich op 
docenten, ouders en grootouders o.a. door de lancering van ‘HackShield voor 
Volwassenen’ op 7 Oktober j.l. 

Cijfers 
Eind 2021 zijn er in Nederland meer dan 130.000 kinderen die de game hebben gespeeld. 
67.000 kinderen hebben een account aangemaakt en in totaal hebben de agents in 
780000 kennisvragen góed beantwoord.  

Er doen mijn 100 gemeenten in Nederland mee samen met burgemeesters en politie en 
strijden voor de titel “beste cybergemeente in Nederland”. 



HackShield in de Bibliotheek  

Op dinsdag 9 november 2021 lanceerden de OBA, ProBiblio, HackShield en de gemeente 

Amsterdam een nieuwe AR-game (Augmented Reality) voor kinderen van 8-12 jaar. Samen 

met hoofdpersoon Lux en de Cyber Agents van HackShield leren jonge spelers hoe je 

desinformatie herkent en omgaat met nepnieuws. 

HackShield  is een online spel over cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen 

opgeleid tot Junior Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen 

online gevaar. Met de gemeente Amsterdam, de OBA en bibliotheekorganisatie Probiblio is 

nu een speciale game ontworpen voor bibliotheken: HackShield in de Bieb. Hiermee willen 

partijen de informatievaardigheden van kinderen tussen de 8 en 12 jaar vergroten en zo 

bijdragen aan het digitaal burgerschap bij kinderen en hun directe omgeving.  

De strijd tegen desinformatie.

In de nieuwe Augmented Reality-game draait het om het (kwade) volk van Stolas, dat 

mensen dom wil houden door desinformatie te verspreiden en kennis te vernietigen. Het 



(goede) volk van hoofdpersoon Lux moet dat voorkomen. Maar hoe doe je dat in het 

huidige gedigitaliseerde tijdperk? De spelers van de game zijn Cyber Agents die Lux gaan 

helpen. Met opdrachten op een tablet gaan kinderen in kleine groepjes de bibliotheek in, 

op zoek naar antwoorden. Als ieder groepje (binnen de tijd) de goede antwoorden vindt, 

krijgt het een stukje code. Alle codes samen vormen de oplossing van de game.  

Alle opdrachten in deze nieuwe AR-game zijn gekoppeld aan leerdoelen en competenties 

in het primair onderwijs. Het gaat dan om desinformatie herkennen, zoektermen bepalen 

die de juiste informatie kunnen opleveren en de informatie in de bibliotheek opzoeken.  

 

Meedoen als bibliotheek  

Dankzij de initiële investering van de OBA en de Gemeente Amsterdam heeft HackShield 

de speciale AR-desinformatie quest kunnen ontwikkelen. Vanwege het maatschappelijk 

belang is het doel om vanaf begin 2022 de ontwikkelde technologie zo laagdrempelig 

mogelijk beschikbaar te stellen aan alle bibliotheken in Nederland.  





Als een Bibliotheek in Nederland HackShield beschikbaar wil stellen kan dat door de 

“HackShield in de Bieb” box aan te schaffen. Daar zit een handleiding in met instructies, 

voldoende materialen om de eerste twee klassen te huldigen en de benodigde materialen 

om de quest in de lokale bibliotheek te kunnen spelen (zoals de QR codes).  

Het enige wat u zelf beschikbaar moet hebben zijn tablets die de kinderen mogen 

gebruiken. HackShield levert de box met materialen en instructies en garandeert dat de 

quest onderhouden zal worden tot eind 2024.  

 

Alle inkomsten die voortkomen uit verkoop van de “HackShield in de Bieb” box zal worden 

gebruikt ter doorontwikkeling en onderhoud van de AR quest met als doel in 2025 een 

nieuwe versie te lanceren met actuele onderwerpen of een uitbreiding van de bestaande 

desinformatie quest. Per locatie is een volledige box nodig om de quest te kunnen spelen.  

*Omdat HackShield een social enterprise is mag de game nooit met winstoogmerk worden aangeboden.  
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