
Voorlichting Online fraude en cybercriminaliteit 
Halt verzorgt voorlichtingen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. In de voorlichtingen gaan we in 
gesprek over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie 
terechtkomt. De les Online fraude en cybercriminaliteit richt zich op vormen van internetcriminaliteit, zoals 
phishing, aan- en verkoopfraude en identiteitsfraude. 

Doel 
In de les willen we leerlingen bewust maken van de 
risico`s van online fraude en cybercriminaliteit. Wat mag 
je online wel en niet doen? Vervolgens gaan we in op de 
gevolgen voor slachtoffers, daders en de omgeving. Als 
laatste willen we de leerlingen helpen om online fraude 
en cybercrime te herkennen en voorkomen. Hiervoor 
krijgen leerlingen handelingsperspectieven aangereikt. 

Inhoud 
In de voorlichting gaan we met leerlingen in op de 
volgende onderwerpen van online fraude en 
cybercriminaliteit:

- Geldezels 
- Identiteitsfraude 
- Aan- en verkoopfraude 
- Hulpvraagfraude
- Phishing 
- Hacken 

Door middel van een quiz, video’s en casuïstiek gaan 
we het gesprek aan met leerlingen. Aan het einde 
van de les kunnen de leerlingen een QR code 
scannen die ze verwijst naar een hand-out met extra 
informatie en tips. 

Ouders betrekken
Uit onderzoek blijkt dat voorlichtingen meer effect hebben 
wanneer ouders betrokken zijn. Halt biedt de mogelijkheid 
om bij deze voorlichting ook een ouderbijeenkomst te 
organiseren. De ouderbijeenkomst heeft een inhoudelijk 
gedeelte waarin we ingaan op het onderwerp online 
fraude en cybercriminaliteit en de voorlichting die hun 
kind heeft gekregen. Daarnaast geven we uitleg hoe het 
puberbrein werkt en waarom jongeren gevoeliger zijn voor 
grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens voeren we met 
ouders het gesprek over hoe zij grenzen stellen en 
toezicht houden. Dit doen we aan de hand van een aantal 
opvoedvaardigheden. Een belangrijk onderdeel van de 
ouderbijeenkomst is dat ouders met elkaar in gesprek 
gaan en ervaringen uitwisselen. Aan het eind van de 
bijeenkomst krijgen ouders een digitale hand-out mee 
met tips en informatie om slachtoffer- of daderschap te 
voorkomen.

Voorbereiding vooraf

Om de voorlichting goed uit te kunnen voeren
hebben we een digibord en een goedwerkende 
internetverbinding nodig. Daarnaast is het belangrijk dat 
er audioapparatuur is aangesloten (voor het geluid bij de 
filmpjes).  Wanneer het niet mogelijk is om dit 
beschikbaar te stellen, horen wij dat graag op tijd zodat 
we op zoek kunnen naar een oplossing.
Verder kan het goed werken om de voorkennis bij de 
leerlingen alvast op te halen, door het onderwerp in de 
klas al eens te bespreken. Wat weten de leerlingen al 
over online fraude en cybercriminaliteit? Zijn er al 
ervaringen? Hoe open praten de leerlingen hierover? Zijn 
er specifieke dingen waar de Halt-medewerker aandacht 
aan kan geven in de voorlichting? Geef die dan vooraf 
door. 

Vragen of opmerkingen?
Voor meer informatie over deze les kunt u terecht bij de 
Halt-medewerker die bij uw school betrokken is. Ook 
kunt u bellen naar 088-115 35 00 of een mail sturen naar 
info@halt.nl. U kunt ook contact opnemen met de 
betreffende relatiemanager van uw gebied (ga naar 
www.halt.nl/over-halt/organisatie). 
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Vijf facts over online fraude en cybercriminaliteit

1. Supersnel geld verdienen bestaat niet. Lijkt iets
te mooi om waar te zijn, dan is dat het vaak ook.

2. Deel nooit je bankgegevens, identiteitsbewijs,
inloggegevens of codes met een ander.

3. Weet dat digitale misdrijven net zo erg en
strafbaar zijn als andere misdrijven.

4. Schaam je niet als je online bent opgelicht.
Het kan iedereen overkomen.

5. Is een leerling een hacktalent? Er zijn volop
kansen om hier legaal geld mee te verdienen.
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