
jongere verandert de verhaallijn en de uitkomst van de game. 
In totaal zijn er drie mogelijke eindes en in het ergste scenario 
wordt de leerling in de game op het schoolplein gearresteerd 
door de politie. 

Na het spelen van Framed vindt een klassikaal nagesprek plaats 
over wat online de norm is, wat ethisch juist is, waar de grens 
ligt van strafbaar gedrag en wat hiervan de consequenties 
kunnen zijn. Dit nagesprek zorgt ervoor dat ervaringen gedeeld 
worden en kennis beklijft.

Resultaten 
Framed kan dankzij een subsidie van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid kosteloos aan scholen worden aangeboden. In 
totaal hebben zich meer dan 750 scholen aangemeld voor het 
lespakket Framed. Ook jeugd/wijkagenten hebben enthousiast 
gereageerd op de game en bieden deze proactief aan via hun 
netwerk en partners richting het voortgezet onderwijs.

Met behulp van Google Analytics kan worden vastgesteld hoe 
vaak Framed daadwerkelijk is gespeeld en wat de gemiddelde 
speelduur is geweest in de periode september 2020 (start van 
de campagne) tot en met mei 2021. Duidelijk zichtbaar is dat 
de campagne goed aangeslagen is in het najaar van 2020. In 
oktober en november is Framed respectievelijk 7.549 en 9.287 
keer gespeeld. 

Probleem
Jongeren weten in deze leeftijd vaak niet welk online gedrag 
strafbaar is en dat er ernstige consequenties kunnen zijn voor 
hun omgeving en henzelf. De game stelt de leerlingen voor 
een aantal dilemma’s. Hoever gaan ze voor een vriendschap? 
Sturen ze bijvoorbeeld een video met inloggegevens door? 
Of veranderen ze cijfers in het schoolsysteem? Met het 
lesprogramma leren jongeren op speelse manier, vanuit hun 
eigen leefwereld, dat online strafbaar gedrag ernstige gevolgen 
kan hebben. Achteraf krijgt iedereen een fictief ‘strafblad’ 
en kunnen de ervaringen worden besproken zodat de nieuwe 
kennis en bewustwording goed blijven hangen.

Aanpak
De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 12–18 jaar 
die op de rand staan van cybercrime. Met de campagne wil de 
politie veel (risico)jongeren bereiken en de consequenties van 
hun gedrag laten inzien. Omdat het (sociale) leven van jongeren 
zich voor een groot deel afspeelt op school heeft de politie 
gekozen zich te richten op het onderwijs.

De onderstaande campagnestrategie is ontworpen:

• Ontwikkeling en uitrol in samenwerking met onderwijs, 
regionale/lokale overheden en andere stakeholders.

• Enerzijds aansluiting zoeken bij het curriculum (kerndoelen) 
en anderzijds bij de actualiteit (diverse cyberevents).

• De game laat jongeren op indringende wijze ervaren wat 
cybercrime is, dat cybercrime strafbaar is en wat de gevolgen 
kunnen zijn, nu en in de toekomst. 

• Een compleet (gratis) lespakket voor scholen: game en 
ondersteunende materialen.

Framed in de klas
De game die de politie heeft ontwikkeld is Framed, een 
meeslepende mobiele game die het normale schoolleven van 
tieners verandert in een spannend verhaal over cybercrime en 
waarin de jongere zelf de hoofdrol speelt. Elke beslissing van de 

Jongeren hebben vaak geen idee wat er online strafbaar is: mede daarom stijgt de afgelopen jaren het aantal jonge cybercrime-
daders. Met de introductie van het lesprogramma Framed biedt de politie een mix van klassikaal onderwijs en gaming. Met als 
doel leerlingen online bewuster te maken en cybercrime te voorkomen. Leerlingen kunnen Framed op hun eigen smartphone 
spelen. Het verhaal speelt zich af op school. Een mysterieuze leerling daagt de spelers via sociale media uit tot het maken van 
moeilijke keuzes. Door de game te spelen krijgen ze inzicht in verschillende cyberdelicten en de mogelijke gevolgen daarvan.

HACKED

@

HACKED

@

Framed
Hoe ver ga jij voor vriendschap?



HACKED

@

HACKED

@

September 2021  | www.hetccv.nl/cybercrime

Meer informatie
Dit project behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid 
Cybercrime en staat vermeld in de CCV-database lokale 
cyberprojecten. 

Help jij leerlingen bewust te worden van cybercrime?
Aanmelden kan via www.onderwijsinformatie.nl/
framed. Na aanmelding krijg je toegang tot de game met 
ondersteunende lesbrief en een PowerPoint presentatie.
Vragen over Framed kunnen worden gesteld aan 
play-framed@politie.nl. 

De hernieuwde sluiting van de scholen in december 2020 heeft 
deze mooie trend echter onderbroken. Niet onvermeld mag 
blijven dat Framed zelfs tijdens de sluiting van de scholen toch 
door docenten is gebruikt in (online) lessen, zij het uiteraard op 
een beperkte schaal. Uiteindelijk is Framed 32.700 keer gespeeld 
in het schooljaar 2020-2021. 

Tot slot: in mei 2021 heeft de game Framed zelfs de Dutch 
Interactive Award gewonnen binnen de categorie: “Activation”. 

Tips
Er is een lesbrief beschikbaar met tips.

Vervolg
Het lesprogramma Framed wordt in ieder geval ook in het 
schooljaar 2021-2022 nog aan de scholen aangeboden.
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