
Mobiele escaperoom 
cybercrime

Bl@ckmail!

Een sexy foto van jezelf 
naar je vriendje sturen of 
je wachtwoord aan je 
BFF geven.

Jongeren begeven zich veel online maar 
zijn zich vaak minder bewust van de 
gevaren die dat met zich meebrengt. Je 
kan worden gehackt, je bankrekening 
geplunderd of afgeperst met pikante 
foto's (sextortion). Met het serious 
gaming concept BL@CKMAIL wil de 
politie jongeren bewuster maken van de 
risico’s die ze online lopen en 
handreikingen bieden om 
slachtofferschap op het gebied van 
cybercrime en sextortion te voorkomen.

Waarom deze escaperoom inzetten?
1. Jongeren zijn gevoelig voor 

cybercrime. Ze overschatten vaak 
hun eigen digitale veiligheid. De 
escaperoom draagt bij aan het 
digitaal bewustzijn van jongeren.

2. De meeste slachtoffers van 
sextortion zijn ook jongeren. De 
impact is enorm en kan je nog 
jarenlang achtervolgen.

3. De inhoud van de Escaperoom sluit 
goed aan bij diverse onderwijskern- 
doelen en vakken. De game sluit 
goed aan op de leefwereld van 
jongeren.

4. De escaperoom is mobiel en kan op 
elke gewenste locatie worden 
neergezet.

5. De escaperoom is gratis, vergt geen 
voorbereiding, en is geschikt voor elk 
niveau.

Hoe werkt de escaperoom?
Marije, ik heb je account gehackt. En nu 
heb ik een paar pikante foto’s van jou. In 
deze mail stuur ik je alvast een 
voorproefje. Wil jij niet dat deze foto’s 
online komen, dan wil ik dat jij mij 
betaalt in Bitcoins. Doe je dit niet, dan 
lek ik alle foto’s online en stuur ik ze 
naar je ouders en vrienden.
 
Deelnemers krijgen 20 minuten de tijd 
om te voorkomen dat de foto's online 
komen. Hiervoor moeten ze codes 
bemachtigen bij vier opdrachten. Na het 
spel gaan ze in gesprek met een 
begeleider. Hierin wordt gesproken over 
digitale veiligheid, over schaamte en 
waar je terecht kunt als je toch 
slachtoffer bent geworden.

Kerndoelen
BL@CKMAIL sluit aan bij vakken zoals: 
maatschappijleer, (digitaal)burgerschap, 
informatica, en Nederlands. Daarnaast is 
het geschikt voor een mentorles of 
themaweek. Leerlingen werken aan 
monderne vaardigheden, zoals kritisch 
denken, creatief denken, probleem 

oplossen, informatievaardigheden en 
mediawijsheid.

Combineren
De mobiele escaperoom Bl@ckmail kan 
los ingezet worden voor een event, 
themadag of als onderdeel bijvoorbeeld 
mentorles.  Daarnaast laat Bl@ckmail 
zich goed combineren met het lespakket 
Framded (www.onderwijsinformatie.nl/ 
framed) en het programma van 
Helpwanted.nl voor professionals 
(www.helpwanted.nl/ lesmateriaal).

Details:
Doelgroep: Jongeren in de leeftijd van 
13 tot 25 jaar.
Aantal deelnemers per ronde: 3 a 4
Duur: Spel duurt 20 minuten. 
Evaluatiegeprek afhankelijk van gekozen 
opzet. 25 minuten na start eerste groep 
kan de volgende groep naar binnen.
Kosten: Gratis
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Boek direct de escaperoom via:
escaperoom.digitale-opsporing.
amsterdam@politie.nl


