
Framed is een initiatief van de politie in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.  
Het lesprogramma is ontwikkeld en getest in samenwerking met diverse partners uit het  

onderwijsveld en enkele scholen.

UITGEBREIDE INSTRUCTIE 

De game begint met een filmpje. Nadat het filmpje is bekeken, kan je ‘inloggen’ door op de 
telefoon te tappen en vervolgens de telefoon met een vingerafdruk te ontgrendelen.

Het is dan de bedoeling dat je naar de chat gaat van Klas 3B. In die chat:
• ga je het filmpje bekijken van de leraar die inlogt in het schoolsysteem. 
• gebruik je de login van de docenten om in het WIFI-netwerk te komen:
 -  User: Admin
 -  Wachtwoord: Admin
• kijk je daarna het filmpje af en vervolgens ga je terug naar de chat van Klas 3B
• daarna reageer je in die chat (door op Wow! of op Hehehe te klikken)
• vervolgens wacht je totdat je de melding “! Stories, Anne heeft een nieuwe story  
 toegevoegd” ziet. Klik hierop, vul de gegevens in als je wilt en kijk de story helemaal uit.

Na het bekijken van de story ‘rol’ je als het ware de game in. Druk op “Hoi!” om het 
gesprek met Anna te starten. Anne vraagt dan wie je bent. Vul jouw eigen naam 
of een alias in. Klik vervolgens op “Gaat het?” enzovoort om verder te chatten. 

Anne vraagt op een gegeven moment of je het inlogfilmpje van De Groot wilt 
doorsturen. Je moet hiervoor terug naar de klassenchat. In de klassenchat scroll 
je naar boven totdat je het filmpje ziet staan. Klik dan op het pijltje rechts naast 
het filmpje om het te delen met Anne. Klik op “Delen” en het filmpje gaat 
(dan automatisch) naar Anna. Je komt vervolgens weer in de chat met Anne. 

Anne geeft met een spraakbericht aan dat de inlog bij haar niet werkt en vraagt 
of jij de inlog wilt checken. Als je op “OK” klikt, dan stuurt Anne jou de url van 
cijfernet. Je kunt daar op klikken en na het invullen van de gebruikersnaam 
en het wachtwoord (Degroot en Lassie1234) kan je in 
cijfernet allerlei aanpassingen doen. 

Je krijgt daarna verschillende vragen van Anne. 
Door de keuzes die jij in het vervolg van de game maakt, 
kom je bij een bepaald einde uit.

HOEVER GA JIJ VOOR VRIENDSCHAP?


