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Bespreekvragen

•  Waarom blokkeerde de vader 
van Joep de bankpas?

•  Welke stappen moet je volgen 
als je gaat pinnen?

•  Wat kun je zeggen als iemand je 
wil helpen bij het pinnen?

•  Waar moet je op letten tijdens 
het pinnen?

•  Wie heeft er een bankpas?

•  Ben jij weleens afgeleid tijdens 
het pinnen?

Groepsopdracht 1

Case Joep gaat pinnen
Joep heeft sinds kort een rekening met 

bankpas en eigen pincode. Hij wilde 
geld pinnen, maar het lukte niet. 

Gelukkig heeft een aardige man hem 
geholpen. Als hij dit thuis aan zijn 

vader vertelt, belt zijn vader meteen 
de bank om de bankpas te blokkeren. 

Dat betekent dat de bankpas vanaf dat 
moment onbruikbaar is. Joep is er 

nogal van geschrokken. Hij had niet 
nagedacht over de veiligheid.
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Bespreekvragen

•  Wat vind je van zo’n betaalchip onder  
de huid? 

•  Wat zijn de voor- en nadelen daarvan?

•  Hoe denk jij dat we in de toekomst betalen?

•  Wat zou volgens jou een makkelijke manier 
van betalen zijn? 

Groepsopdracht 2

Betalen in de toekomst!
Bedenk in groepjes 

een betaalmethode voor 
de toekomst.
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Groepsopdracht 3

Beste Klant,

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat wij de afgelopen tijd het doelwit zijn van internetcriminelen. 
Uit voorzorg is het internetbankieren voor enkele gebruikers preventief geblokkeerd. 

Klik op deze link om de blokkade op te heffen. We hebben uw rekeningnummer, geboortedatum en 
adres nodig om uw identiteit te bevestigen. 

Nadat we uw gegevens hebben gecontroleerd, vragen we u het vernieuwde beveiligingssysteem te 
downloaden. Dat is te installeren via het bestand in de bijlage van deze mail. Dit nieuwe systeem 
zorgt ervoor dat u nog beter beschermd bent tegen internetcriminelen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

De bank 
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Bespreekvragen

•  Hoe kun je zien dat dit mailtje niet van een 
echte bank afkomstig is? Noem minimaal 
drie redenen.

•  Wie heeft ook weleens zo’n mailtje of  
app-bericht gekregen? Wat heb je toen 
gedaan?

•  Het mailtje is een voorbeeld van phishing.  
Wat is phishing? 

Groepsopdracht 3

Beste Klant,

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat wij de afgelopen tijd het 
doelwit zijn van internetcriminelen. Uit voorzorg is het 
internetbankieren voor enkele gebruikers preventief geblokkeerd. 

Klik op deze link om de blokkade op te heffen. We hebben uw 
rekeningnummer, geboortedatum en adres nodig om uw identiteit te 
bevestigen. 

Nadat we uw gegevens hebben gecontroleerd, vragen we u het 
vernieuwde beveiligingssysteem te downloaden. Dat is te installeren 
via het bestand in de bijlage van deze mail. Dit nieuwe systeem zorgt 
ervoor dat u nog beter beschermd bent tegen internetcriminelen.

Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

De bank 


