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Project Nep Nonsens Nieuws 
 
Mensen, jonge mensen, krijgen heel wat informatie voor hun kiezen die vaak niet objectief is of zelfs fout. De Volkskrant deed onlangs 
onderzoek onder een representatieve groep van 2500  mensen.  Eén op de drie mensen geeft aan moeite te hebben met het bepalen van de 
waarheid en onwaarheid van het nieuws (Kanne & Driessen, 2017).  
 
Filter bubble, echo kamer en algoritmen 
Het is goed dat leerlingen leren om bronnen te vergelijken en in staat zijn om die informatie kritisch en doelbewust te verwerken. (Van den 
Branden,2015}. Journalisten zijn erop getraind om polen in beeld te brengen en leveren vaak brandstof voorpolarisering. Het is belangrijk in 
deze tijd dat leerlingen dat doorzien. Nieuwe, snelle media doen met oneliners geloven dat er simpele oplossingen zijn voor heel complexe 
problemen. Omdat steeds meer jongeren social media als grootste nieuwsbron gebruiken in plaats van de meer traditionele media zoals het tv-
Journaal en de krant, wordt de kans groter dat gekleurd nieuws en nepnieuws zich snel verspreiden. Daarbij komt dat zij steeds meer belanden 
in een filter bubble, omdat Google, Youtube  en Facebook werken met algoritmen, die hen steeds meer ‘op smaak’ van items bedienen. Deze 
platforms schuiven onderwerpen naar voren waarvan ze hebben gemerkt dat die je aandacht hebben getrokken in het verleden.  Dit vergroot 
de ruimte tussen groepen, omdat mensen daardoor zich steeds meer begeven in een digitale omgeving met gelijkgestemden die de kijk op 
zaken met elkaar delen. Dit wordt ook wel aangeduid met de term  ’echo kamer’.  Misschien vormt dit de verzuiling van de huidige tijd, waar dat 
traditioneel door de kerk  en politieke entiteiten werd ingegeven.  
Interessant is het fenomeen van het  ‘derdepersooneffect’. Je ziet dat vaker bij items die gerelateerd zijn aan veiligheid. De gedachte dat het 
effect op anderen, op de buren, groter is dan op jezelf. Intussen blijken de betreffende respondenten minder resistent tegen nepnieuws te zijn 
dan ze denken.  Een zekere anonimiteit brengt de  zelfbeheersing en reflectie die mensen zich gewoonlijk  in hun bewoordingen en onderlinge 
verhoudingen aanmeten in de verdrukking, wat maakt dat de nuances verdwijnen.   
 
Feiten op achterstand 
Partijen hebben ook groot gewin bij een grote aanhang van bepaalde berichten. Veel social media genereren geld door clickbaits. Dat wil zeggen 
inkomsten per klik. Bepaalde elementen verhogen het aantal kliks. Ook van dit gegeven zijn gebruikers zich vaak niet bewust.  
Binnen nepnieuws spelen emoties een grote rol; in combinatie met een zekere desinteresse voor feiten is dat zorgelijk. Want nepnieuws heeft 
een onbewuste doorwerking, het speelt in op het onderbuikgevoel en ook op angst. Het blijft haken.  Dus ook al wordt het nieuws met feiten 
weerlegd, de gevolgen zijn daardoor lastig terug te draaien. En ook al doorzien mensen in eerste instantie de nepfactor, wat gebeurt er later in 
het brein wanneer alle informatie samenkomt in iemands hoofd? Dat is eigenlijk niet bekend, maar aanwijzingen duiden erop dat mensen zich 
vaak onbewust zijn van de doorwerking op hun denkbeelden. Onbekend is nog welk element inde bron het effect verklaart, hoe groot de 
beïnvloeding is en hoe lang deze duurt (Volkskrant, 2017).  
 
Trap er niet in 
Nepnieuws is enigszins in korte tijd een containerbegrip geworden. Daarom is het goed dat leerlingen ook naar verschillende vormen van 
nepnieuws leren kijken. Er zijn verschillende genres van nieuwsberichten, informatieberichten, die niet van elkaar te isoleren zijn, maar wel 
enigszins te onderscheiden.  Gevoel van hoe de media inwerken op je brein is van belang om je er tegen te kunnen wapenen en ook zelf invloed 
uit te oefenen op informatiestromen.  Op school leren leerlingen onder meer  een eigen mening te vormen en in discussie te gaan. Dat is goed, 
maar daar hoort ook bij dat je je oor te luisteren legt en de juiste vragen stelt.  Kritische vragen omringen nepnieuws, want wie bepaalt wat  
waar en niet-waar is. Daar dreigt  het hellend vlak van opinie en censuur of het weren van onwelgevallige informatie.  
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Inkadering Lesserie project Nep Nonsens Nieuws 
 
Lesgeven met ICT Nederlands   Project   Nep Nonsens Nieuws   havo     3     Programmaontwikkelingsplan en lesuitwerking 

Prescholing-informatie   [Zet de lesserie van vier lessen klaar op een communitywebsite, of Google documemnt] 

Docent:  Kader thema : Nepnieuws & Taalontwikkeling 

 

Ook handig is om ten tijde van het project een beroep te doen op de Nieuwsservice  ‘Het Nieuws in Nederland’ en gebruik te maken van  
Blendle.  Kennisnet publiceerde de uitgave van het Handboek digitale geletterdheid op 24 november 2017, een handige bron voor 
achtergrondinformatie. 
Onderzoek in opdracht van Volkskrant naar de impact van nepnieuws op de publieke opinie en betrouwbaarheid van nieuws. 
Een internationale beweging die tegenwicht wil geven aan het zwart-wit denken: Dare to be Grey . 

 

Het is aan te bevelen om een multidiciplinaire aanpak te hanteren.  

 Overleg met de docent Maatschappijleer en Burgerschap ruim voor aanvang van het project over het activeren van voorinformatie  
‘wetenswaardigheden’ en actualiteiten rondom Fake Nieuws en  Alternatieve feiten. Het domein Maatschappijleer is mogelijk meer 
vertrouwd met aandacht voor actuele kwesties die polarisatie aanjagen. Dit zijn onderwerpen die vaak complex zijn en zich sterk lenen voor 
zwart-wit denken en het creëren en verspreiden van nepnieuws. Een beweging die zich inspant voor meer nuancering in het nieuws is 
#DareToBeGrey. Overleg zo mogelijk ook met de docent Mediavaardigheden en Beeldende Vorming om zo mogelijk ook in die zaakvakken 
aan te sluiten op de inhoud van de les. Mogelijk kunnen leerlingen ook in die zaakvakken werken aan de opdracht. Bijvoorbeeld binnen de 
les mediavaardigheden zelf een Nieuwsfeit ‘bewerken’ binnen de mediaomgeving en daarin gebruik maken van standaard 
presentatiesoftware zoals Moviemaker, Photoshop of  verwanten en met de genoemde tools werken bij de opdrachten.  Maak gebruik van 
de kennis die in het team voor handen is.  

 Licht andere docenten en ouders in over het project, ingeval een bericht viral gaat om leerlingen het effect te laten zien.  

  In de les wordt gebruik gemaakt van een aantal apps en online tools. Reserveer tijdig een laptopkar of reserveer het mediaplein.  

 Draag binnen een (besloten) digitale omgeving zorg voor interactiviteit door de opdrachten op te starten via bijvoorbeeld een blogfunctie.  U 
kunt voor het project een Wordpress-website aanmaken onder wordpress.com. Dit is gratis. Denk goed na over de naam van het project. 
[Bijvoorbeeld omdat u de activiteit naar de toekomst met een andere groep wilt herhalen. Want bij Wordpress kunt u in tegenstelling tot 
blogger de naam daarna niet wijzigen]. [Natuurlijk kunt u ook voor een andere blogvorm kiezen] .   

 Maak voor iedere opdracht een eigen pagina aan. U kunt leerlingen toegang geven via de plugin (gratis) Ultimate Member, het wordt dan 
een soort van intranet. Een andere manier is om de pagina’s te voorzien van een toegangscode die u dan bekend maakt bij de leerlingen.  
Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen een rol krijgen als auteur, waarbij u als docent beheerder blijft van het blog. Leerlingen kunnen dan 
content aanleveren die ze maken binnen de opdrachten. U kunt deze desgewenst redigeren. De content kan ook op meer openbare sites in 
een groep worden verzameld, zoals Flickr, Facebook, Showbie…  

 Daarnaast werken de leerlingen met een aantal apps. Bespreek deze ook met de ict-afdeling. Beschikken de laptops over een recente versie 
van Fox, Chrome of Safari? Overleg of het mogelijk is de apps te pre-installeren, dat scheelt tijd in de les. De afdeling ICT kan u mogelijk 
hierbij helpen of de collega docent mediavaardigheden al naargelang de afspraken op school. Overleg met de afdeling ict over de 
beschikbaarstelling hiervan voor leerlingen, in afstemming op het schoolbeleid wat betreft onder meer veiligheid en privacy.  Bespreek ook 
of het youtube-filmpje op het schoolaccount kan (toestemming ouders); ook kunt u de privacy-instellingen aanpassen.  

 Overleg met de mediatheek voor het geval de leerlingen komen met vragen over het gebruik van de apparatuur en / of tools.    

 Over bruikleen van materiaal om filmpjes mee te maken (camera’s of mobiele telefoons); software om filmpjes mee te bewerken, zoals 
bijvoorbeeld Windows Moviemaker, Magix, Pinnacle of iMovie;-. Is er voldoende opslagcapaciteit op een server om de filmpjes en het 

https://miekevanos.com/opdr-ontwerpend-denken-4d/nepnieuws-en-nederlands/
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/nieuwsservice-docenten/
https://blendle.com/getpremium
https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/#c1036
https://ioresearch.nl/Home/Nieuws/ArticleID/955/ArtMID/445#.Wj5W41XyiM9
https://www.dtbg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=so33OViB4R0
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beeldmateriaal te bewaren.? 

  In de les wordt gewerkt in (vier tot vijf) groepen, zodat de leerlingen van elkaar kunnen leren en ook met elkaar kunnen overleggen over 
onderdelen van de opdrachten. Het toekennen van autonomie ondersteunt de leerbereidheid  (Van Hoof, Van  de Broek, Penninckx,  
Donche, & Van Petegem, 2012). Leerlingen doen zo ook ervaring op met het zelf construeren van kennis. Als docent bent u vooral 
begeleidend aanwezig en helpt u leerlingen met metacognitieve vaardigheden, u volgt hen in het proces en biedt structuur {Verbeek, 2015). 

 Betekenisvol leren stimuleert  (Van der Veen, Weijers, Sikkers,  Hornstra, & Peetsma, 2014). De leerlingen nemen een kijkje achter de 

schermen en zitten achter de knoppen bij een fictief mediabedrijf “No noncence!“ en construeren met elkaar modulair kennis rondom de 
bedoeling, organisatie, productie en verspreiding van nepnieuws. [Van tevoren bedenkt u of u de leerlingen zelf de groepsindeling laat 
maken, al naargelang hun voorkeur voor een onderdeel of dat u graag ziet dat bepaalde leerlingen bepaalde competenties oefenen of bij 
elkaar zitten. [Bekijkt u daartoe de opdrachten] 

 

 De lesopzet doet een beroep op vele competenties en leerdoelen vallend onder referentieniveau F2. De opdrachten en werkvormen 
combineren functionaliteiten als schrijven, spreekdurf, talig bewustzijn, ervaring opdoen met multimodale vaardigheden en doen daarnaast 
een beroep op 21

e
 century skills.   

 Bij de opdrachten wordt gebruik gemaakt van interactief bronmateriaal, samenwerkend leren, actief leren door doen en het leggen van een 
verbinding met maatschappelijk actuele ontwikkelingen. Leerlingen geven elkaar feedback op hun bevindingen (Van den Branden, 2015).  

 Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen (Bonset, De Boer, & Ekens, 2010), waarbij er steeds een zichtbare relatie is met 
nepnieuws. Met name de onderdelen Begrip en Strategie binnen het Mediawijsheid Competentiemodel krijgen accent. Er wordt een beroep 
gedaan op hogere denkvaardigheden zoals analyseren en synthetiseren. Zie ook : Mediawijsheid Competentiemodel (Mediawijzer.net, z.d.) 

 
 
 
2 weken 

voorafgaand:  
30’ start toelichting 
lesserie en indeling 
nieuwskringen.. 

 

 
 

Uitleg over nepnieuws: [coöperatieve werkvormen] 

 Korte uitleg over het project. Het project bestaat uit vijf lessen. Een gezamenlijke aftrap, drie werkcolleges en afsluitende presentaties 
die worden verzorgd door de leerlingen.  

 Daarvoor worden er nieuwskringen ([4 tot 5 groepen van x leerlingen, afhankelijk van de betreffende klasgrootte] gevormd voor het maken 
van opdrachten. Samen werken de leerlingen per groep vanaf de tweede les in de lessen  aan een specifieke opdracht.  De opdrachten gaan 
over:  • media-agenten, • brononderzoekers en factcheckers, • publieks-influentials en • nieuwsproducenten. U begint met deze 
nieuwskringen na de 1e les, dus vóór  [ ….datum].  U gaat met de leerlingen kijken naar voorbeelden van nepnieuws, een app spelen om te 
ervaren hoe je zelf wordt gemanipuleerd  en in verleiding wordt gebracht tot het delen en maken van nepnieuws. Een groep gaat aan de slag 
met het maken van een nepbericht  en de leerlingen gebruiken verschillende tools, welke per groep verschillen. De leerlingen doorlopen het 
proces van het maken van nepnieuws en reflecteren  op de keuzen die ze daarbij maken. In een gezamenlijke les presenteren zij hun 
bevindingen. Ook daarvoor gebruiken zij een bepaalde tool.  Tijdens de nabespreking ontstaat een gezamenlijke lijst van aandachtspunten. 

 Voor het maken van de groepen kan eventueel een online tool  worden gebruikt: Groepjesmaker. [Online klaarzetten][ Voor later gebruik de 
indeling van de groepen op de vindplaats van documenten voor leerlingen zetten]  

 Informatie in magister opnemen en / of de leerlingen een groepsmail sturen. Met als bijlagen de nieuwsopdrachten en instructiebladen, 
zodat ze er ook later nog eens op terug kunnen komen en met elkaar een aardige gereedschapskist kunnen vullen.     

 De eerste week is een gezamenlijke les; voor de andere zijn deze specifiek voor een nieuwsgroep. [Noteer achter de groepsindeling de naam 
aan het ‘bedrijfsonderdeel’.  Of zet deze in een Google documentmap, al naar gelang de gebruikelijke werkwijze op school].  

 Is het niet mogelijk om meerdere lessen te besteden aan nepnieuws, kies dan voor één van de opdrachten.  Alle leerlingen werken dan aan 
dezelfde opdracht.  

https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzer-net/competentiemodel/
http://www.maakgroepjes.xyz/nl
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Bekijkt u vooraf ook zelf de filmpjes en materialen en probeer ook zelf de apps uit. Installeer deze vervolgens ook zelf, zodat u deze werkbaar bij 
de hand heeft. 

 
Relatie lesstof met referentieniveau Nederlands 

 
 

       
kern      
tussen(leer)doel 

  

Voor alle leerlingen: 
1. Leesvaardigheid 
zakelijk / informatief, 
1.1.1.a. 
1.1.1.b 
1.1..1.d. 
1.1.1.e.  
1.1.1.f 
1.1.1.h 
 
 
 
 
 
 
2. Mondelinge 
taalvaardigheid 
2.1.1.b  
2.1.1.d 
2.2.1.e 
2.2.2.b 
2.2.2.d 
2.3.1.a 
2.3.1.c. 

 

Kennis – Skills/vaardigheden – Attitude KSA’s (RKT 2F havo SLO leerdoelenkaart Nederlands onderbouw voortgezet onderwijs) 
Dossier individueel : 
 

 Je kunt teksten lezen over een thema-onderwerp dat wat verder van je af staat (flexpertise lezen).  

 Je kunt teksten lezen met een redelijk informatiedichtheid.  

 Je begrijpt het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken van een tekst en benoemt de functie van meningen, feiten, voor- en nadelen, 
argumenten, tegenstellingen en oorzaak/gevolg.  

 Je herkent het tekstdoel en of specifieke formuleringen en verwoordt de bedoeling van de schrijver / blogger/vlogger/ 

 Je interpreteert de relatie tussen de tekst en meer algemene kennis.  

 Je beoordeelt relaties tussen teksten zoals overeenkomsten en verschillen en tegenstellingen en zienswijze op probleem en oplossing, 
oorzaak en gevolg. 

 Je kunt systematisch informatie zoeken en beoordeelt de betrouwbaarheid van bronnen. Je kunt informatie selecteren over een actuele 
gebeurtenis met maatschappijwetenschappelijke relevantie, zowel over feiten als over de verschillende meningen die erover bestaan. 
Je kunt daarbij verschillende groepen en belangen onderscheiden die een rol spelen in die gebeurtenis. 

 Je kunt je ‘nieuws’-beleving uitdrukken en ervaringen met het nieuws delen. Je kunt daarbij een probleem of issue verhelderen  op 
beleefde wijze.  

 Je maakt je eigen (communicatie)gespreksdoel duidelijk en kunt doelgericht doorvragen  om gewenste informatie boven tafel te krijgen. 
Kennis – Skills/vaardigheden – Attitude (KSA’s):  samenwerkend  groepsgericht 

 Jullie nemen deel  aan het groepsgesprek, ook als het onderwerp wat verder van je af staat of als je je juist erg  daarbij betrokken voelt. 

 Jullie geven elkaar de ruimte voor meningen, interpretaties, instemmingen of afkeuringen die afwijken van die van jezelf. 

 Jullie luisteren naar fragmenten over onderwerpen van maatschappelijke aard die wat verder van je belevingswereld staan waaronder 
het journaal.  

 Jullie begrijpen de hoofdpunten van nieuwsberichten, reclameboodschappen,  en discussieprogramma’s over vertrouwde onderwerpen 
* {zie prescholing overleg docent maatschappijleer, de context van nepnieuws is vaak complex waarbinnen polarisatie optreedt] 

 Jullie verwoorden de bedoeling van de makers van een  bericht of programma. 

 Jullie geven een voorbereide presentatie op basis van zelf verzamelde informatie uit verschillende bronnen.  

 Jullie geven een heldere opsomming van punten en maken duidelijk wat daarbinnen het belangrijkste punt is.  
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Les 1 Nep Nonsens Nieuws 
 

LES 1 21
e
 eeuwse vaardigheden: kritisch denken, mediawijsheid, informatievaardigheden, zelfregulering. Verbinden met (actuele) 

maatschappelijke onderwerpen. 

Input             
 
 

Benodigdheden 
 

Faciliteren / organiseren / Indeling ruimte 
Mediaplein 

 

 Nepnieuws | Sketch | Zapp Skills [Filmpje 2.35”] 

 ECHT OF NEP? Jongeren zien vaak geen verschil [Filmpje 2.05’] 

 Vragen over nepnieuws Wat vind jij? [PowerPoint ] 

 Drog.nl “Slecht Nieuws”  [App] 

 Mindmap [Whitebord] 

 Voorbeelden nepnieuws [Achter de hand hebben, eventueel ook 
voor opvolgende lessen] 

Digibord, Whitebord, laptopkar 

 10 ‘ 
Introductie  

Aanpak en werkwijze Nep Nonsens Nieuws: wat is waar en niet waar? 
 Wie van jullie is er al wel eens in nepnieuws getrapt? Waar ging dat over en wat maakte dat je erin trapte?  
 Wat zijn kenmerken van nepnieuws?  
 Heb je zelf wel eens nepnieuws verspreid? Waarover? Hoe kwam dat zo?  
 Wat vinden jullie van nepnieuws? Maakt het uit op welk medium of programma je het aantreft?  
 Welk belang heeft de zender denken jullie bij het maken en verspreiden van nepnieuws? 
 Stel dat je een heel belangrijk onderwerp op de publieke agenda wilt hebben, is het dan geoorloofd om nepnieuws in te zetten? Maakt het 

medium nog verschil voor jullie?  
 Hoe schatten Nederlanders zich in als het gaat om het doorzien van nepnieuws denken jullie? Hoe zit dat voor jullie zelf?  
 Korte zelfinschatting: jullie score op een schaal van 1 tot 10 voor jezelf als het gaat om het doorzien van nepnieuws?  

 Wie weet wat een filter bubble is of een echo kamer?  
 [Maak eventueel een mindmap met trefwoorden] 

 Om in het onderwerp te komen een paar filmpjes en een korte quiz: wat is waar en niet waar?  

 
40’  
Kern 
Proces: klassikaal 

Werkvorm 

Iemand die zich al lang bezighoudt met nepnieuws is Drog.nl. Weet iemand wat het woord ‘drog’ betekent?  
Alle leerlingen  spelen individueel de app. [Noteeer het urladres op het whitebod of digibord].   
De stappen verlopen gestructureerd,  zodat de leerlingen een patroon van benaderen ontwikkelen].  
Eventueel kun je klassikaal de app nogmaals snel doorlopen, waarbij de leerlingen hun antwoorden voor elkaar verduidelijken door hardop 
denken.  Maak een mindmap van de gegeven antwoorden.  

 10’ 
Afsluiting 

 Hoeveel volgers heeft iedereen kunnen genereren?  

 Wat was voor jou een eyeopener?  

 Welke tactieken kwamen naar voren? [invloed, trollen, verdedigen, vermommen, polariseren, manipuleren] [overdrijving, generalisering, 
onjuiste vergelijkingen, impliciete aannames] Kunnen jullie dit kort samenvatten?  

https://www.youtube.com/watch?v=3Bhu-kleX3c
https://www.youtube.com/watch?v=nNdPRFxfCu8
https://miekevanos.com/opdr-ontwerpend-denken-4d/nepnieuws-en-nederlands/materialen/
https://www.slechtnieuws.nl/#intro
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en voorwerk 

 Wat is de boodschap die de maker van de app jullie wil meegeven? 

 In het filmpje wordt gesproken over clickbait-woorden (klik-aas-woorden). Wat zijn dit, denk je? Volgens Peter Burger is er altijd nepnieuws 
geweest. Wat is er in deze tijd anders aan?  

 Zijn er nog vragen?  Hoe vinden jullie het om zo met elkaar dit onderwerp onder de loep te nemen?  
Vanaf volgende week werken jullie in de les aan een opdracht met jouw nieuwskring. Drie lessen, dus aanpoten geblazen. 
 [ …  datum] Les presentaties.   

 Kunnen jullie inschatten hoe vaak jullie per dag in aanraking komen met nieuws? [Waarschijnlijk geven de meeste leerlingen aan dat ze 
nauwelijks of zelfs nooit het nieuws volgen. Maar klopt dat beeld wel? Komen ze echt zo weinig in aanraking met nieuws? Nieuws is vaker 
aanwezig dan je denkt]. Spreek af dat de leerlingen een week lang bijhouden waar en hoe ze nieuws tot zich nemen. Het gaat niet alleen 
om de officiële en geplande kanalen. Ook als iemand op internet min of meer per ongeluk op nieuws stuit, ouders  thuis een 
nieuwsonderwerp bespreken, iemand iets vertelt of iets op Facebook of Twitter je aandacht trekt om te lezen of wanneer je per ongeluk in 
een (radio)nieuwsuitzending valt, dan telt dat mee. Verzamel komende week drie berichten die jouw aandacht trekken, In de krant, op tv, 
op Facebook, Youtube, Nu.nl en andere media. Zo mogelijk berichten waarvan je denkt dat het wel eens om nepnieuws of desinformatie 
kan gaan. Niet alleen tv, maar ook internet, reclames, kranten, foto’s, radio… Media worden gebruikt om te communiceren met andere 
mensen. Media zijn dragers van informatie met een bepaald doel.  
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Les 2-4 Nep Nonsens Nieuws 
 

les 2- 4 Strategische keuzen, keuzen in hoofdlijnen in het mediagebruik, zelfkennis.  

                      Groep           
Kern               
leerdoel 
 
verwerkingsvorm  

Groep  1 
media-agenten 

Groep  2                                  
mediaspotters en factcheckers 

Groep  3          
publieks-influentuals 
 

Groep    4        
nieuwsproducenten 

                                       
 
Kern               
leerdoel 

extra aandacht  

 Kritische blik op 
medialisering van de 
samenleving.  

 Begrip van hoe media 
worden gemaakt , 
organisatie achter de 
informatie, journalistieke 
principes, functioneren 
media  en belangen. 

extra aandacht  

 Kritische blik op gemaakte 
(strategische, tactische) 
keuzen inhoud. 

 Begrip van hoe media de 
werkelijkheid kleuren, 
Formuleren van 
onderzoeksvragen rondom 
een actueel issue.  Stellen 
van betekenisvolle vragen 
om helderheid te verkrijgen. 

extra aandacht  

 Kritische blik op 
betrouwbaarheid en 
herkomst inhoud. 
Genereren van 
trefwoorden, beoordelen 
website, verzamelen van 
informatie,  integreren van 
informatie uit 
verschillende bronnen. 
Verifiëren van informatie. 

 Kritische blik op media 
gedrag. 

 Participeren in netwerken 
en reflecteren op (het 
eigen mediagebruik. 

 Analyse van berichten op 
publieksbeïnvloeding en 
publieksreacties. 

extra aandacht  

 Kritische blik op consequenties. 

 Doelen realiseren met media  

 Content creëren en een beeld 
naar je hand zetten. 

Benodigdheden  ScreenCast-O-Matic 

 Shutterstock 
 

 PictoChart 

 Genially 

 Wordle 

 Snopes.com 

 Nieuwscheckers.nl 

 Verder kijken dan 
nepnieuws. Tien soorten 
misleidend nieuws. 
[Infographic] 

 ‘Beyond the headlines. The 
online verification game’. 
[Bewerking]  

 Nepnieuws voorbeelden 
[PowerPoint] 

 EU versus Disinfo 

 Goggles  

 Scoop-it 

 5 concepts & questions for media 
literacy 

https://screencast-o-matic.com/home
https://www.shutterstock.com/
https://www.genial.ly/
http://www.wordle.net/
https://www.snopes.com/
http://nieuwscheckers.nl/
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitale_vaardigheden/mediawijsheid/bijlagen/Kennisnet-nep-nieuws-infographic-digitale-geletterdheid.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitale_vaardigheden/mediawijsheid/bijlagen/Kennisnet-nep-nieuws-infographic-digitale-geletterdheid.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/digitale_vaardigheden/mediawijsheid/bijlagen/Kennisnet-nep-nieuws-infographic-digitale-geletterdheid.pdf
https://miekevanos.com/opdr-ontwerpend-denken-4d/nepnieuws-en-nederlands/materialen/
https://euvsdisinfo.eu/
https://goggles.mozilla.org/
https://www.scoop.it/
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/#post/0
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-types-misleading-info/#post/0
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 Hoax-wijzer 

 Snopes.com 

 Nieuwscheckers.nl 

 Beeldgeletterdheid [filmpjes] 

Aandachtspunten 
voor het werken 
met de tool 
 
 
 

 Screen-o-matic reisgids 

 Creatief met screencasts 
 

 Het voordeel van deze tool is 
dat de leerlingen hun 
bevindingen kunnen delen op 
een later moment met de 
andere leerlingen in de vorm 
van een documentaire of 
kennisclip, filmpje.  

 De leerlingen construeren de 
kennis voor de anderen. Dat 
betekent dat ze goed na 
moeten denken over wat ze 
wel in beeld brengen en 
toelichten en wat niet.  

 Bovendien leren ze zo werken 
met een  tool en doen ook 
presentatie-ervaring op.  
 
 

 Handleiding De Kempel 

 Handleiding Ontdekfabriek 

 Uitleg Genial.ly 
 

 Infographic maken 
Pictochart, infographic 
maken  (gratis tool, dan zit er 
wel een watermerk op de 
infographic, maar het gaat 
om het werken ermee). 

 Piktochart is een tool om 
eenvoudig en snel een eigen 
infographic te maken. Het 
voordeel van deze tool is dat 
het templates bevat  en de 
software het ontwerpproces 
voor haar rekening neemt; 
bovendien kun je projecten  
simpel exporteren als 
afbeelding.  

 Wordle kan weer worden 
geïmplementeerd als een 
afbeelding in de infographic 
in de vorm van een 
woordwolk.  

 De leerlingen denken na over 
hoe ze de gekleurdheid van 
nepnieuws begrijpelijk 
kunnen visualiseren met 
symbolen, cijfers, korte tekst.  

Een alternatief voor Pictochart 
kan Genially zijn: een combinatie 
van Canvas en Thinglink. Je kunt 
er een interactieve Infographic 
mee maken. Ook hierbij krijgt het 

 Het jaar van de post-truth - 
de Volkskrant 

 Hoe gebruik je Google Image 
Reverse / TinEye 

 Reverse tutorial (Engels) 

 Zo bepalen algoritmen jouw 
wereldbeeld 

 
 

 De tool Google Reverse biedt 
de mogelijkheid om op een 
simpele manier de 
oorspronkelijke bron van 
beeldmateriaal te 
achterhalen.  

 De infographic en het spel 
bieden houvast in het 
gestructureerd analyseren 
van nepnieuws.  

 De bronnen hebben zich 
gespecialiseerd in het 
verzamelen van nepnieuws. 

 De filmpjes geven een idee 
van hoe makers je kijken en 
interpretatie van wat je ziet 
manipuleren.  

Bedieningsknoppen X-Ray Goggles 
Handleiding Scoop-it 
Filmpje scoop-it! 
 

 Het voordeel van deze tool is dat 
leerlingen zelf aan de slag kunnen 
met het maken en publiceren van 
nep nieuws.  

 Met X-Ray Goggles (‘röntgenbril’) 
kunnen ze de bouwblokken zien 
die websites op het internet 
vormen. Met X-Ray Goggles is het 
mogelijk om de code achter 
webpagina’s te inspecteren  en 
kunnen ze met een klik de 
elementen eigen tekst, 
afbeeldingen en meer invoegen. 
Zo kunnen ze bij wijze van spreken 
een Telegraaf startpagina maken, 
of een alternatieve versie van een 
controversiële webpagina, een 
remix van een  favoriete website 
en meer.  

 Met scoop it kunnen ze nieuws 
oppikken. Na het invoeren van 
een thema en een aantal 
trefwoorden gaat Scoop.it!  op 
internet op zoek  naar artikelen 
over dit thema. De leerlingen 
maken een keuze en Scoop.it!  
maakt van de gekozen artikelen 
een krant.. De artikelen kunnen 
worden aangepast en ook eigen 
artikelen kunnen worden 
toegevoegd. 

https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/valse-niewssites
https://miekevanos.com/2017/11/14/denkend-kijken-kijkend-denken/
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/screencast-o-matic-2/
https://ennuonline.com/2012/06/creatief-met-screencasts/
https://www.flipsnack.com/DeKempel/infographics.html
http://www.ontdekmedia.nl/pictochart-vo/
https://edu-curator.blogspot.nl/2016/11/met-genially-maak-je-interactieve.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=pk_1eisbwwg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=pk_1eisbwwg
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=nl
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=nl
http://lifehacking.nl/diy/3-manieren-om-google-reverse-image-search-gebruiken/
https://www.youtube.com/watch?v=N2gvftREMUA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=RZkZ-PLJzas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=RZkZ-PLJzas
https://thimbleprojects.org/mozillalearning/48435/
http://ict-idee.blogspot.nl/2011/06/32-zo-maak-je-een-nieuwsbrief-met.html
https://www.youtube.com/watch?v=wqAgYysZce0
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product een eigen url om te 
delen en is er keuze uit tal van 
templates. Je kunt er 
afbeeldingen in uploaden en daar 
weer klikbare onderdelen aan 
hangen. Het ziet er meteen gelikt 
uit.  

Opdrachten  
 
Sturing door middel 
van zelfexplanatie 
en begeleidende 
feedback. 

 Opdracht: medialandschap 
verkennen. Jullie 
achterhalen informatie over 
hoe media worden gemaakt, 
over het werk achter de 
schermen van de organisatie 
van nepnieuws, de 
journalistieke principes 
waaraan de beroepsgroep 
zich moet houden, de 
afweging van belangen, de 
verschillende functies van 
nieuws in relatie tot 
democratie, welke items  
zouden er heel anders uitzien 
in een dictatuur of niet te 
zien zijn, kent Nederland 
beperkingen van 
meningsuiting, … en meer 
van dat soort vragen.  

 Jullie maken hiervan een 
overzicht.  Dit kan 
bijvoorbeeld met een 
mindmap, powerpoint, 
slideshare….  

 Vervolgens gaan jullie de 
informatie bewerken zodat 
de anderen in de klas straks 
een goed beeld hebben van 
hoe het zit. In het filmpje 
presenteren jullie wat jullie  
onderzoek heeft opgeleverd. 

 Opdracht glossary maken. 
Noteer allerlei begrippen die 
je tegen komt bij de door 
jullie verzamelde berichten  
nepnieuws en maak daarvan 
een alfabetische 
begrippenlijst ofwel glossary. 
Omschrijf in ieder geval 
vijftien begrippen en  
definities in eigen woorden.  

 Opdracht: woordwolk 
maken van de trefwoorden..  

 Opdracht: Pictochard 
maken.  
Jullie verwerken hierin 
belangrijke begrippen en wat 
iemand zélf kan doen om 
nepnieuws te bestrijden.  
 

 

 Opdracht: opbouw in kaart 
brengen. Jullie ontleden de 
berichten. Houd daarbij de 
veelgebruikte technieken in 
gedachten. Welke tactieken 
kwamen naar voren? 
[invloed, trollen, verdedigen, 
vermommen, polariseren, 
manipuleren] [overdrijving, 
generalisering, onjuiste 
vergelijkingen, impliciete 
aannames].   
Hanteer daarbij het werkblad 
‘Verder kijken dan 
nepnieuws. 10 soorten 
misleidend nieuws en Fake 
News’. Kies een item dat 
tegenpolen kent in het 
maatschappelijke debat. Dat 
zijn vaak items die het wij-zij 
denken kleuren. 
Bijvoorbeeld: Nederland 
moet de grenzen sluiten voor 
immigranten. Ga op zoek 
naar nieuwsitems die over 
betreffend onderwerp 
worden gepubliceerd.  
Jullie gebruiken verschillende 
media om informatie te 
ontsluiten en te delen.  Je 
kunt ook denken aan 
verschillende nieuwsitems 

 Opdracht: bericht bewerken.  
jullie kiezen een onderwerp en 
gaan op zoek naar een bericht 
hierover op het internet.  Ga het 
artikel bewerken met de tools en 
maak er jullie eigen bericht van.  
Kijk of je zo mogelijk met dezelfde 
technieken  het bericht kunt 
‘bestrijden’ met een boeiend en 
krachtig counter-bericht.  
Het beeld is erg belangrijk zoals 
jullie zullen merken. Kijk ook of 
een onderwerp in meerdere 
nieuwstitels voorkomt en wat 
voor beeld daarbij wordt gekozen. 
Zijn er verschillen en 
overeenkomsten te vinden? 
Functies van beeld zijn: bewijs dat 
iets echt is gebeurd;  aandacht 
trekken; de inhoud verduidelijken’ 
; emotie laten zien;  afwisseling en 
/ of een deel van de gebeurtenis 
extra benadrukken. Bedenk dus 
wat het doel is van het 
beeldmateriaal dat jullie 
gebruiken. Bedenk welk 
onderschrift daarbij past.  

 
Waarom en op welke woorden zou de 
lezer ‘klikken’ als jullie bericht online 
zou staan? 
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 Opdracht: jullie maken 
daarvan een kennisclip.  
Ook in de medialessen kun je 
hieraan werken, dat is 
afgesproken met […naam].  
Jullie schrijven een script 
(uitschrijven tekst) en maken 
een storyboard (hoe het 
eruit gaat zien, de opbouw, 
wanneer wat).  Afbeeldingen 
kun je ook vinden op 
Shutterstock.  
Dat betekent dat jullie goed 
nadenken in het vooruit over 
vragen waarop jullie in de 
video een antwoord geven.  
Je maakt een taakverdeling: 
wie doet wat: opnemen, 
achtergrond en wie namens 
jullie de screencast 
presenteert  via Screen-o-
matic.  

over juist eenzelfde 
onderwerp. 

 Kies ieder een ander artikel 
en loop jouw artikel door aan 
de hand van de punten. 
Vergelijk jullie scores. Speel 
het spel ‘Beyond the 
headlines. The online 
verification game’. Welke 
keuze heeft de ene redactie 
gemaakt? En de andere? 
Kijk ook naar 
beeldmanipulatie.  

 Opdracht: Google image 
reverse. Controleer  of en 
hoe de foto’s eerder zijn 
gebruikt.  

 Opdracht: rode vlag zetten. 
Melding maken bij Facebook 
van berichten of beelden 
waarvan je denkt dat die 
vallen onder de noemer 
nepnieuws. Eg een en ander 
in een fotoverslag vast.  

 Opdracht formuleer een 
kritische kijkwijzer voor de 
anderen om misleidende 
informatie te tackelen. 
Gebruik daarbij jullie 
informatie uit het spel en de 
analyse. Voorzie jullie 
kijkwijzer ook van visueel 
materiaal.  

Faciliteren  / 
organiseren  

Reserveren laptopcar. Instructies diverse tools in tabbladen open zetten. Vindplaats: opdrachten en groepsindeling staan voor de leerlingen bij 
elkaar. Wilt u bepaalde rollen toedelen binnen de nieuwkringen? (voorzitten-notuleren-tijd bewaken-…).  

     lesopzet 
tijd 
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 5-25’ 
Introductie 

 
 
Van copy paste 
naar taste en paste 
 

 

Klassikaal.  [Activeren van voorkennis. De eerste keer voorafgaand aan het  groepswerk hier wat meer tijd voor uitrekken. Daarna volstaat het 
om de groepen aan het werk te zetten.] 
De vorige les hebben we met zijn allen gekeken naar voorbeelden van nepnieuws. [Haal eventueel de mindmap er weer bij] We hebben 
stilgestaan bij het feit dat nepnieuws foutieve informatie kan zijn, zonder het doel te schaden of te manipuleren en dat er nepnieuws is dat 
wordt verspreid met het oog op het benadelen en schaden van bepaalde personen, sociale groepen, organisaties of landen. Jullie hebben door 
het spelen van de app een aantal mechanismen leren kennen die een rol spelen. Onder meer dat op social media de clickbait van groot belang is 
en dat er sprake is van een filter bubble, een bril die je aangemeten krijgt door algoritmen, zodat je bepaald nieuws wel of niet aangeboden 
krijgt. Met name via de social media.  
Afgelopen week hebben jullie het nieuws bijgehouden. Wat is zoal de vangst van één week? Zijn jullie verbaasd over het aantal momenten op 
een dag waarop jullie (ongevraagd) in aanraking komen met nieuws? Zijn er grote onderlinge verschillen in de groep? Wat zou het betekenen 
wanneer je helemaal verstoken blijft van nieuws? Heeft dit nieuws invloed op jou?  

Nu gaan jullie allemaal in jullie nieuwskring  één specifiek onderdeel van (nep)nieuws uitdiepen.   

 Jullie gaan in de diepte binnen jullie groep. Als jullie je inspannen kunnen jullie met elkaar alle opdrachten aan. Het gaat erom dat jullie 
ontdekken wat kan helpen om te komen van ‘copy en paste naar taste en paste’: eerst kauwen en proeven voordat je informatie gebruikt 
en / of gelooft.  Dat betekent dat je stilstaat bij de vragen  ‘wat is een feit?’ en ‘wat is een mening?’ In hoeverre is het in een tekst of filmpje  
altijd (meteen) duidelijk of het om een feit of een mening gaat? Waaraan kun je zien dat het om een mening gaat?  Horen meningen 
eigenlijk wel in het nieuws? 

 Jullie gaan je allemaal bezighouden met manipulaties rondom nieuws. Bronnen spelen daarin een rol, evenals de keuzen die de redactie 
maakt en de inkoop van media door agentschappen. Maar denk ook aan fotografische  aspecten en beeldbewerking. Bijvoorbeeld de 
belichting; cameravoering; setting; montage; snijmoment; visuele effecten; geluidseffecten; beeldcompositie en technieken zoals 
Photoshoppen. 

 Installeer de apps die je bij de opdrachten gebruikt. Help elkaar en maak elkaar scherp op waar je mee bezig bent. Jullie zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor het resultaat en jullie inbreng. Spreek elkaar erop aan en stimuleer elkaar tot inbreng.  

 Lees de opdracht goed door en bespreek met elkaar hoe je het gaat aanpakken en controleer jullie zelf en ga na welke uitkomsten de 
verrichte handelingen  opleveren. Koppel eigen ervaring aan de vraagstelling en leerstof;  ga na wat je er over te weten kunt komen en kijk 
hoe je wat je tegenkomst weer kunt koppelen aan jullie eigen ervaring. Check bij elkaar of je nog steeds op hetzelfde spoor zit.  

 In jullie product zijn voldoende feiten en aspecten terug te vinden over Nepnieuws. Er zitten zeker drie kernconcepten in, waardoor er een 
goed beeld ontstaat over de maatschappelijke relevantie  van dit issue. Jullie geven goed aan hoe je aan de informatie komt, hoe jullie een 
en ander hebben verzameld en hoe de informatie is weergegeven. Het is daarom handig een groepslogboelke bij te houden. Jullie weten je 
klasgenoten duidelijk te maken welke bewuste keuzen zijn gemaakt voor jullie presentatie.  

 25’- 50’ 
Kern: proces: 
opdrachten maken 

Groepsgericht samenwerken. 
[De leerlingen gaan in groepen van de nieuwskring zitten. Aan de hand van hun opdrachtenkaart  gaan ze aan de slag in de eigen groep. Dus met 
verschillende opdrachten per nieuwskring.  Als docent geeft u per groep nadere instructie over de opdracht en beantwoordt vragen.  Tussen de 
leerlingen is er sprake van een positieve wederzijdse afhankelijkheid op het moment dat  leerlingen samenwerken om tot een product te komen 
bij de groepsopdracht. Ze gaan met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Iedereen in de groep  heeft veel gelegenheid 
tot  actief taalgebruik door hardop te denken en vragen te stellen. De leerlingen wennen binnen de nieuwsgroep aan de opdrachtstelling en het 
werken met elkaar en rijpen in het vertrouwen in het eigen oplossingsvermogen (Zimmerman, 2000). 
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Output  

Presentatie:  
kennisclip, 'documentaire-
video' 

Presentatie: 
begrippenlijst, woordwolk,  
pictochard 

Presentatie:  
bouwplan berichten, 
procesverslag in foto’s,  
kritische kijkwijzer. 

Presentatie: 
bewerkt bericht 

 
Afsluiting 10’ 

 Hoe gaat het met de taken binnen de groepen? Wat gaat top, wat is een tip?  
 Kan iedereen verder met zijn opdracht?  Zorgen dat [x datum] dit klaar is.  
 Vergeet voor de laatste les niet jullie materialen te uploaden, zodat na afloop van de les iedereen erover kan beschikken. [aangeven op het 

digibord of whitebord waar ze het materiaal kunnen uploaden] 
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Les 5 Nep Nonsens Nieuws 
 

Les 5 spel spelen  Inbreng input en samenbrengen verschillende elementen nepnieuws in samenhang. 

Kern              Spel 
Leerdoel 

Activerend  
naar transfer 

    

lesopzet 
Blokuur 

Introductie 
voorkennis activeren 

Instructiemateriaal Benodigdheden Faciliteren / 
organiseren / Indeling 
ruimte 

Afsluiting 

 10’ 
Introductie 

Activeren klassikaal. Samen hebben jullie veel informatie bij elkaar gebracht.  Benut  het werk van de anderen. Van jullie allemaal wordt dan ook 
een actieve inbreng verwacht. Zo maken jullie gebruik van elkaar. Bespreek dat sommigen veel en anderen weinig tijd nemen om iets te vertellen. 
Iets afspreken over tijdbewaking [6’minuten per groep] en voorkom daarbij dat enthousiastelingen zich afgekapt voelen.] 

Kern Presentatie 
 

Groep: 1 
 

Groep:2 
 

Groep: 3 
 

Groep:4 
 

  
Output  

Presentatie: kennisclip, 
'documentaire-video' 

Presentatie: 
   begrippenlijst, woordwolk,  

pictochard 

Presentatie:  
bouwplan berichten, 
procesverslag in foto’s,  
kritische kijkwijzer 

Presentatie: 
bewerkt bericht 

30’/ 60’ 
Proces:  
activerend  
naar transfer 
 

Verbindingsvraag: waarin komt jullie informatie overeen? Waar kijken jullie op basis van jullie bevindingen anders tegenaan? Wat valt jullie op aan 
de standpunten van de schrijvers?  Wat voor soort argumenten worden vaak gebruikt? Zijn deze gebaseerd op feiten of meningen? 

 Kun je alles geloven wat je leest? Zijn alle bronnen even betrouwbaar? Welke stappen zijn nodig om een compleet beeld te krijgen?  
 Moeten mensen met invloed op de samenleving altijd eerlijk zijn?  
 Wie zijn de mensen die nepnieuws verspreiden En waarom doen ze dat? 
 Welke rol speelt de pers speelt in een democratie? Wat zijn de verschillende functies van nieuws in relatie tot democratie? [agenderen, 

controleren, informeren, platform voor discussie, commentaar op ontwikkelingen] 
 Wat vinden jullie? Mag je foto’s manipuleren? Mag je nieuwsfoto’s manipuleren?  
 Wat vinden jullie ervan dat social media en online platforms werken met algoritmen om jou te voorzien van informatie? Wat vind je ervan dat je 

de wereld daardoor steeds meer door andermans ogen ziet? Wat zie je als voordelen en wat als nadelen? 

Afsluiting 15’ 
Beoordeling op proces 
en product 

Wat weten jullie inmiddels al over nepnieuws?  Hoe scoren jullie daarin nu op een schaal van 1 tot 10?   
 Gevoelswoorden flap / whitebord:  ”Ik vond het …, omdat…” of open vragen: wat is er geleerd, hoe is het geleerd, hoe had er effectiever 

geleerd kunnen worden, hoe pak je zoiets een volgende keer aan? [de productevaluatie vindt klassikaal plaats door op eenieders inhoud in 
te gaan  door het stellen van evaluatieve vragen. Door expliciet te vragen naar wat goed ging en wat een volgende keer beter kan, wordt 
ook stilgestaan bij de procesmatige aspecten van het coöperatief leren.  

 Vergeet niet jullie materialen te uploaden naar de vindplaats, zodat jullie allemaal over alle materialen beschikken die door jullie zelf zijn 
vervaardigd! 

Evaluatie voor jezelf 
als docent 

 Waren de leerlingen betrokken. Werden ze nieuwsgierig.  Licht toe. 
 Heeft u gebruik gemaakt van de uitwerkingen (apps en werkvormen)? Licht toe.  
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 Konden de groepjes nieuwskringen voldoende zelfstandig aan  de slag? Licht toe.  
 Kunt u iets zeggen over de samenwerking bij de klassikale onderdelen en in de groepen? Licht toe. 
 Waren er rolverdelingen binnen de groepen en waren deze functioneel? Licht toe? 
 Hebben de leerlingen de resultaten op een effectieve manier kunnen weergeven? Licht toe. 
 Ziet u in deze aanpak een verschil tussen de meer excellente, meer reguliere en minder sterke leerlingen?  Licht toe met voorbeelden. 
 Waren de lessen binnen de tijd afgerond  of was er meer tijd nodig. Licht toe. 
 Wat zeiden de leerlingen van deze manier van werken? 
 Kunt u uw rol als docent  in deze aanpak omschrijven?  
 Wat zijn aandachtspunten voor een volgende cyclus? 
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