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 Voorspellen  
Kijk naar de tekst. Voorspel waar de tekst over gaat. Let op de titel, de kopjes en het 
plaatje.  
 

 Tekst lezen en vragen stellen over de tekst 
1. Lees de uitleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. Vragen stellen vóór je de tekst begint te lezen 

De titel van de tekst is Vloggen: iets voor jou? Heb jij al een antwoord op deze vraag? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
3. Lees de tekst actief in drietallen. Zet een vraagteken (?) in de kantlijn bij de dingen 

waar je een vraag over hebt. 
 

4. Bedenk met je groepje bij elk stukje van de tekst twee vragen die beginnen met een 
vraagwoord. Kijk hierbij ook naar de vraagtekens die je misschien al bij de tekst hebt 
geschreven tijdens het actief lezen. Schrijf eerst alleen de vragen op. 

Tijdens het lezen van een tekst, moet je actief lezen en zelf controleren of je 
begrijpt wat je leest. Dat kan door vragen te stellen voor, tijdens en na het 
lezen.  
Vragen die je kunt stellen, zijn bijvoorbeeld: 

• Begrijp ik deze zin wel? 
• Begrijp ik dit stukje tekst wel? 
• Waarom staat dit plaatje erbij? 
• Wat heeft deze zin te maken met de vorige zinnen die ik heb gelezen? 
• Wat betekent dit woord? 
• Wie is die persoon? 
• Waarom gebeurde dat? 
• Hoe komt het dat het zo ging? 
• Waarom is deze informatie belangrijk? 
• Hoe zal het verder gaan? 

 
Als je actief leest, houd je steeds in de gaten of wat je leest klopt met: 

- wat je eerder in de tekst hebt gelezen; 
- wat je al weet. 

 
Vragen beginnen vaak met een vraagwoord: wie, wat, waar, waarom, welke, hoe. 
 



pagina 2 van 8 

 
 

  
 

Nieuwsbegrip Extra over auteursrecht  
Opdrachten niveau B 
 

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Inleiding 
 
Vraag: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Vraag: ________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
Vloggen, wat is het? 
 
Vraag: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Vraag: ________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
Geld verdienen met vloggen 
  
Vraag: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Vraag: ________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
Waar moet je op letten als je gaat vloggen? 
 
Vraag: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Vraag: ________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________ 
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Auteursrecht 
 
Vraag: ________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Vraag: ________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________ 
 

5. Geef jullie vragen aan een ander groepje. Jullie krijgen zelf ook de vragen van een ander 
groepje. Beantwoord deze vragen mondeling. Je hoeft de antwoorden niet op te 
schrijven. Welke antwoorden konden jullie in de tekst vinden? 

 
 
 
 
 
 

 
6. De tekst gaat over vloggen en waar je bijvoorbeeld op 

moet letten als je gaat vloggen.  
Bedenk twee vragen die je aan een vlogger zou willen 
stellen. 
Schrijf ze hieronder op. 
 
Vraag 1: _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Vraag 2: _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Ken je een vlogger aan wie je deze vragen ook echt zou willen stellen? Zo ja, welke 
vlogger is dat?  
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Je kunt misschien niet alle antwoorden op je vragen in de tekst vinden. Soms moet je het 
antwoord ergens anders opzoeken. Bijvoorbeeld op internet, of in een boek of krant. 
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 Een kenmerkenschema maken 
Nu je allerlei vragen hebt bedacht bij de tekst over vloggen, zul je ook gemakkelijk een 
kenmerkenschema over dat onderwerp kunnen invullen. Probeer eerst of je de kenmerken 
uit je hoofd kunt opschrijven. Lukt dat niet? Zoek ze dan op in de tekst. 
 

Vloggen 

Een vlog is …  

Voorbeelden van een vlog zijn…  

Veel kijkers krijg je als jouw vlogs... •  
 
 

•  

Met vlogs kun je geld verdienen door… •  
 

•  
 
•  

Regels waar je je aan moet houden,  
zijn… 

 

Jouw eigen vlog wordt beschermd  
door… 
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 Vragen beantwoorden over de tekst 
1. Lees de tekst onder het kopje Vloggen, wat is het?  

Er worden in het stukje twee verschillende soorten vloggers genoemd. Welke zijn dat? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
2. Lees de tekst onder het kopje Geld verdienen met vloggen.  

Bedrijven betalen vloggers om reclame te maken. De vlogger zegt dan dat hij iets heel 
goed of lekker vindt. Waarom willen bedrijven daarvoor betalen, denk je?  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
3. Lees de tekst onder het kopje Geld verdienen met vloggen.  

Er staat dat je veel kijkers moet hebben om veel geld te verdienen. Waarom is dat zo, 
denk je?  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
4. In regel 26-27 staat dat je alleen foto’s en filmpjes waar andere mensen op staan mag 

gebruiken als je daar toestemming voor hebt.  
Wat betekent de toestemming? Kijk goed naar de zin erna.  

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
  

5. Lees het stukje Waar moet je op letten als je gaat vloggen?  
In de laatste regel staat: Maar jouw eigen vlog krijgt die bescherming ook. Wat wordt 
bedoeld met die bescherming?  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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kies uit de volgende woorden en uitdrukkingen:  
een kijkje geven 
er zitten haken en ogen aan 
immers 
de toestemming 
beschermen 
melden 
sponsoren 
aanprijzen 
verkondigen 
visueel 

 

6. Bij vraag 1.2 schreef je of je denkt dat vloggen iets voor jou is. Nu heb je er een tekst 
over gelezen. Is je antwoord op die vraag nog hetzelfde? Vertel erbij waarom wel of niet. 
Als je denkt dat vloggen iets voor jou is, waarover zou je dan willen vloggen? 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
  

 

 Oefenen met de woorden uit de tekst  
Hieronder in het vakje staan enkele woorden die in de tekst voorkomen. Zoek de woorden 
nog eens op in de tekst. Wat is de juiste betekenis?  
Zoek het juiste woord bij de betekenis en vul dat in in de kruiswoordpuzzel op de volgende 
bladzijde.  
De ij telt als 2 letters, dus de i staat in een hokje en de j staat in een hokje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
horizontaal (van links naar rechts) 
2. goedkeuring 
6. namelijk 
7. geld geven aan iemand om hem te laten zeggen dat hij iets goed vindt 
8. vertellen hoe het is 
9. het is ingewikkeld 
 
verticaal (van boven naar beneden) 
1. wat met zien te maken heeft 
3. laten zien he het echt is 
4. vertellen aan iedereen 
5. zorgen dat er niets verkeerds gebeurt 
10. zeggen dat iets ergs goed is 
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Welk woord kun je maken met de letters uit de dikomlijnde hokjes?  
 
Bedenk een mooie zin met dit woord.  
 
_________________________________________________________________________ 

     

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 

3 

Kruiswoordpuzzel 
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 Een vlog maken 
Jullie gaan een vlog maken. Je maakt de video met een groepje. 
1. Bedenk eerst waarover jullie een vlog willen maken. Bijvoorbeeld over koken, make-up, 

muziek, natuur of een game? Iets anders mag natuurlijk ook.  
 
Het onderwerp van onze vlog is: ____________________________________________ 
 

2. Maak een stappenplan van wat je precies in de video wilt doen of zeggen. Schrijf alles in 
de juiste volgorde op. Maak ook een taakverdeling: wie gaat wat doen? 
  

3. Hebben jullie spullen nodig voor het maken van de video? Pak of maak de spullen. Denk 
ook aan de telefoon of camera die je nodig hebt om de video te maken. 

 
4. Maak nu samen de video.  

 
5. Check of aan het auteursrecht is gedacht: moet er nog aan iemand toestemming worden 

gevraagd voor gebruik van zijn werk of persoon in beeld? 
 
6. Laat de video aan je klasgenoten zien. Welke vlog krijgt de meeste likes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: ANP/Jeroen Jumelet 

Enzo Knol maakt dagelijks vlogs  
die hij op YouTube zet 
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