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Handleiding niveau B 

 

 

Handleiding Extra les over nieuwswijsheid niveau B 

 

In opdracht van Facebook ontwikkelde Nieuwsbegrip weer een Extra les rond 

nieuwswijsheid. Het doel van deze les is de kennis van leerlingen over nieuws en hun 

vaardigheid in het omgaan met nieuws te vergroten.  

In deze nieuwe les draait het om de vraag of deepfake video’s een mogelijke bedreiging 

vormen voor onze democratische samenleving. De volgende filmpjes kunt u gebruiken 

voor uw eigen achtergrondinformatie of voor de leerlingen als aanvulling op de les:  

• Justin Bieber wil je wat vertellen in het Nederlands (NOS Jeugdjournaal)          

https://youtu.be/l8JC2R3sbsk  

• Guus (16) kan mensen veranderen in Justin Bieber (NOS Jeugdjournaal) 

https://youtu.be/_QKT_dPK6u4  

  
Lesoverzicht 

Onderwerp Deepfake video’s als vorm van nepnieuws 

Lesdoel De leerlingen lezen een tekst actief aan de hand van sleutelvragen. Ook weten 

ze hoe belangrijk het begrip van de woorden is voor het begrijpen van de tekst 

en welke strategieën ze kunnen inzetten om onduidelijkheden op te helderen.  

Leesdoel Na het lezen kunnen de leerlingen aan iemand vertellen wat deepfake video’s 

zijn, wat de risico’s zijn en hoe je ze kunt herkennen. 

Opdracht 1 Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

Opdracht 2 Ophelderen van onduidelijkheden 

Opdracht 3 Schrijfopdracht 

Opdracht 4 Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht) 

Opdracht 5 Deepfake video’s herkennen: blijf zitten of ga staan! (extra opdracht) 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen M7-E7 

 

 

Voor elke leerling: 

● de tekst Deepfake video’s: niet alleen maar leuk (niveau B); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau B; 

● voor abonnees van Nieuwsbegrip: het stappenplan met woordhulp (op de website bij 

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen) en de strategiekaarten Ophelderen van 

onduidelijkheden (op de website bij Basismateriaal, tabblad Overig); 

Nieuwsbegrip Extra 
Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke  
organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen  
doen dit vaak in het kader van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', ideële organisaties brengen via 
de les het maatschappelijke onderwerp waarop zij zich richten onder de aandacht. 
De Nieuwsbegrip Extra-lessen worden mogelijk gemaakt door financiering van de externe opdrachtgever. 
Teksten en opdrachten worden echter ontwikkeld door en vallen volledig onder verantwoording van de 
Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 

https://youtu.be/l8JC2R3sbsk
https://youtu.be/_QKT_dPK6u4
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● Voldoende kopieën van het Werkblad Actief lezen (zie verderop in deze handleiding) 

en van de sleutelvragen op pag. 2 in het leerlingmateriaal. Zorg voor een exemplaar 

voor alle leerlingen óf voor een exemplaar per groepje als u werkt met de rol van 

vragensteller; 

● Voor opdracht 2 woordenboeken of de Woordenboekschriften van Nieuwsbegrip; 

● Eventueel extra schrijfblaadjes voor opdracht 3. 

 

Woordenschat (NB met de woorden zijn geen online oefeningen beschikbaar). 

 
overduidelijk 

bewerken 

immers 

vervalsen 

de ontwikkeling 

waarschijnlijk 

iemand een hak zetten 

chanteren 

in lijn met 

de eigenaardigheid 

= zonder twijfel, erg duidelijk 

= aanpassen 

= namelijk, want 

= namaken 

= de groei, de vooruitgang 

= bijna zeker 

= een gemene streek met iemand uithalen 

= bedreigen 

= kloppend met 

= de afwijking, iets wat anders is, iets wat opvalt 

 

 
 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introduceer het onderwerp klassikaal. Hebben de 

leerlingen al eens gehoord van deepfake video’s, of 

misschien weleens van dat soort neppe filmpjes gezien?   

• Laat de video (van Zondag met Lubach) zien voor het 

lezen van de tekst: 

https://www.youtube.com/watch?v=fgw04fTLVK4 (0:30) 

Wat valt de leerlingen op? 

Actief lezen en sleutelvragen 

In de basislessen nieuwe stijl ligt de nadruk op het onderdeel Actief lezen. Onder actief lezen verstaan 

we het lezen van de tekst in drietallen, waarbij leerlingen in interactie met elkaar bespreken waar de 

tekst over gaat. Hierbij zijn ze gericht op de inhoud. Bij het actief lezen is het de bedoeling dat de 

leerlingen voorspellen, onduidelijkheden ophelderen en zelf vragen stellen. Hiervan maken ze notities 

op het werkblad Actief lezen (bijlage van deze handleiding). Na het lezen van elk stukje bespreken en 

beantwoorden ze bij elk stukje de sleutelvragen. De sleutelvragen stimuleren leerlingen om verbanden 

te doorzien, afleidingen te maken en de tekst samen te vatten. Deze activiteiten zijn erop gericht de 

leerlingen te ondersteunen in het vormen van een mentaal plaatje van de tekst.  

Voorkom dat de leerlingen zich alleen richten op het beantwoorden van de vragen. Dat kunt u sturen 

door ze te vragen om op het werkblad aantekeningen te maken direct onder het kopje van een stukje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fgw04fTLVK4
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• Vertel wat het leesdoel is. Geef zo nodig nog uitleg over 

de werkwijze bij Actief lezen. Bespreek de uitleg. 

Groepjes II en III werken in drietallen met de tekst, het 

werkblad Actief lezen met de sleutelvragen en maken 

daarna de vragen bij de tekst (opdracht 2). En tot slot 

maken ze ook de overige vragen. De extra opdrachten 

kunt u eventueel op een ander moment in de week doen.  

• Begeleid zelf groep I. Maak gebruik van de modeltekst, de 

sleutelvragen en de hulpvragen. Laat de leerlingen na 

verlengde instructie zelf werken aan de opdracht. 

• Nabespreking: check of lesdoel en leesdoel bereikt zijn. 

Laat leerlingen eventueel zelf hun antwoorden controleren 

en bespreek het proces na.  

• Neem de werkbladen Actief lezen in om inzicht te krijgen 

in het werk van de verschillende groepjes. 

 

drietallen 

 

 

 

 

Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

Model de inleiding. Daarna gaan de leerlingen in groepjes 

verder met actief lezen. Daarbij vullen ze het werkblad Actief 

lezen in.  

 

Modeltekst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelen van de inleiding m.b.t. actief lezen en ophelderen van onduidelijkheden 

Ik ga nu hardop voordoen hoe ik actief lees.  

De titel van de tekst is Deepfake video’s: niet alleen maar leuk. Video’s zijn filmpjes. Maar wat zijn dan 

deepfake video’s? Ik heb er weleens van gehoord, maar weet eigenlijk niet goed wat het is. In het woordje 

deepfake herken ik het woord ‘fake’. Dat woord is Engels en ik weet dat dat ‘nep’ betekent. Dat ken ik 

bijvoorbeeld van ‘fake news’ dat nepnieuws betekent. Ooh, wacht. Het gaat dus om nepfilmpjes. En die 

zijn niet alleen maar leuk. Op YouTube kun je veel filmpjes vinden. Ik vind ze soms wel heel erg grappig. 

Blijkbaar zijn er ook nepfilmpjes en die zijn niet altijd leuk. Ik ben benieuwd wat deze tekst me over die 

filmpjes gaat vertellen. Het wordt steeds gemakkelijker om nepnieuws te maken, maar ook steeds 

moeilijker om nepnieuws te herkennen. Dit gaat dus over nepnieuws. Daar hebben we het weleens 

eerder over gehad. Dat sommige berichten die je leest, heel echt lijken, maar dat toch niet zijn. Soms 

worden nepberichtjes voor de grap gemaakt, maar soms zijn ze bedoeld om mensen voor de gek te 

houden. Ik ben benieuwd wat dat met die deepfake video’s te maken heeft. Ik lees even verder. Ook 

deepfake video’s kunnen gebruikt worden voor het verspreiden van nepnieuws. Ooh, daar zit dus 

het verband tussen die filmpjes en nepnieuws. Blijkbaar kun je met die filmpjes ook nepnieuws 

verspreiden. Ik ben benieuwd hoe dan precies. Wat zijn eigenlijk deepfakes? Hoe herken je ze? Ik weet 

dat het dus nepfilmpjes zijn, maar hoe je ze herkent? Geen idee. Waarschijnlijk kun je wel zien dat ze nep 

zijn, toch?  
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Sleutelvragen en hulpvragen  

 

Deepfakes: neppe filmpjes  

Sleutelvraag 1: Wat zijn deepfake video’s? 

Hulpvraag 1: Lees de regels 8 en 9 nog eens goed. Wat betekent 

‘bewerken’? (ophelderen van onduidelijkheden) 

Sleutelvraag 2: Waarom kun je deze filmpjes nepnieuws 

noemen? 

Hulpvraag 2a: Lees het laatste deel van dit stukje nog eens goed. 

Hulpvraag 2b: Lees regel 12 nog eens goed. Wat betekent ‘immers’? 

(ophelderen van onduidelijkheden) 

Hulpvraag 2c: Lees regel 12 nog eens goed. Daar staat ook het woordje 

‘maar’. Na het woordje ‘maar’ komt altijd een tegenstelling. (verbanden) 

 

Deepfakes maken  

Sleutelvraag 3: Hoe kun je zelf deepfakes maken? 

Hulpvraag 3: Lees het eerste deel van het stukje nog eens goed. 

Sleutelvraag 4: Hoe zou het komen dat ze steeds populairder 

worden? 

Hulpvraag 4a: Begrijp je het stukje goed?  

Hulpvraag 4b: Lees regel 18/19 nog eens goed. Wat zijn 

‘ontwikkelingen’? (ophelderen van onduidelijkheden)  

Hulpvraag 4c: Kijk nog eens goed naar de regels 18/19. Daar staat het 

woordje ‘maar’. Na het woordje ‘maar’ komt altijd een tegenstelling. 

(verbanden) 

 

Ongerust 

Sleutelvraag 5: Waarom maken experts zich zorgen over 

deepfakes? Noem drie redenen. 

Hulpvraag 5a: Lees het eerste deel van het stukje nog eens goed. Daar 

vind je één reden. 

En waarom zijn er deskundigen die er zich zorgen over maken? Deskundigen, dat zijn mensen die 

ergens veel van weten. Ik denk dat het dus gaat om mensen die veel van dit soort filmpjes weten. En die 

maken zich dus zorgen: ze zijn er een beetje bang voor. Geen idee waarom ze zich zorgen maken om die 

filmpjes. Misschien heeft het iets met de titel te maken. Dat die filmpjes dus niet alleen meer leuk zijn? Ik 

ben benieuwd, Ik ga gauw verder lezen, misschien kom ik er dan achter.  

 

Wat hebben jullie mij horen doen? Ik zei hardop wat er in mij opkwam tijdens het lezen van 

de inleiding. Ik heb vooral gelet op moeilijke woorden. Als je een moeilijk woord tegenkomt 

kijk je eerst naar het woord zelf of je leest even terug of even verder en keek of ik uit de zin 

kon afleiden wat de woorden betekenden.  

Laat een van de leerlingen hardop denkend het volgende stukje lezen en vraag de leerling 

om te letten op moeilijke woorden. 

 

Let op: Bij elke sleutelvraag zijn er hulpvragen of aanwijzingen. Gebruik deze alleen als 

deze relevant zijn voor de leerlingen. Als de leerlingen de sleutelvraag direct kunnen 

beantwoorden is een hulpvraag waarschijnlijk niet nodig. Als bijvoorbeeld onbekende 

woorden al besproken zijn tijdens het hardop denkend lezen, dan is het niet nodig om dit 

woord nogmaals te bevragen. 

 

Tip: Hebben de leerlingen moeite met wat ze kunnen opschrijven op het werkblad? Model dit 

dan ook bij de eerste sleutelvraag. 
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Hulpvraag 5b: Lees regel 24-25. Wat betekent ‘iemand een hak zetten’? 

(ophelderen van onduidelijkheden)  

Hulpvraag 5c: Lees de laatste regel. Daar staat het woord ‘Ook’. Daarna 

volgt nog een laatste reden. (verbanden) 

Hulpvraag 5d: Lees regel 29. Wat betekent ‘chanteren’? (ophelderen van 

onduidelijkheden) 

 

Echt of nep? 

Sleutelvraag 6: Waar kun je zelf opletten om te beoordelen of 

een filmpje echt is of niet? Noem drie dingen.   

Hulpvraag 6: Kijk goed naar het stukje tekst. Wat betekenen die 

puntjes? (verbanden)  

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 7: Er zijn mensen die vinden dat er een verbod op 

deze nepfilmpjes moet komen. Wat vind jij daarvan?  

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

drietallen 

Ophelderen van onduidelijkheden  

De leerlingen zoeken bij een tiental woorden de betekenis 

met behulp van de strategie ophelderen en vergelijken die 

met de betekenis die ze vinden in een (online) woordenboek.  

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

drietallen 

Schrijfopdracht 

De leerlingen schrijven in drietallen een stukje over deepfake 

video’s voor in de schoolkrant of in de nieuwsbrief van school. 

In het stukje vertellen ze andere kinderen op school (en ook 

hun ouders) wat deepfake video’s zijn en ze waarschuwen 

hen ook voor het gevaar ervan.  

Bij de opdracht staan de volgende aandachtspunten die ze 

kunnen verwerken in het stukje: 

❖ Wat is een deepfake video?  

❖ Waarom zijn ze niet altijd leuk?  

❖ Hoe kun je ze herkennen? 

Ze kunnen het stukje op het opdrachtenblad schrijven, maar 

als het nodig is kunt u ze ook ander schrijfpapier geven of op 

de computer laten werken.  

 

 

individueel/ 

drietallen 

Oefenen met de woorden uit de tekst (extra opdracht) 

De leerlingen maken in drietallen een puzzel met enkele 

woorden uit de tekst. Bespreek de opdracht klassikaal. 



pagina 6 van 10 

 

 

 

© CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over nieuwswijsheid (2020) 
Handleiding niveau B 

 

Konden de leerlingen het woord vinden? Welke zinnen hebben 

de leerlingen met het woord bedacht? 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

klassikaal 

Deepfake video’s herkennen: blijf zitten of ga staan! 

(extra opdracht) 

Laat de leerlingen kijken naar enkele filmpjes en laat hen 

daarbij letten op de verschillende aanwijzingen die kunnen 

wijzen op een deepfake video:  

❖ Maakt de mond van de spreker onnatuurlijke bewegingen? 

❖ Beweegt de mond in lijn met de rest van de 

gezichtsuitdrukking? 

❖ Knippert de spreker niet met zijn ogen?  

❖ Zitten er ‘vervaagde’ pixels in het beeld? 

❖ Zie je meer van het lichaam van de spreker? Klopt dat 

dan met bewegingen die het hoofd maakt? 

❖ Wie is de afzender?  

Denken ze dat het filmpje echt is? Dan blijven ze zitten. 

Denken ze dat het een deepfake is? Dan gaan ze staan. 

Bespreek met de leerlingen waarom ze dat denken.  

Gebruik op YouTube de zoekterm deepfake om enkele 

voorbeelden van deepfake video’s te bekijken.  

Voorbeelden zijn: 

• https://youtu.be/2svOtXaD3gg (met Sylvester Stallone als 

Macaulay Culkin) 

• https://youtu.be/C_RAimMMslw (met o.a.Mr. Bean als 

Donald Trump) 

 

Bespreek met de leerlingen de opdracht na. Wat vind je: is 

het makkelijk of moeilijk om het verschil te zien tussen  

deepfake video’s en echte filmpjes? Wat is jullie conclusie?  

 

 

  

https://youtu.be/2svOtXaD3gg
https://youtu.be/C_RAimMMslw
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Werkblad Actief Lezen 

 

Groepje van: ___________________________________________________________ 

Leesdoel: Na het lezen kun je aan iemand vertellen wat deepfake video’s zijn en wat de 

mogelijke risico’s van dit soort video’s kunnen zijn. 

 

Aantekeningen bij de stukjes  

Noteer hieronder belangrijke informatie, onbekende woorden en eigen vragen. Schrijf ook de 

antwoorden van de sleutelvragen op.  

Inleiding 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Deepfakes: neppe filmpjes 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Deepfakes maken 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Antwoord op sleutelvraag 4: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Ongerust 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 5: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Echt of nep? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Antwoord op sleutelvraag 6: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Na het lezen 

 

Antwoord op sleutelvraag 7: ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 Actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

 

Tijdens het lezen 

Deepfakes: neppe 

filmpjes 

1. Wat zijn deepfake video’s? 

Video’s die echt lijken, maar door de computer zijn bewerkt. 

2. Waarom kun je deze filmpjes nepnieuws noemen?  

Het lijkt alsof iemand iets doet of zegt, maar het is nep. 

Deepfakes maken 3. Hoe kun je zelf deepfakes maken?  

Door in een filmpje het hoofd van iemand op het lijf van een 

ander te plakken. 

4. Hoe zou het komen dat ze steeds populairder worden?  

Het wordt steeds makkelijker om dit soort filmpjes te maken. 

Ongerust 5. Waarom maken experts zich zorgen over deepfakes? Noem drie 

redenen.  

nepnieuws verspreiden; iemand iets laten doen dat strafbaar is, 

iemand chanteren  

Echt of nep? 6. Waar kun je zelf opletten om te beoordelen of een filmpje echt is 

of niet? Noem er drie. 

De tekst geeft in dit stukje een opsomming van verschillende 

punten waar je op kunt letten:  

• Maakt de mond van de spreker onnatuurlijke bewegingen? 

• Beweegt de mond in lijn met de rest van de 

gezichtsuitdrukking? 

• Knippert de spreker niet met zijn ogen? 

• Zitten er ‘vervaagde’ pixels in het beeld? 

• Zie je meer van het lichaam van de spreker? Klopt dat dan 

met bewegingen die het hoofd maakt? 

Na het lezen 

7. Er zijn mensen die vinden dat er een verbod op deze nepfilmpjes moet komen. Wat vind jij daarvan? 

Eigen antwoord.  

 

 

 Ophelderen van onduidelijkheden 

 

Let op: de betekenis kan per woordenboek verschillen. 

 

Woord eigen betekenis betekenis in het 

woordenboek 

1. overduidelijk (r. 8)  zonder twijfel, erg duidelijk 

 

2. bewerken (r. 9)  veranderen 
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3. immers (r. 12)  namelijk, want 

4. vervalsen (r. 17)  namaken 

5. de ontwikkeling (r. 18)  de groei, de vooruitgang 

6. waarschijnlijk (r. 20)  bijna zeker 

7. iemand een hak zetten 

(r. 25) 

 een gemene streek met 

iemand uithalen 

8. chanteren (r. 29)  bedreigen 

9. in lijn met (r. 34)  kloppend met 

10. de eigenaardigheid  

(r. 38) 

 de afwijking, iets wat anders 

is, iets wat opvalt 

 

 

 Oefenen met woorden uit de tekst (extra opdracht)  

 

 

1       i n  l ij n  m e t      

2     i m m e r s            

3  d e  d e e p f a k e  v i d e o    

4     c h a n t e r e n         

5    d e  e i g e n a a r d i g h e i d 

6       b e w e r k e n        

7   o v e r d u i d e l ij k        

8        w a a r s c h ij n l ij k   

9  v e r v a l s e n            
 
Het gezochte woord is: nepnieuws 

 


