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Handleiding niveau C 
 

 

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.  

 

Lesoverzicht 

Onderwerp Deepfake video’s als vorm van nepnieuws 

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

ze hoe ze zelf achter de betekenis van onbekende woorden in de tekst kunnen 

komen en schrijven ze een (fictieve) e-mail naar de schooldirecteur/-

directrice.  

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

zijn en wat de mogelijke risico’s van dit soort video’s kunnen zijn. 

Opdracht 1 Tekst actief lezen en sleutelvragen 

Opdracht 2 Woordbetekenissen achterhalen 

Opdracht 3 Schrijfopdracht 

Opdracht 4 Deepfake video’s herkennen (extra opdracht) 

Clib-score Functioneringsniveau begrijpend lezen >M8 

 

 

Voor elke leerling: 

● de tekst Moeten we bang zijn voor deepfake video’s? (niveau C); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau C. Let op: u kunt de opdrachten deels als 

huiswerk meegeven (bijvoorbeeld opdracht 3 en 4), of over meerdere lessen 

verspreiden; 

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

Basismateriaal, tabblad Stappenplannen). 

 

 

 

 

 

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 Extra-lessen worden mogelijk gemaakt door financiering van de opdrachtgever. Teksten en opdrachten 
worden echter ontwikkeld door en vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de Nieuwsbegripredactie. 
 

Extra les! 
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Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introduceer het onderwerp klassikaal. Hebben de leerlingen al 

eens gehoord van deepfake video’s, of misschien zelfs al eens 

dergelijke video’s gezien? In de tekst worden twee voorbeelden 

van deepfake video’s genoemd. Laat de eerste video (van Arjen 

Lubach) zien voor het lezen van de tekst. Laat de tweede video 

(met Barack Obama) zien na het lezen: 

Video Arjen Lubach: 

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

Video Buzzfeed met daarin Barack Obama: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 (1:12) 

• 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 opdracht 

met de woorden uit de tekst (opdracht 2) en de schrijfopdracht 

(opdracht 3). 

• 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. Ook deze video van het NOS Jeugdjournaal kunt u 

goed laten zien na het lezen: 

https://www.youtube.com/watch?v=l8JC2R3sbsk (5:54) 

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 ook hun aantekeningen te noteren. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fgw04fTLVK4
https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0
https://www.youtube.com/watch?v=l8JC2R3sbsk
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• Neem de werkbladen Actief lezen in om inzicht te krijgen in het 

werk van de verschillende groepjes. 

 

 

drietallen 

 

 

 

Tekst actief lezen en sleutelvragen 

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 

Ik ga nu hardop voordoen hoe ik actief lees. Let goed op. 

 

Tv-maker Arjen Lubach die in de trailer voor zijn nieuwe tv-programma al pratend 

verandert in respectievelijk Thierry Baudet, koning Willem-Alexander, Martien 

Meiland en Yvon Jaspers. Ik heb net de video gezien, het zag er grappig uit! Het kan 

allemaal door de techniek van kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, dat 

vind ik een lastig begrip. Ik ken de woorden kunstmatig en intelligentie wel, maar wat ze 

samen precies betekenen? Iets van neppe slimheid? Ik lees even verder, want misschien 

komt de uitleg verderop. Dit soort video’s worden ook wel deepfake video’s genoemd 

en zijn niet of nauwelijks meer van echt te onderscheiden. Zo heten dit soort video’s 

dus: deepfake. Ik heb daar nog nooit eerder van gehoord. Zijn ze daarmee alleen maar 

grappig, of kunnen ze ook een bedreiging zijn als ze bijvoorbeeld als nepnieuws 

ingezet worden? Ik vond de video die ik net heb gezien vooral erg grappig. Ik snap nog 

niet wat dit nou met nepnieuws te maken kan hebben. Hopelijk gaat de tekst mij hierop 

antwoord geven. 

 

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

de inleiding. Ik heb heel kort stilgestaan bij het woorden ‘kunstmatige intelligentie’. Daarvoor 

gebruikte ik de strategie ophelderen. Ik keek naar het woord zelf, maar dat hielp niet 

meteen om achter de betekenis te komen. Daarom las ik weer verder.  

 

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

om te letten op onbekende woorden in de tekst. 

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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Sleutelvragen en hulpvragen  

Deepfake 

Sleutelvraag 1: Wat zijn deepfake video’s? 

Hulpvraag 1a: Wat betekenen de woorden deep learning en fake (regel 18)? 

(ophelderen) 

Hulpvraag 1b: Wat is kunstmatige intelligentie (regel 6)? (ophelderen) 

Sleutelvraag 2: Waarom zie je tegenwoordig veel meer deepfake video’s 

dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden? 

Hulpvraag 2: Wat is volgens regel 20-22 het verschil tussen vroeger en nu? 

 

Slimme software 

Sleutelvraag 3: Hoe worden deepfake video’s gemaakt? 

Hulpvraag 3: Wat laat het voorbeeld van premier Mark Rutte in regel 24-29 zien? 

 

Nepnieuws 

Sleutelvraag 4: Waarvoor kan deepfake worden ingezet? 

Hulpvraag 4a: Welke toepassingen (onschuldig en minder onschuldig) worden in 

de tekst genoemd? Noem drie voorbeelden. 

Hulpvraag 4b: Let op de signaalwoorden ook (regel 42), zo (regel 42) en ook (2x 

in regel 45) die een opsomming aangeven. (verbanden) 

 

Risico’s 

Sleutelvraag 5: Wat zijn de risico’s van deepfake? 

Hulpvraag 5a: Welke vraag wordt in regel 49-50 gesteld? 

Hulpvraag 5b. Let op het signaalwoord immers in regel 51, dat een uitleg 

signaleert. (verbanden) 

Hulpvraag 5c: Wat betekent iemand iets in de mond leggen (regel 51-52? 

(ophelderen) 

Hulpvraag 5d: Het signaalwoord daarom in regel 59 kondigt een reden aan. Waar 

is het een reden voor? (verbanden) 

 

Verbod? 

Sleutelvraag 6: Wat kan er worden gedaan tegen misbruik van 

deepfake? 

Hulpvraag 6a: Welke twee dingen staan er in het kabinetsplan (regel 63-65)? 

Hulpvraag 6b: Wat is een bewustwordingscampagne (regel 65)? (ophelderen) 

Hulpvraag 6c: Waar zijn Theo Grevers van de Universiteit van Amsterdam en 

platformen als Facebook en Google mee bezig? 

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 7: Wat is, na het lezen van de tekst, jouw antwoord op de 

vraag die in de titel van de tekst wordt gesteld? 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 
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drietallen 

Woordbetekenissen achterhalen 

Lees gezamenlijk de uitleg. Vervolgens gaan de leerlingen aan de 

slag om de woordbetekenissen van de woorden uit de tekst te 

achterhalen. Zij proberen dit eerst met behulp van de context en 

eigen kennis. Als laatste stap mogen zij gebruikmaken van een 

(online) woordenboek. 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 

individueel/ 

drietallen 

Schrijfopdracht 

De leerlingen schrijven een (fictieve) e-mail aan de schooldirecteur/-

directrice over een deepfake video die zij hebben aangetroffen. Zij 

leggen hierin uit wat een deepfake video is, wat de gevolgen ervan 

kunnen zijn en zij adviseren de lezer wat hij/zij nu moet gaan doen. 

 

 

drietallen/ 

klassikaal 

Deepfake video’s herkennen (extra opdracht) 

De leerlingen zoeken op YouTube naar deepfake video’s en proberen 

aan de hand van de tips te herkennen dat het inderdaad om 

deepfake video’s gaat. Waarschijnlijk komen zij tot de conclusie dat 

dit nog niet zo eenvoudig is! 
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 Actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

 

Tijdens het lezen 

Deepfake 1. Wat zijn deepfake video’s? 

Deepfake video’s zijn nepvideo’s, maar die bijna niet van 

echt te onderscheiden zijn. Ze zijn gemaakt met 

kunstmatige intelligentie, een techniek waarin computers 

zelf kunnen denken.  

2. Waarom zie je tegenwoordig veel meer deepfake video’s 

dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden? 

De software die nodig is voor dit soort video’s was vroeger 

erg duur en werd alleen gebruikt in filmstudio’s. 

Tegenwoordig is deze software steeds vaker gratis te 

downloaden en te gebruiken. Veel meer mensen kunnen er 

nu dus gebruik van maken. 

 

Slimme software 3. Hoe worden deepfake video’s gemaakt? 

Computers gebruiken software die video’s van een persoon 

beeld voor beeld analyseren. Die beelden gebruiken ze om 

een nepvideo te maken waarin die persoon iets zegt of doet 

dat hij of zij in werkelijkheid nooit heeft gezegd of gedaan. 

 

Nepnieuws 4. Waarvoor kan deepfake worden ingezet? 

Deepfake kan ten eerste worden ingezet in nepnieuws 

(minder onschuldig), ten tweede om (overleden) acteurs 

een rol in een film te geven (onschuldig) en tot slot voor 

een goed doel (onschuldig). 

 

Risico’s 5. Wat zijn de risico’s van deepfake? 

De risico’s van deepfake zijn dat je niet meer weet wat echt 

of nep is. Dat kan ervoor zorgen dat mensen media, politici 

en de democratie niet meer vertrouwen en dat kan leiden 

tot verwarring en onrust. 

 

Verbod? 6. Wat kan er worden gedaan tegen misbruik van deepfake? 

Sinds 2018 is er een kabinetsplan, waarin staat dat de 

overheid de verspreiding van nepnieuws in Nederland wil 

onderzoeken en dat ze de weerbaarheid van burgers wil 

vergroten met een bewustwordingscampagne. Ondertussen 

werken Theo Grevers en platformen als Facebook en 

Google aan software die gebruikers erop moeten wijzen 
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wanneer een video deepfake is. Dit kan helpen met de 

bestrijding van deepfake. 

 

Na het lezen 

7. Wat is, na het lezen van de tekst, jouw antwoord op de vraag die in de titel van de tekst 

wordt gesteld? 

Eigen antwoord. 

 

 Woordbetekenissen achterhalen 

 

 Woord Betekenis 

r. 1 de trailer 

 

 

filmpje met fragmenten uit een (speel)film 

om deze te promoten 

r. 3 respectievelijk 

 

 

achtereenvolgens 

r. 6 de kunstmatige 

intelligentie  

 

met kunstmatige intelligentie proberen 

onderzoekers om computers net zo te 

laten denken als mensen 

r. 9 onderscheiden als verschillend zien en beoordelen 

r. 30 overtuigend geloofwaardig 

r. 32 voormalig van vroeger 

r. 40 misleidend 

 

bedrieglijk, onbetrouwbaar 

r. 49 de democratie  

 

bestuur over een land waarin de bewoners 

veel te zeggen hebben 

r. 51-52 iemand iets in de mond 

leggen 

 

iemand de mening van een ander laten 

geven in plaats van de eigen mening 

r. 64 de weerbaarheid 

 

als je voor jezelf kunt opkomen 
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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. 

Bespreek bij elk stukje de sleutelvra(a)g(en) en schrijf het antwoord op. 

Inleiding 

 

 

 

 

 

 

Deepfake 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: 

 

 

 

Slimme software 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: 
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Nepnieuws 

 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 4: 

 

Risico’s 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 5: 

 

 

 

 

Verbod? 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 6: 

 

Na het lezen 

Antwoord op sleutelvraag 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


