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Handleiding niveau D 
 

 

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 twee teksten (een informatieve tekst en een betogende 

column) 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 kort betoog.  

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) 

 

 

Voor elke leerling: 

● de teksten Moeten we bang zijn voor deepfake video’s? (tekst 1) en Morgen beter: 

Waarom ik niet bang ben voor deepfake (tekst 2) (niveau D); 

● bijbehorende opdrachten voor niveau D. 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 inleiding van tekst 1 wordt een 

voorbeeld van een deepfake video genoemd. Laat deze video zien 

voor het lezen van de tekst: 

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=_QKT_dPK6u4 (3:27) 

Hierin legt Guus (16 jaar) uit hoe hij deepfakes maakt. 

• Neem de werkbladen Actief lezen in om inzicht te krijgen in het 

werk van de verschillende groepjes. 

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=cQ54GDm1eL0
https://www.youtube.com/watch?v=_QKT_dPK6u4


pagina 3 van 13 

 

 

  

 © CED-Groep www.nieuwsbegrip.nl 

Nieuwsbegrip Extra over nieuwswijsheid (2020) 
handleiding niveau D 
 

 

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. 

 

Voormalig Amerikaans president Barack Obama die zijn opvolger Donald Trump 

‘een complete etterbak’ noemt voor het oog van de camera, een pratende Mona 

Lisa. Hmm, de dingen die ik hier lees zijn niet echt dingen die ik zomaar verwacht tegen te 

komen. Politici als Barack Obama wegen hun woorden juist altijd erg zorgvuldig. Zij zullen 

hun collega’s niet zomaar uitschelden. En ik weet dat ‘de Mona Lisa’ een schilderij dat in het 

Parijse museum het Louvre hangt. Dat schilderij kan natuurlijk niet praten. Het kan 

allemaal dankzij videobewerkingstechnologie en artificiële intelligentie (AI), die 

het mogelijk maken om video’s zodanig te vervalsen dat het lijkt alsof iemand 

dingen heeft uitgekraamd die hij of zij in werkelijkheid helemaal niét heeft gezegd. 

Ah, dat verklaart waarom ik de eerste zin zo gek vond. Deze dingen zijn dus niet echt, maar 

vervalst. Ik zie ook een paar lastige woorden in deze tweede zin: ‘artificiële intelligentie’ en 

‘uitkramen’. Dat ‘artificiële intelligentie’ zal wel iets met die videobewerkingstechnologie te 

maken hebben, maar wat het precies betekent weet ik niet. Wellicht dat de tekst mij hier 

antwoord op gaat geven. Het woord ‘uitkramen’ ken ik wel. Dat betekent zoiets als: ‘onzin 

vertellen’. 

 

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 de woorden ‘artificiële intelligentie’ en 

‘uitkramen’. 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 deze 

woorden 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 – tekst 1 

Deepfakes 

Sleutelvraag 1: Wat is deepfake en welk mogelijk gevaar schuilt erin? 

Hulpvraag 1a: Wat is AI (artificiële intelligentie)? (ophelderen) 

Hulpvraag 1b: Leg in je eigen woorden uit hoe deepfake een mogelijke vorm van 

nepnieuws kan zijn. 

Hulpvraag 1c: Wat betekent manipuleren (regel 19)? (ophelderen) 

 

Angst 

Sleutelvraag 2: Welke angst leeft er in de Verenigde Staten in de opmars 

naar de verkiezingen van 2020? 

Hulpvraag 2: Wat zegt Adam Schiff (Democratisch voorzitter van de commissie 

die voor het Huis van Afgevaardigden onderzoek doet naar deepfakes) hierover? 

 

Sleutelvraag 3: Welke maatregelen wil men in de Verenigde Staten 

nemen en hoe urgent zijn die maatregelen? 

Hulpvraag 3: Welke tegenstelling vind je in regel 32-33? (verbanden) 

 

Geen paniek 

Sleutelvraag 4: Welke ontwikkelingen ontstaan er om deepfakes het 

hoofd te bieden? 

Hulpvraag 4a: Wat is de Deepfake Detection Challenge (regel 35-36)? 

Hulpvraag 4b: Wat betekent detecteren (regel 36)? (ophelderen) 

Hulpvraag 4c: Wat betekent ten prooi vallen aan (regel 37)? (ophelderen) 

 

Sleutelvraag 5: Wat wil hoogleraar Mark Deuze de lezer meegeven? 

Hulpvraag 5: Let op het signaalwoord maar in regel 39, dat een tegenstelling 

signaleert. (verbanden) 

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 6: Wat is, na het lezen van de tekst, jouw antwoord op de 

vraag die in de titel van de tekst wordt gesteld? 

 

Sleutelvragen en hulpvragen – tekst 2 

Inleiding (regel 47-55) 

Sleutelvraag 1: Welke conclusie trekt de schrijfster aan het eind van de 

inleiding? 

Hulpvraag 1: Wat betekent de bottom line (regel 54)? 

 

Techno-angst 

Sleutelvraag 2: Wat is volgens de schrijfster techno-angst en hoe 

relativeert zij deze angst? 
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Fake news 

Sleutelvraag 3: Wat illustreert de schrijfster met de historische 

voorbeelden in het tekstdeel onder het kopje ‘Fake news’? 

Hulpvraag 3a: Wat zijn lastercampagnes (regel 69)? 

Hulpvraag 3b: Wat betekent het mocht niet baten (regel 78)? 

 

Basisprincipe 

Sleutelvraag 4: Welke conclusie trekt de schrijfster en welk advies geeft 

ze? 

 

Na het lezen 

Sleutelvraag 5: De schrijfster van tekst 2 geeft in haar tekst antwoord op 

de vraag die in de titel van tekst 1 wordt gesteld. Ben je het met haar 

eens? Leg uit waarom (niet). 

 

Sleutelvraag 6: Is je antwoord op de sleutelvraag na het lezen van tekst 

1 veranderd na het lezen van tekst 2? Leg uit waarom (niet). 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

drietallen 

Ophelderen van onduidelijkheden 

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 betoog aan de hand van de stelling: Het 

is terecht dat beleidsmakers deepfake video’s een gevaar voor de 

democratie vinden.  

 

 

drietallen/ 

klassikaal 

De diepte in 

De leerlingen beantwoorden enkele vragen over de tekst. 

 

Antwoorden: Zie antwoorden achteraan deze handleiding. 

 

 
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 – tekst 1 

Deepfakes 1. Wat is deepfake en welk mogelijk gevaar schuilt erin? 

Deepfakes zijn bewerkte video’s die zo echt lijken dat ze 

voor waarheid kunnen worden aangenomen. Het gevaar 

van deze filmpjes is dat ze een vorm van nepnieuws 

kunnen zijn. De video’s zijn zo echt dat het lijkt alsof 

iemand (bijvoorbeeld een politicus) iets heeft gedaan of 

gezegd, terwijl hij dat in werkelijkheid nooit heeft gezegd. 

  

Angst 2. Welke angst leeft er in de Verenigde Staten in de opmars 

naar de verkiezingen van 2020? 

In de Verenigde Staten leeft de angst dat nepnieuws (in de 

vorm van deepfakes) mogelijk de verkiezingsuitslagen van 

de verkiezingen van 2020 kunnen beïnvloeden, omdat 

kiezers hun stem kunnen baseren op iets dat ze hebben 

gezien dat helemaal niet waar is. 

 

3. Welke maatregelen wil men in de Verenigde Staten nemen 

en hoe urgent zijn die maatregelen? 

Bij het Amerikaanse Congres en verschillende staten liggen 

wetsvoorstellen klaar die het maken en verspreiden van 

nepvideo’s moeten verbieden. De vraag is hoe urgent die 

maatregelen zijn, want er zijn weinig voorbeelden bekend 

van deepfakes die daadwerkelijk op grote schaal hebben 

geleid tot verwarring. 

 

Geen paniek 4. Welke ontwikkelingen ontstaan er om deepfakes het hoofd 

te bieden? 

Facebook en Microsoft en een aantal universiteiten zijn 

begonnen om technologie te ontwikkelen die deepfakes 

kunnen opsporen, om te voorkomen dat mensen de video’s 

te zien krijgen. 

 

5. Wat wil hoogleraar Mark Deuze de lezer meegeven? 

Hoogleraar Mark Deuze vindt het goed dat techbedrijven en 

politici het probleem van deepfakes serieus nemen, maar 

hij vindt ook dat we moeten waken voor paniek. Volgens 

hem hebben media lang niet zoveel effect als sommige 

mensen denken. 
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Na het lezen 

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

wordt gesteld? 

Eigen antwoord. 

 

 

Tijdens het lezen – tekst 2 

Inleiding (regel 47-55) 1. Welke conclusie trekt de schrijfster aan het eind van de 

inleiding? 

De conclusie die de schrijfster trekt is: mensen zijn 

beïnvloedbaar. Dat is altijd al zo geweest en dat is dus 

niets nieuws. 

  

Techno-angst 2. Wat is volgens de schrijfster techno-angst en hoe 

relativeert zij deze angst? 

Techno-angst is volgens de schrijfster het fenomeen dat 

men van bepaalde technologieën bang is dat ze zich tegen 

de mensheid zullen gaan keren. Zij relativeert dit met 

voorbeelden uit een (ver) verleden, waaruit blijkt dat het 

destijds ook niet zo’n vaart liep met de ontwikkelingen. 

 

Fake news 3. Wat illustreert de schrijfster met de historische 

voorbeelden in het tekstdeel onder het kopje ‘Fake news’? 

De schrijfster illustreert dat nepnieuws (fake news) niet 

alleen iets van deze tijd is, maar ook in het verleden al 

regelmatig voorkwam. 

 

Basisprincipe 4. Welke conclusie trekt de schrijfster en welk advies geeft 

ze? 

De schrijfster gelooft dat het wel goed komt. Ze geeft als 

advies om je bewust te zijn van de technische 

ontwikkelingen en altijd op zoek te blijven naar de 

waarheid. 

 

Na het lezen 

5. De schrijfster van tekst 2 geeft in haar tekst antwoord op de vraag die in de titel van 

tekst 1 wordt gesteld. Ben je het met haar eens? Leg uit waarom (niet).  

Eigen antwoord. 

 

6. Is je antwoord op de sleutelvraag na het lezen van tekst 1 veranderd na het lezen van 

tekst 2? Leg uit waarom (niet). 

Eigen antwoord. 
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 Ophelderen van onduidelijkheden 

 

Woord Betekenis 

uitkramen (regel 8) 

 

onzin vertellen 

geabstraheerd (regel 16) 

 

van een herkenbaar beeld een minder herkenbaar of 

onherkenbaar beeld maken 

vitaal (regel 24) essentieel 

 

fabriceren (regel 32) maken 

 

detecteren (regel 37) 

 

opsporen 

ten prooi vallen aan (regel 

38) 

het slachtoffer worden van 

 

opgeld doen  

(regel 45-46) 

populair zijn 

de bottom line (regel 54) het uiteindelijke resultaat 

 

de laster (regel 69) kwaad spreken over iemand 

 

het imperium (regel 73) financieel machtig bedrijf 

 

de royalty’s (regel 74) auteursrechten  

 

de opmars (regel 75) 

 

het snel groter en belangrijker worden 

het mocht niet baten (regel 

78) 

het lukte niet 

dominant (regel 78) 

 

als iets of iemand meer invloed of macht heeft dan de 

rest 

 

 De diepte in 

1. In het laatste tekstdeel (Geen paniek) wordt bij monde van hoogleraar Mark Deuze 

antwoord gegeven op de vraag die in de titel wordt gesteld. (Het antwoord is ‘nee’.) 

2. Als machines (computers) zelf dingen kunnen leren scheelt dat veel tijd en moeite 

voor de mens. 

3. potentieel = mogelijk 

4. Google en Apple zijn voorbeelden van techreuzen. 
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5. Zombies hebben als eigenschap dat zij niet zelf denken en beslissen. Deuze stelt de 

zombies tegenover mensen, die juist wel kunnen denken en beslissen. 

6. Thomas Jefferson was een Amerikaanse politicus, die leefde in de 18e en 19e eeuw. 

Hij was de derde president van de Verenigde Staten. 

 John Adams was een Amerikaanse politicus, die leefde in de 18e en 19e eeuw. Hij 

was de tweede president van de Verenigde Staten. 

 (Thomas) Edison was een Amerikaanse zakenman en uitvinder. Hij vond onder 

andere de gloeilamp uit. 

 (Nikola) Tesla was een Amerikaanse uitvinder, die onder andere de wisselstroom 

uitvond. 
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Werkblad Actief lezen – tekst 1 
 

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 

 

 

 

 

 

 

Deepfakes 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: 

 

 

 

 

Angst 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: 
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Geen paniek 

 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 4: 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 5: 

 

 

 

Na het lezen 

Antwoord op sleutelvraag 6: 
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Werkblad Actief lezen – tekst 2 
 

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 (regel 47-55) 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 1: 

 

 

 

Techno-angst 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 2: 

 

 

 

Fake news 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 3: 
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Basisprincipe 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 4: 

 

 

Na het lezen 

Antwoord op sleutelvraag 5: 

 

 

 

 

Antwoord op sleutelvraag 6: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


