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 Tekst actief lezen en sleutelvragen beantwoorden 

 

1. Kijk goed naar de titel, de kopjes en de foto bij de tekst. 

Waar gaat de tekst over, denk je? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

2. Wat weet je zelf over nepvideo’s op internet? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Lees de tekst actief in groepjes. Maak aantekeningen in de tekst zelf of schrijf ze op het 

werkblad dat je krijgt. 

 

4. Kom je woorden tegen die je niet (goed) kent? Onderstreep deze in de tekst. 

 

5. Bespreek steeds elk stukje dat je actief hebt gelezen. Lees dan de sleutelvraag / -vragen 

bij dat stukje en beantwoord die samen. Als je het werkblad gebruikt, schrijf dan de 

antwoorden op de sleutelvragen op je werkblad. 
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Sleutelvragen  

 

Groepje van: ___________________________________________________________ 

 

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

risico’s zijn en hoe je ze kunt herkennen. 
 

Tijdens het lezen 

Inleiding Geen sleutelvraag. 

Deepfakes: neppe 

filmpjes 

1. Wat zijn deepfake video’s? 

2. Waarom kun je deze filmpjes nepnieuws noemen?  

Deepfakes maken 
3. Hoe kun je zelf deepfakes maken?  

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

Ongerust 
5. Waarom maken experts zich zorgen over deepfakes? 

Noem drie redenen.  

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

echt is of niet? Noem er drie. 

Na het lezen 

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

jij daarvan? 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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 Ophelderen van onduidelijkheden 

1. Lees de uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. Tel het aantal woorden dat je hebt onderstreept. Het zijn er: _________________ 

b. De tekst bestaat uit ongeveer 500 woorden. Hoeveel procent van de woorden heb je 

onderstreept? 

A. Meer dan 10% (50 woorden). 

B. Minder dan 10%. 

 

c. Wat heb je gedaan toen je een woord tegenkwam waarvan je de betekenis niet 

kende? Je kunt meerdere antwoorden kiezen. 

A. Ik heb bedacht of het woord belangrijk is. 

B. Ik heb de betekenis afgeleid uit de context (de zinnen eromheen). 

C. Ik heb het woord opgezocht in het woordenboek. 

D. Niets, ik heb gewoon doorgelezen. 

 

d. Hoe goed heb je de tekst begrepen? 

A. Ik heb de hele tekst goed begrepen. 

B. Ik weet ongeveer waar de tekst over gaat, maar sommige stukjes vind ik onduidelijk. 

C. Ik weet ongeveer waar de tekst over gaat, maar ik begrijp enkele woorden nog 

steeds niet. 

 

3. Lees de uitleg op de volgende bladzijde.  

  

Als je meer dan 10% van de woorden in een tekst niet kent, is het lastig om de tekst 

goed te begrijpen. Toch zijn niet alle woorden even belangrijk in een tekst. Ook als je 

niet alle woorden kent, kun je de tekst begrijpen. Bij woorden waarvan je de betekenis 

niet kent en die belangrijk zijn, kun je strategieën gebruiken. Kijk of je een stukje van 

het woord al kent en lees de zinnen ervoor en erna goed. Of zoek het woord op in het 

woordenboek. Ook helpt het om over de tekst te praten. 
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1. Op de volgende bladzijde staat een schema met woorden uit de tekst. Zoek steeds het 

woord op in de zin en omcirkel het. Werk in tweetallen. De een bedenkt zelf wat het 

woord betekent met behulp van de strategie ophelderen. De ander zoekt het woord op in 

het woordenboek.  

2. Vergelijk de betekenissen. Wissel bij het volgende woord de rollen om. 

3. Lees de tip hieronder. 

 

 

 

 

 

  

In een tekst staan dus soms woorden die je niet kent. Bij die woorden kun je de 

strategiekaart gebruiken. Je probeert eerst zelf de betekenis van het woord af te 

leiden.  

Als je de betekenis zelf niet kunt afleiden of als je zeker wilt weten dat je betekenis 

klopt, kun je het woordenboek gebruiken. Let hierbij op de volgende dingen: 

• De woorden in het woordenboek staan in alfabetische volgorde. Let bij het 

zoeken op de eerste letter(s) van het woord. 

• Soms staan er meerdere betekenissen van een woord in het woordenboek. 

Bijvoorbeeld bij bewerken. Kijk dan welke betekenis het beste in de zin past. 

• Als een woord in het meervoud in de tekst staat, zoek je het op bij het 

enkelvoud. Bijvoorbeeld: de ontwikkelingen vind je in het woordenboek bij de 

ontwikkeling. 

• Soms staat er een uitdrukking of werkwoord dat uit verschillende woorden 

bestaat. Bijvoorbeeld iemand een hak zetten. Dat kun je meestal opzoeken bij 

het zelfstandig naamwoord. Hier is dat de hak. 

• Een werkwoord zoek je altijd op bij het hele werkwoord. Bewerkt zoek je dus 

op bij bewerken. 

• Je kunt een woord ook in een online woordenboek opzoeken. Dan hoef je dus 

niet te letten op de alfabetische volgorde. DE oveige punten gelden wel ook 

voor een online woordenboek.  

Let op: je kunt en hoeft niet alle woorden op te zoeken. Dat kost te veel tijd en 

het stoort bij het lezen. Zoek alleen de woorden op die echt belangrijk zijn om de 

tekst te begrijpen. 
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Woord eigen betekenis betekenis in het 

woordenboek 

1. overduidelijk (r. 8)  

 

 

 

 

 

2. bewerken (r. 9) 

 

 

 

 

 

 

3. immers (r. 12) 

 

 

 

 

 

 

4. vervalsen (r. 17)  

 

 

 

 

 

 

5. de ontwikkeling (r. 18)  

 

 

 

 

 

6. waarschijnlijk (r. 20)  

 

 

 

 

 

7. iemand een hak zetten 

(r. 25) 

 

 

 

 

 

8. chanteren  

(r. 29) 

 

 

 

 

 

 

9. in lijn met (r. 34)  

 

 

 

 

10. de eigenaardigheid  

(r. 38) 
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 Schrijfopdracht  

Schrijf een stukje over deepfake video’s voor in de schoolkrant of de nieuwsbrief van school. 

Je wilt andere kinderen op school (en ook hun ouders) vertellen wat het zijn en ze ook 

waarschuwen voor het gevaar ervan.  

Zorg dat de volgende punten in je stukje voorkomen:  

❖ Wat is een deepfake video?  

❖ Waarom zijn ze niet altijd leuk?  

❖ Hoe kun je ze herkennen? 

Je mag je verhaaltje hieronder schrijven, maar je mag ook een apart blaadje vragen.  
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 Oefenen met woorden uit de tekst (extra opdracht)  

Hieronder in het vak 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 die hieronder bij de nummers staat en vul dat in de 

puzzel bij het juiste nummer in. Let op: de letter ij staat in 1 hokje. En in de grijze hokjes 

komt geen letter.  

 

1 kloppend met 6 aanpassen 

2 namelijk, want 7 zonder twijfel, erg duidelijk 

3 filmpje dat echt lijkt maar het niet is 8 bijna zeker 

4 bedreigen 9 namaken 

5 afwijking, iets wat anders is, wat opvalt   

 

 

 

 

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            
 

Welk woord lees je van boven naar beneden in de hokjes onder de pijl? ________________ 

 

Maak een goede zin met dat woord.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  

kies uit de volgende woorden: 

bewerken - chanteren – de deepfake video – de eigenaardigheid –  
immers – in lijn met – overduidelijk – vervalsen – waarschijnlijk  
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 Deepfake video’s herkennen (extra opdracht) 

Kun je zelf deepfake video’s herkennen?  

Jullie gaan zo met elkaar naar een paar filmpjes kijken. Sommige van die filmpjes zijn echt. 

Anderen zijn nep.  

In de tekst stonden de volgende punten waar je op kon 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? 

 

Verder kun je nog letten op de afzender van de video. Is het filmpje bijvoorbeeld van een 

krant of bekend nieuwsprogramma, zoals het Jeugdjournaal of Schooltv? Of ken je de maker 

van het filmpje?  

  


