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 Actief lezen 

1. Lees de tekst actief in groepjes. Vul tijdens het actief lezen het werkblad in zoals je 

dat gewend bent. 

Let op: schrijf eerst je aantekeningen bij het stukje op. 

 

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

 

3. Lees ná het bespreken van het stukje de sleutelvragen bij dat stukje en beantwoord 

die samen.  

 

Deepfake video’s 

Misschien heb je ze weleens gezien: video’s (bijvoorbeeld op YouTube) waarin 

acteurs of actrices in een film spelen waarin ze in werkelijkheid nooit gespeeld 

hebben. Hun hoofd is dan op het hoofd van de oorspronkelijk hoofdrolspelers 

geplakt. Het lijkt net echt! Grappig toch? Of niet? In deze Nieuwsbegriples lees je er 

meer over. 

 

Deze les 

Het actief lezen en de sleutelvragen in opdracht 1 helpen je om de tekst goed te 

begrijpen. 

In opdracht 2 probeer je de betekenis van onbekende woorden te achterhalen.  

Bij opdracht 3 maak je een schrijfopdracht naar aanleiding van de tekst. 

In opdracht 4 leer je hoe je deze deepfake video’s kunt herkennen. 
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Sleutelvragen 

 

Tijdens het lezen 

Inleiding Geen sleutelvraag 

 

Deepfake 1. Wat zijn deepfake video’s? 

 

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

dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden? 

 

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

 

Nepnieuws 4. Waarvoor kan deepfake worden ingezet? 

 

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

 

Verbod? 

 

6. Wat kan er worden gedaan tegen misbruik 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? 

 

 

 Woordbetekenissen achterhalen 

De tekst over deepfake video’s bevat enkele woorden die je misschien niet of niet goed 

kent. Lees de uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bespreek de woorden op de volgende pagina in een groepje van twee of drie. Probeer 

te bedenken wat de betekenis is en noteer hoe je die betekenis achterhaald hebt. 

2. Vul het schema aan met andere woorden uit de tekst die je tijdens het lezen hebt 

onderstreept en die je niet (goed) kent. 

Als je een tekst leest, kom je soms onbekende woorden of ingewikkelde zinnen tegen. 

Je kunt die niet altijd allemaal opzoeken in een woordenboek, want dat zou te veel tijd 

kosten. Je moet dus zelf op zoek gaan. In de woordhulp van het stappenplan staan 

handige tips. Gebruik bij deze opdracht de volgende tips:  

• Lees de zin zelf nog eens een keer rustig door. Misschien snap je het nu wel. 

• Lees een stukje terug of verder. Misschien staat er een uitleg van een woord, of 

een woord dat hetzelfde betekent (een synoniem). 

• Kijk naar het woord of de zin. Lijkt een deel al bekend? Wat weet je er al van? 

Om te checken of je echt begrijpt wat er staat, kun je iets in je eigen woorden 

uitleggen. Aan jezelf of aan een ander. 
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 Woord Betekenis Hoe ben je achter de 

betekenis gekomen? 

r. 1 de trailer 

 

 

  

r. 3 respectievelijk 

 

 

  

r. 6 de kunstmatige 

intelligentie  

 

  

r. 9 onderscheiden 

 

 

  

r. 30 overtuigend 

 

 

  

r. 32 voormalig 

 

 

  

r. 40 misleidend 

 

 

  

r. 49 de democratie  

 

 

  

r. 51-52 iemand iets in de 

mond leggen 

 

  

r. 64 de weerbaarheid 
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 Schrijfopdracht 

Stel, je hebt op YouTube een deepfake video gezien waarin de directeur of directrice van 

jullie school een hoofdrol speelt. Schrijf een e-mail naar hem of haar waarin je vertelt 

over de video die je hebt gezien. Leg hem of haar ook uit wat deep fake video’s zijn 

(waarschijnlijk weet hij/zij dat nog niet!) en vertel wat je denkt dat hij/zij nu moet doen. 

Bouw je e-mail volgens de juiste manier op: 

- Schrijf een inleiding waarin je vertelt over het moment dat je de video 

tegenkwam. Beschrijf ook (kort) wat er in de video te zien is. 

- Schrijf een kern waarin je uitlegt wat deepfake video’s zijn en welke schade ze 

kunnen aanrichten. 

- Schrijf een slot waarin je de directeur/directrice adviseert wat hij/zij nu moet 

doen. 

 

Laat je e-mail lezen aan een klasgenoot en geef elkaar tips om jullie e-mail te 

verbeteren.  

 

  Deepfake video’s herkennen (extra opdracht) 

In de tekst heb je gelezen dat er tot nu toe geen officiële wetgeving is over de 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij het maken of delen van deepfakes. Een 

kritische blik is voor nu het beste hulpmiddel om deepfakes te herkennen als je ze 

tegenkomt. Dit kun je zelf doen om deepfake video’s te herkennen: 

 

1. Let op visuele aanwijzingen 

Door jezelf vragen te stellen kun je aanwijzingen in het beeld herkennen die kunnen 

wijzen op een deepfake: 

 

• Maakt de mond 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? 

• Wat kun je nog meer zien van het lichaam van de spreker en klopt dat met de 

bewegingen die het hoofd maakt? 

Maak het jezelf makkelijker door de video vertraagd af te spelen, dan vallen eventuele 

eigenaardigheden nog meer op. 

 

2. Let op de bron van de video 

Wie is de afzender van de video? Is het een bekende nieuwsbron zoals de BBC of de NOS 

of is de afzender onbekend? Een onbekende afzender kan een eerste aanwijzing voor 

onbetrouwbaarheid zijn. Is de afzender wel zichtbaar, maar ken je zelf de naam niet? 

Probeer dan meer te weten te komen over de afzender. Is er een website met informatie 

over de redactie en contactgegevens? Heeft de afzender een geverifieerd account op 

sociale media? Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken over de (on)betrouwbaarheid van 

de bron. 
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3. Waar staat de video nog meer? 

Is de video te vinden op meerdere plekken of alleen op de website waar je de video 

tegenkwam? Zoek via DuckDuckGo, Google en YouTube naar de video en bekijk hoe de 

video daar wordt gepresenteerd. Of zoek op het onderwerp: als er een nieuwswaardig 

onderwerp in de video centraal staat (bijvoorbeeld een pikante uitspraak van een 

politicus) dan zullen andere media dit nieuws ook brengen. Probeer het onderwerp van 

de video te bevestigen via meerdere bronnen. 

 

Bron: www.mediawijsheid.nl/deep-fake 

 

 

Gebruik op YouTube de zoekterm deepfake om enkele voorbeelden van deepfake video’s 

te bekijken. Gebruik de tips die je hierboven hebt gekregen. Wat vind je: is het makkelijk 

of moeilijk om de deepfake video’s van echt te onderscheiden? Bespreek het met de rest 

van de klas. Wat is jullie conclusie? 

 


