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Nieuwsbegrip Extra over Nieuwswijsheid (2020) 
opdrachten niveau D 

 Actief lezen  

1. Lees de uitleg. Oriënteer je op de teksten en de opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het lezen 

• Bekijk de buitenkant (de titels, de tussenkopjes en het plaatje met het onderschrift) 

van de twee teksten van deze les. Wat weet je al over het onderwerp? Wat heb je er 

al over gelezen of gehoord? 

 

• Bespreek samen: heb jij weleens een deepfake video gezien? Wat vond je ervan? 

 

• Wat is je leesdoel bij deze tekst? Na het lezen van deze tekst: _________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Actief lezen 

 

• Bespreek per tekstdeel waar dat deel over gaat en of jullie begrijpen wat de 

hoofdzaken zijn. Als jullie het eens zijn, noteer je de belangrijkste informatie in 

trefwoorden (korte steekwoorden) in het betreffende tekstvak van het werkblad actief 

lezen of in de kantlijn van de tekst.  

• Noteer ook voor jou onbekende woorden. Deze ga je bij opdracht 2 ophelderen. 

• Na het lezen van de tekst bespreken jullie samen de sleutelvragen. Die staan op 

pagina 2. Het antwoord schrijven jullie op een apart blaadje of op het werkblad actief 

lezen, als je dat krijgt van je docent. Noteer ook de antwoorden op je eigen vragen. 

 

Overzicht van de opdrachten: 

Opdracht 1 is gericht op het actief lezen van de teksten.  

 

Opdracht 2 is een strategieopdracht gericht op de strategie ophelderen van 

onduidelijkheden.  

 

Opdracht 3 is een schrijfopdracht die past bij het thema van de les. 

 

Opdracht 4 biedt enkele denkvragen over de teksten. 

 

In opdracht 5 ga je actief met het onderwerp van deze les aan de slag. 
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opdrachten niveau D 

Sleutelvragen 

 

Tijdens het lezen - TEKST 1 

Inleiding Geen sleutelvraag 

 

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

 

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

naar de verkiezingen van 2020? 

 

3. Welke maatregelen wil men in de Verenigde Staten 

nemen en hoe urgent zijn die maatregelen? 

 

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

te bieden? 

 

5. Wat wil hoogleraar Mark Deuze de lezer meegeven? 

 

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? 

 

 

Tijdens het lezen - TEKST 2 

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

inleiding? 

 

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

relativeert zij deze angst? 

 

Fake news 3. Wat illustreert de schrijfster met de historische 

voorbeelden in het tekstdeel onder het kopje ‘Fake 

news’? 

 

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

ze? 

 

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). 
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  Ophelderen van onduidelijkheden 

1. Lees de uitleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. De woorden in het onderstaande schema komen uit de tekst. Geef van elk woord een 

omschrijving. Vul ook in welke stap (1 t/m 4) van de strategie ophelderen van 

onduidelijkheden je hebt ingezet om achter de betekenis van het woord te komen. 

Zijn er nog woorden die je tijdens het lezen van de tekst zelf hebt genoteerd? Noteer 

die dan ook in het schema en probeer ook die woorden met behulp van de strategie 

op te helderen.  

 

Woord Betekenis Stap 1-4 

uitkramen (regel 8) 

 

  

geabstraheerd (regel 16) 

 

  

vitaal (regel 24)  

 

 

fabriceren (regel 32)  

 

 

detecteren (regel 37) 

 

  

ten prooi vallen aan 

(regel 38) 

 

 

 

opgeld doen  

(regel 45-46) 

  

de bottom line (regel 54)  

 

 

de laster (regel 69)  

 

 

Als je een tekst leest, zul je waarschijnlijk woorden en/of zinnen tegenkomen die 

je niet meteen begrijpt. Je kunt dan de volgende stappen nemen: 

1. Lees de lastige passage of de zin waarin het lastige woord stond nog eens 

(hardop). 

2. Bekijk wat je wél begrijpt: een deel van het woord of een deel van de zin. 

Probeer in je eigen woorden te zeggen wat er staat.  

3. Lees een stukje terug en een stukje vooruit. Soms wordt er iets uitgelegd of 

volgt er een voorbeeld of een synoniem van een lastig woord of een lastige 

zin. 

4. Heb je het woord echt nodig om de grote lijn van de tekst te begrijpen? Zoek 

het woord dan op, of vraag de betekenis aan iemand anders. 
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het imperium (regel 73)  

 

 

de royalty’s (regel 74)  

 

 

de opmars (regel 75) 

 

  

het mocht niet baten 

(regel 78) 

  

dominant (regel 78) 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Schrijfopdracht 

In de teksten heb je gelezen dat (Nederlandse en Amerikaanse) beleidsmakers deepfake 

video’s een gevaar voor de democratie vinden. Wat vind jij: is dit terecht?  

Schrijf een kort betoog van ongeveer 300-500 woorden aan de hand van de volgende 

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

democratie vinden. 

 

Bouw je betoog als volgt op: 

- Inleiding: trek de aandacht van de lezer, maak duidelijk wat het onderwerp is en 

vermeld de stelling. 

- Kern: verschillende alinea’s voor verschillende argumenten die jouw mening met 

betrekking tot de stelling ondersteunen. Waarom ben je het wel of niet eens met 

de stelling? Probeer ook tegenargumenten te bedenken en probeer die 

tegenargumenten weer te weerleggen. 

- Slot: geef een conclusie. Vertel jouw mening en herhaal nogmaals je belangrijkste 

argumenten. Eindig je betoog met een uitsmijter. 

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

verbeteren.  
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 De diepte in 

1.  De titel van tekst 1 bevat een vraag. Waar in de tekst geeft de schrijver antwoord op 

deze vraag? 

2. In regel 13-15 lees je dat machines met deep learning zelf dingen kunnen leren. 

Waarom zou dit handig kunnen zijn? 

3. Noem een synoniem voor het woord potentieel in regel 18. 

4. In regel 36 worden techreuzen Facebook en Microsoft genoemd. Bedenk zelf nog een 

derde techreus. 

5. Wat is de reden dat hoogleraar Mark Deuze in regel 46 een vergelijking maakt tussen 

mensen en zombies? 

6. Lees regel 69-79 nogmaals. Probeer uit de tekst af te leiden wie Thomas Jefferson, 

John Adams, Edison en Tesla waren.  

 

 Deepfake video’s herkennen (extra opdracht) 

Een kritische blik is voor nu het beste hulpmiddel om deepfakes te herkennen. 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. 

  

z.o.z. 
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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? 

 

 


