Nieuwsuur in de Klas
Nepnieuws
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Niet alle nieuwsberichten die je voorbij
ziet komen op je tijdlijn of een website
zijn waar. Sommige mensen verzinnen
nieuws, in de hoop dat er veel op wordt
geklikt. Om geld te verdienen of om
meningen te beïnvloeden.
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Mediawijsheid, nepnieuws, actualiteiten
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Mens en Maatschappij 36 en 39.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie van
‘Nieuwsuur in de Klas’ met achtergronden
bij het nieuws. Op Schooltv.nl staan nog
meer video’s over actuele onderwerpen,
zoals: ‘Hoe herken je nepnieuws?’.
Antwoorden
1a Eigen antwoord, bijvoorbeeld: lokaal
nieuws, nationaal nieuws, shownieuws. b
Eigen antwoord. c Steeds meer mensen
volgen nieuws op internet. 2a Eigen
antwoord. b Nieuws dat niet echt is, maar
verzonnen. c Woorden die ervoor zorgen
dat je ergens op wil klikken, zoals ‘je
gelooft het nooit’ en ‘schokkend!’. 3
Bijvoorbeeld: om de meningen van
mensen te beïnvloeden, om geld te
verdienen, om mensen voor de gek te
houden. 4 B 5 Eigen antwoord. 6 Eigen
antwoord.

Kijkvragen
1 Nieuws is er in allerlei soorten:
internationaal nieuws, sportnieuws,
enzovoort.
a Welke soorten nieuws ken je nog meer?
b Geef bij elke vorm van nieuws aan of je
dit volgt en waar je het nieuws dan ziet.
c De laatste jaren is er een verandering aan
de gang in de manier waarop mensen
nieuws volgen. Beschrijf wat er verandert.
2 Soms kom je op social media ‘nepnieuws’
tegen.
a Wat is nieuws volgens jou?
b Wat is nepnieuws?
c Wat zijn ‘clickbait’-woorden?
3 Er zijn verschillende redenen waarom
nepnieuws gemaakt en verspreid wordt.
Noem twee redenen die in de aflevering
worden behandeld.
4 De medewerker van Facebook vergelijkt
nepnieuws met een lawine. Waarom?
A We gaan eraan ten onder.
B Doordat mensen nepnieuws delen, zien
meer mensen het en delen weer meer
mensen het. Dit versterkt elkaar.
C Door het vele nepnieuws worden we
ondergesneeuwd en zien we helemaal geen
echt nieuws meer.
Verdiepingsvragen
5 Nepnieuws kun je volgens deskundigen
goed leren herkennen, zodat je weet dat
iets wel of niet waar is. Hoe zou je kunnen
herkennen of een bericht echt of nep is?
6 Sommige mensen vinden dat nepnieuws
door de politiek moet worden verboden,
anderen vinden dat bijvoorbeeld Facebook
veel meer moet doen om het verspreiden
van nepnieuws tegen te gaan. Wat vind jij,
moet er wat tegen nepnieuws worden
gedaan? Waarom?
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