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OPDRACHT 4 News4U 
 
LEERDOELEN   

Competentie 1: media gebruiken 

Produceren 

 

Competentie 2: media begrijpen 

Reflecteren 

 

OPDRACHT   
 

Voor deze opdracht schrijf je samen met jouw groepje zelf nep nieuws. Je verwerkt in dat artikel 

zo veel mogelijk (minimum vier) criteria waaraan je fake nieuws kunt herkennen. 

 

De artikels worden uiteindelijk gepost op een Padlet-pagina waar jij op een mediawijze manier 

kan reageren op het nieuws dat de andere leerlingen posten. Om het wat extra moeilijk te 

maken, posten we ook écht nieuws. Kan jij het fake news er van tussen halen en zeggen wat er 

nep aan is? 

 

 

STAPPENPLAN 
 

❑ Stap 1: Ga in de krant of online op zoek naar vier krantenartikels. 

- Eén artikel met regionaal nieuws (= nieuws uit jouw streek); 

- Eén artikel over België; 

- Eén artikel over iets wat in de wereld gebeurd is; 

- Eén artikel waar je zelf twijfels of bedenkingen over hebt (Is dit wel echt? Moet dit eigenlijk 

wel in de krant komen?). 

❑ Stap 2: Samen met je groepje brainstorm je over hoe je één van deze artikels zou kunnen 

omvormen tot fake news. Gebruik je cursus om er voldoende kenmerken die typisch zijn 

voor fake news toe te voegen. (Hoe pas je het verhaal aan? Voeg je een andere foto toe? ) 
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❑ Stap 3: Schrijf het artikel uit. Let erop dat je artikel een titel, een inleiding , een midden, 

eventueel een slot en een foto bevat.  Zorg eerst voor een brainstorm op papier.  

❑ Stap 4: Nadat je de goedkeuring kreeg van je leerkracht, typ je je netversie uit via de tool 

www.happiedays.be. Voor je deze site kunt gebruiken, moet je je registeren. Dit doe je 

zoals gewoonlijk met je media-account.  

❑ Stap 5: Je dient het artikel in PDF in via de uploadzone in de map 'artikel fake news'.  

❑ Stap 6: De leerkrachten posten het artikel vervolgens op een Padlet-pagina. Tijdens een 

doorschuifronde lees je een artikel van medeleerlingen. Geef aan wat fake is en benoem de 

kenmerken van nep nieuws op de Padlet-pagina. Gebruik hiervoor je cursus en de poster 

'Betrouwbare informatie of toch fake?' 

 

PRODUCTCRITERIA 

Een afgewerkt, bewerkt artikel met daarin minimum vier kenmerken van fake nieuws in verwerkt.  

 

MIDDELEN 

Workshop en theoriebundel Fake news  

Laptop  

Site: happiedays.be 

Verzamelde artikels 

Poster 'Betrouwbare informatie of toch fake?' 
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