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Nepnieuws
Het internet heeft een schat aan informatie. Iedereen kan er namelijk zelf informatie aan
toevoegen: een website is snel opgezet en via sociale media nog makkelijker te verspreiden.
Maar wie controleert deze informatie eigenlijk?

Wat moet ik weten en kunnen?
Weten wat nepnieuws is.
Weten wat het verschil is tussen subjectief en objectief.
Uitleggen hoe je kunt zien dat een nieuwsartikel betrouwbaar is.

A. Wat is nepnieuws?
Opdracht 1
A) Geef jouw omschrijving van nepnieuws.
B) Wat zijn de twee redenen die in de video worden genoemd waarom er nepnieuws
werd gemaakt?
C) Wat is volgens de docent de reden dat er meer nepnieuws is tegenwoordig?

B. Objectief of subjectief
We maken onderscheid tussen objectieve en subjectieve berichten. Maar wat is precies het
verschil?
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Objectief betekent dat je geen voorkeur hebt. Je hebt dus geen mening. Een goede journalist
brengt zijn nieuws objectief, dat wil zeggen dat je zijn mening er niet uit kunt halen.
Subjectief betekent dus dat je wél je eigen mening laat terugkomen.

Blind ontslagen als bondscoach Oranje
Danny Blind is zondag na ruim anderhalf jaar eindelijk ontslagen als bondscoach van het
Nederlands elftal.
De KNVB houdt de 55-jarige Blind verantwoordelijk voor de bizar slechte resultaten in de
afgelopen maanden. Oranje bereikte zaterdag een nieuw dieptepunt door een 2-0 verlies tegen
Bulgarije in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Rusland. Plaatsing voor het
toernooi is daardoor ver weg en zullen we dus nooit meer halen.
Nederland zal opgelucht zijn, dat we eindelijk van deze trainer zijn verlost. Assistent-trainer Fred
Grim zal hem tijdelijk vervangen.
Naar: NU

Opdracht 2
A) Bekijk het nieuwsartikel hierboven. Welke woorden zijn subjectief?
B) Herschrijf het nieuwsartikel op een objectieve manier.

Opdracht 3
Kies een klasgenootje uit. En noem iets objectiefs en iets subjectiefs aan hem of haar.
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C. Wanneer is een nieuwsartikel betrouwbaar?
Het is belangrijk dat je zelf kan controleren of nieuws daadwerkelijk zo gebeurd is. Er is een
eenvoudige checklist van drie vragen:
1. Is er hoor en wederhoor toegepast? Zijn alle betrokkenen aan het woord gekomen?
2. Worden er feiten gebruikt of enkel meningen? Is de auteur wel objectief? Of komt er
duidelijk een mening naar voren?
3. Kom je de feiten ook nog in een andere bron tegen? Als het enkel bij één bron terug te
vinden is, zou het dan wel echt zijn?

Opdracht 4
Ga op zoek naar een betrouwbaar nieuwsartikel en bewijs aan de hand van de bovenstaande
drie vragen dat het nieuwsartikel betrouwbaar is.

Extra: Doe de Nepnieuws Quiz
Doe de Nepnieuws quiz van de Volkskrant en kijk hoe goed jij echt nieuws van
nepnieuws kan onderscheiden.

© 2019 Methode M. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
auteur.
Dit is een geautomatiseerde PDF-versie van de originele pagina. Afbeeldingen en video's
ontbreken.

Nepnieuws | 3

