
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Propaganda en desinformatie in 
oorlogstijd 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Massamedia, communicatie, manipulatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij maatschappijleer, kerndoel 47: 
De leerling leert actuele spanningen, conflicten en 
oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun 
achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op 
individuen en samenleving (nationaal, Europees en 
internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de 
wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis 
van internationale samenwerking te zien. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Nieuwsuur in de klas: 
Nepnieuws, De Kennis van Nu in de klas: Bescherming 
tegen hackers en Tegenlicht in de Klas: De 
informatieoorlog.  
 

 
Antwoorden 
1 B 
2 1) Om de Russen te laten geloven dat het om een 
bevrijdingsmissie gaat in plaats van een inval. 2) Om de oorlog 
te rechtvaardigen tegenover Russische burgers. 
3) Om verdeeldheid te creëren tussen Russen en Oekraïners. 
4) Om steun te krijgen en behouden van Russische burgers. 
3 Bijvoorbeeld: Journalistiek die niet beïnvloed kan worden 
door externe factoren, zoals management en geld. In deze 
video gaat het vooral over politieke invloed. In Rusland is het 
gevaarlijk om iets te zeggen wat niet mag van de overheid.  
4 B 
5 Rusland moet het beeld in stand houden dat het heeft 
gecreëerd, want als zij hiermee stoppen en de waarheid 
wordt ontdekt zullen Russische burgers massaal in opstand 
kunnen komen. 

Samengevat 
Oorlog wordt allang niet meer gevoerd met wapens 
alleen. Propaganda en desinformatie zijn machtige 
wapens geworden. Dit gebeurt ook in de oorlog in 
Oekraïne. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is het doel van nepnieuws verspreiden? 
A) Websites hacken 
B) Verwarring zaaien 
C) Mensen pesten 
 

 
 
2 Zie bovenstaande afbeelding. Waarom kiest Poetin 
precies deze woorden? Je mag meerdere redenen 
noemen. 
 
3 Onafhankelijke journalistiek bedrijven is onmogelijk in 
Rusland. Wat is onafhankelijke journalistiek? 
 
4 Er zijn Litouwse vrijwilligers die Russen contacteren om 
te praten over de situatie in Oekraïne. Waarom heeft dit 
weinig effect? 
A) Russen zijn niet geïnteresseerd in politiek. 
B) Rusland steekt veel geld in propaganda. 
C) Buitenlandse media vertellen de waarheid ook niet. 
 
5 Waarom heeft Rusland hun propaganda de afgelopen 
vijf jaar opgevoerd? 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Na het zien van deze aflevering, op welke manier kun 
jij anders omgaan met nieuws? 
 
2 Geef een voorbeeld van nepnieuws dat door veel 
mensen als waarheid werd beschouwd. Je mag zoeken 
op het internet.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nepnieuws/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nepnieuws/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-bescherming-tegen-hackers/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-bescherming-tegen-hackers/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-informatieoorlog/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-informatieoorlog/


  
 
 
 
 
 
 
 

Tegenlicht in de klas 
Propaganda en desinformatie in 
oorlogstijd 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Massamedia, communicatie, manipulatie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Nieuwsuur in de klas: Nepnieuws, De Kennis van Nu 
in de klas: Bescherming tegen hackers en Tegenlicht 
in de Klas: De informatieoorlog.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘propaganda’ en ‘nepnieuws’ zijn te 
gebruiken als onderwerpen voor je profielwerkstuk 
bij de vakken maatschappijleer en 
maatschappijwetenschappen. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Marketing, journalistiek en communicatie 
Informatica 
 
HBO: 
Journalistiek 
Communicatie 
 
WO: 
Media en maatschappij 
Communicatiewetenschappen 
 

Samengevat 
Oorlog wordt allang niet meer gevoerd met wapens 
alleen. Propaganda en desinformatie zijn machtige 
wapens geworden. Dit gebeurt ook in de oorlog in 
Oekraïne. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat is het doel van nepnieuws verspreiden? 
A) Websites hacken 
B) Verwarring zaaien 
C) Mensen pesten 
 

 
 
2 Zie bovenstaande afbeelding. Waarom kiest Poetin 
precies deze woorden? Je mag meerdere redenen 
noemen. 
 
3 Onafhankelijke journalistiek bedrijven is onmogelijk in 
Rusland. Wat is onafhankelijke journalistiek? 
 
4 Er zijn Litouwse vrijwilligers die Russen contacteren 
om te praten over de situatie in Oekraïne. Waarom 
heeft dit weinig effect? 
A) Russen zijn niet geïnteresseerd in politiek. 
B) Rusland steekt veel geld in propaganda. 
C) Buitenlandse media vertellen de waarheid ook niet. 
 
5 Waarom heeft Rusland hun propaganda de afgelopen 
vijf jaar opgevoerd? 
 
Verdiepingsvragen 
 
1 Na het zien van deze aflevering, op welke manier kun 
jij anders omgaan met nieuws? 
 
2 Geef een voorbeeld van nepnieuws dat door veel 
mensen als waarheid werd beschouwd. Je mag zoeken 
op het internet. 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nepnieuws/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-bescherming-tegen-hackers/
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-bescherming-tegen-hackers/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-informatieoorlog/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-informatieoorlog/

