
dit lesmateriaal is van:

Aanleiding
Leerlingen denken dat wat ze zien op internet de 
waarheid is. Mensen zijn niet altijd wie ze zijn. 
Mensen en producten zien er op foto’s vaak mooier 
uit dan in werkelijkheid. Ook hebben velen al op 
internet een profiel aangemaakt. Vaak zijn ze zich 
niet bewust dat ze zich door dat profiel aan de hele 
wereld presenteren.

Doelstelling
Aan het eind van de les zijn de leerlingen zich be-
wust van wat ze wel en niet op internet moeten zet-
ten.Tevens weten ze dat er op internet zaken staan 
die er  in werkelijkheid anders uitzien. Ook verster-
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Hé, Dat klopt niet!

ken ze hun ict vaardigheden en krijgen ze inzicht in 
de basis principes van beeldbewerking.

Doelgroep
groep 7-8

Materialen
computers, digitaal schoolbord, glossy tijdschriften, 
prints van het werkblad, pennen

Tijdsduur
3 uur

?
aantekeningen

tips 

•   Laat de leerlingen op papier een voorbeeld Facebook profiel 
maken, met daarop persoonsgegevens,  naam, hobby’s, 
beschrijvingen van foto’s en andere informatie over zichzelf. 
Bespreek in groepjes de criteria: wat zet je er wel op en wat 
niet.

•  Voor meer informatie over ‘veilig internet’:  
www.besafeonline.org 
Het ‘Safer Use of Services on the Internet’ (SUSI)-project 
biedt aan de hand van een aantal algemene onderwerpen 
een leidraad om veilig online te zijn 

•  Op de site hieronder zie je de kaft van een tijdschrift. Als je 
klikt op de foto verschijnt er een lijstje met 12 aanpassin-
gen.  Klik op de punten om te kijken wat er bewerkt is aan 
de foto

http://www.kennisnet.nl/kids/watnou/mediawijsheid/proefje-
photoshop-cover/

•  Speel met de leerlingen klassikaal de  Movietrader spaar-
kaart ‘Mediawijs worden” op het digibord. Beantwoord di-
verse typen vragen die verwerkt zijn in de filmpjes. Hiermee 
scoren de leerlingen punten. Hoe meer goede antwoorden, 
hoe hoger de score. 

www.movietrader.nl/spaarkaarten 

colofon
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Biblioteka Nashional Kòrsou, Stichting Jong Bonaire, Philipsburg 
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Redactie en samenstelling Yvonne Willemsen. Eindredactie 
Saskia Luckmann Meijer.

Niets, behalve de werkbladen, uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Cultuur Kameleon.

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:



Zo Zet je Het in in De klas

1.  Start met het kijken op het digitale schoolbord 
naar het clipje “Hoe herken je gemanipuleerde 
beelden”

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-
right/item/2723467/beelden-bewerken

2.  Bespreek wat ze gezien hebben en vertel hen 
onderstaande informatie:

Reclame: Het veranderen van de werkelijkheid 
gebeurt veel bij reclames. Eten ziet er in een reclame 
bijvoorbeeld sappiger en kleurrijker uit. Tijdens het 
bewerken van die foto’s worden de kleuren veel fris-
ser gemaakt. De kleur van bijvoorbeeld een tomaat 
wordt nog dieper rood en glanzend en blaadjes sla 
worden zo groen gemaakt dat het van de foto afspat. 
Als je die foto’s ziet loopt het water je in de mond.
Films: In films worden special effects steeds be-
langrijker. Om alles zo realistisch mogelijk te laten 
lijken werken er grote teams met super snelle com-
puters om beelden zo te bewerken dat bijvoorbeeld 
ontploffingen levensecht lijken. 
Nieuws: Zelfs bij het nieuws word je weleens op het 
verkeerde been gezet. Fotografen willen heel graag 
dat de door hun gemaakte foto’s worden gebruikt. 
Ze veranderen soms de beelden om het spannen-
der of mooier te laten lijken.

3.  Hoe profileer jij je op bijvoorbeeld  
een Facebook pagina?

Via internet hebben we contact met elkaar  
en plaatsen we berichtjes, foto’s of filmpjes.
Zo scheppen we een beeld van onszelf op internet. 
Via bijvoorbeeld Facebook of Youtube laten we de 
wereld zien wie we zijn. 

Zorg voor je beeld op internet: Zoek af en toe eens 
op je eigen voor- en achternaam op internet. Mis-
schien vind je een foto van jezelf op een profiel 
(Facebook) geplaatst door iemand anders, die je 
niet online wilt. 

Meestal gebeurt er niets met foto’s of filmpjes die 
we op internet zetten. Maar af en toe gaat het mis. 
Vervelende reacties, misverstanden of ruzie.  Eigen-
lijk weet je nooit zeker of er ooit iets zal gebeuren 
met het materiaal dat je op internet plaatst. 

4.  Verdeel de klas in groepjes elk groepje maakt 
het werkblad.

Schrijf om de woorden “veilig internet’  begrippen 
die met ‘veilig internet” te maken hebben. Staan die 
begrippen ook nog met elkaar in verband?

Plak hier een foto (Magazines) op die volgens jullie 
bewerkt is

Wat is er beWerkt?

Waarom Hebben Ze Dat geDaan?

Heb je een Facebook pagina of een pagina op een 
andere Social Media site? 

Wat Zet je Daar op en Wat niet?

5.  Daarna kunnen de ll een zelfgemaakte foto of 
een foto van internet bewerken.

6. De foto kan mooier gemaakt worden (glitterfoto.nl) 

Glitterfoto.nl : allereerst start je met het uploaden 
van een foto (of je geeft een url van een foto op 
internet). Daarna zijn er 12 type acties die je kunt 
doen die aangegeven worden door buttons boven 
de foto. Uiteraard kun je verkleinen, roteren en 
uitsnijden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook glittertekst, 
effecten, tekstwolken en glitterplaatjes toevoegen.
Als je tevreden bent met het resultaat kan de foto 
worden bewaard, dit kan op 4 manieren: je kunt het 
opslaan op de harde schijf, e-mailen, online bewa-
ren (hiermee kun je de foto opslaan op Imageshack.
us en krijg je een link naar de foto en een directe 
link om de foto op Facebook te plaatsen) of bewa-
ren op Photobucket.”

7.  Presentatie van de foto’s aan  
elkaar en reacties geven

Deze les valt onder Mediawijsheid. Mediawijsheid 
is geen apart vak, maar bij alle andere vakken kan 
er aandacht aan worden besteed. Kinderen hebben 
door de komst van nieuwe media, nieuwe basis-
vaardigheden nodig. Het is niet alleen belangrijk 
dat ze een tekst kunnen begrijpen, maar ook dat 
ze leren omgaan met beelden en begrijpen welke 
eisen nieuwe media aan hen stelt.

Deze workshop sluit aan bij de volgende
kerndoelen primair onderwijs:
De leerlingen leren informatie en  
meningen te vergelijken en te beoordelen.
De leerlingen leren zich ‘redzaam’  
te gedragen in sociaal opzicht.
De leerlingen leren op eigen werk  
en dat van anderen te reflecteren.

Veilig internet

plak Hier 
De foto

WerkblaD

Hé Dat klopt niet


