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Inleiding

De lesmodule Bureau Meestervervalsers voor groep 5 en 

6 geeft de leerlingen inzicht in manipulatie van met name 

afbeeldingen, maar ook van teksten. De leerlingen worden 

mediavaardig doordat zij mediaberichten onderzoeken, zelf 

beelden manipuleren met een fotobewerkingsprogramma en op 

onderzoek gaan naar de manipulaties in beeld en tekst tijdens 

hun bezoek aan de bibliotheek. 

Het hoofdthema van deze module is: hoe wordt de werkelijkheid 

vervalst in allerlei bronnen en hoe erg is dat.

Leerdoelen
•	 aandachtig onderzoeken van bronnen: bekijken, luisteren, 

zoeken, conclusies trekken

•	 bewust worden van de invloed van klassieke en moderne 

mediabronnen

•	 zelf mediabronnen maken en inzetten

•	 het onderzoeken van de collectie van de bibliotheek

•	 met andere ogen kijken naar hun omgeving

Aansluiting bij kerndoelen 
•	 1, 2 en 3 Taal: verwerven, uitdrukken, omgaan met 

informatie en argumenteren. 

•	 6: leren informatie en meningen te ordenen. 

•	 37: waarden en normen 

•	 54, 55 en 56: zich uitdrukken in en communiceren via 

beelden en taal en kennis verwerven over en waardering 

krijgen voor cultureel erfgoed.

Lesopzet
De module bestaat uit drie lessen, waarvan les 2 in de bibliotheek 

plaatsvindt. Om leerkrachten en leerlingen die geen ervaring 

hebben met een fotobewerkingsprogramma de mogelijkheid 

geven om vooraf te oefenen, staat op de homepage onder tips & 

tricks de tutorial voor het fotobewerkingsprogramma Pixlr. 

Digibord
Les 1 wordt gegeven met behulp van het digibord. Via het 

startscherm klik je eenvoudig door de genummerde stappen. 

In les 2 en 3 is geen digibord nodig. Les 2 wordt gegeven in de 

bibliotheek en in les 3 gaan de leerlingen aan de slag met wat zij 

in les 1 geleerd hebben.

Les 1
In les 1 worden de leerlingen door het fictieve bureau 

Meestervervalsers uitgenodigd mee te doen aan vervalsingen, 

de dingen mooier maken dan ze in werkelijkheid zijn. Dit bureau 

draait overuren en vraagt de leerlingen om hulp bij hun werk. 

Vervolgens doen de leerlingen een proefopdracht met een 

fotobewerkingsprogramma om te laten zien of ze goed genoeg 

Geen bibliotheek in de buurt?  

Nodig dan een vakdocent audiovisueel uit! 

Kijk op pagina 6 voor de alternatieve opzet van 

Bureau Meestervervalsers.
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zijn om mee te doen. De leerlingen bepalen andersom de 

voorwaarden waaronder zij met de Meestervervalsers mee  

willen werken. 

Les 2
In les 2 volgt het bezoek aan de bibliotheek. De bibliotheek 

ontvangt de leerlingen, die de collectie beoordelen op ‘vervalst’ 

of ‘origineel’. Vervolgens introduceert de bibliotheek de 

hoofdopdracht: de gemeente waar de kinderen wonen wil meer 

toeristen trekken. Kunnen de leerlingen plaatselijke foto’s zodanig 

bewerken dat toeristen nieuwsgierig worden en in grote getale 

op bezoek komen? 

Les 3
In les 3 wordt de hoofdopdracht, het bewerken van foto’s, op 

school uitgevoerd. De bibliotheek exposeert vervolgens het werk 

van de leerlingen.

De bibliotheek en Mediaspoor
Bibliotheken zijn logische partners van scholen. Ook zijn 

bibliotheken de aangewezen plek als het om mediawijsheid gaat. 

Bibliotheken zijn in het algemeen binnen redelijke afstand van 

scholen te vinden.

Tijd en organisatie
Voorbereiding 

Tijdsduur: afhankelijk van de voorkennis

Les 1: Wat is vervalst en de oefenopdracht 

Tijdsduur: 2,5 uur

Les 2: bezoek aan de bibliotheek

Tijdsduur ter plekke: 75 min

Les 3: de hoofdopdracht

Tijdsduur: 90 min

Tentoonstelling

Tijdsduur: in overleg met bibliotheek 
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Voorbereiding

Oefenen met het fotobewerkingsprogramma
In deze module wordt gewerkt met fotobewerkingsprogramma 

Pixlr. Dit is een gratis fotobewerkingsprogramma, dat via de 

website te gebruiken is: www.pixlr.com. Wanneer je niet bekend 

bent met fotobewerkingen kun je jezelf en je leerlingen trainen 

met de eenvoudige tutorial die te vinden is onder tips & tricks op 

www.mediaspoor.nl. 

•	 Je kunt een les voorafgaand aan het project alvast met 

de leerlingen het programma trainen. Ervaring leert dat 

leerlingen binnen een uur een werkstuk kunnen maken

•	 Vraag de leerlingen zelf thuis al te oefenen met  

www.pixlr.com 

Wil je nog meer oefenen, dan kan dat met behulp van de 

volgende tutorials op Youtube:

1. Pixlr Tutorial beelden samenvoegen 

2. Pixlr Tutorial photo collage 

3. En als je volledig op de hoogte wilt zijn van het programma: 

Pixlr Tutorial & Training - 1 Hour 21 Minutes - 32 Chapters

Wanneer je al thuis bent in een bewerkingsprogramma of de 

schoolcomputer heeft al een programma, is deze site niet nodig.

Afspraak met de bibliotheek
Maak een afspraak met de educatief medewerker van de 

bibliotheek. De bibliotheekmedewerker vindt de informatie over 

het bezoek aan de bibliotheek op de website Mediaspoor, onder 

Meestervervalsers. Spreek af hoe de oefenopdracht die in les 1 

gemaakt is, getoond wordt in de bibliotheek. Via een USB stick 

met opdrachten of met kleurenprints van enkele voorbeelden. 

Tijdsplanning
Het verdient aanbeveling de 3 lessen binnen 3 weken uit te 

voeren. Les 1 en 2 kunnen eventueel gecombineerd worden  

op één dag.
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Bureau Meestervervalsers  
in samenwerking met een 
kunstvakdocent of kunstenaar

Als het lastig is een bibliotheek in de buurt te bezoeken in 

het kader van dit project, dan kun je er ook voor kiezen een 

vakdocent / kunstenaar beeldend of audiovisueel uit te nodigen 

in de klas om met de leerlingen te filmen of foto’s te bewerken. 

De projectopzet ziet er dan als volgt uit:

•	 Les 1: stap 1 t/m 3 klassikaal 75 minuten. (Stap 4 vervalt.)

•	 Les 2: Gastles kunstvakdocent. (I.p.v. bezoek bibliotheek)

Dit onderdeel kan ook uit 2 lessen bestaan bijvoorbeeld 

filmen in les 2A en editen in les 2B. Dit is afhankelijk van het 

budget en de techniek.

•	 Les 3: Presenteren en nabespreken.

Bespreek hier de producten na aan de hand van de 

volgende vragen:

 - Wat was het doel van de opdracht en is het gelukt? 

 - Welke vervalsing kan wel en welke gaat te ver, en 

waarom?

 - Bespreek ook het gebruik van de techniek. Hoe ging 

het? Wat viel mee, wat viel tegen? 

 - Hoe kun je deze ervaring vertalen naar alle media die je 

zelf om je heen ziet?

Via de steunpunten voor cultuureducatie en amateurkunst is 

het gemakkelijk contact te leggen met een kunstvakdocent 

in de omgeving. Vraag of hij/zij een bijdrage kan leveren aan 

het project. Leg uit dat de gastles aan moet sluiten bij de 

voorbereidende les 1. Het doel is dat kinderen een vervalsing 

maken. Bijvoorbeeld een foto bewerken, een manipulatief 

filmpje maken of een gladde reclame maken. Het gebruik 

van de techniek en de inhoud kunnen in overleg met de 

vakdocent bepaald worden. Check of hij/zij ervaring heeft met 

het werken met groep 5/6. Spreek van te voren de planning 

en organisatorische zaken door en help waar nodig bij het 

nadenken over klassenmanagement. 

Op de site staat een handleiding voor de kunstvakdocent. 

De kunstvakdocent komt op school namens Bureau 

Meestervervalsers. De leerlingen is immers gevraagd of ze ook 

mee willen werken aan de productie van vervalsingen. 
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Les 1 Bureau Meestervervalsers

Overzicht Les 1

Aanduiding stapnummer

Aanduiding huidige / totaal 

aantal slides

Sluit stap, terug naar overzicht

Volgende slide

Vorige slide

Geluidsfragment starten

uitleG iconen diGibord

1

1 / 4

Doel

Duur

De leerlingen vormen zich een mening  

over geoorloofde en ongeoorloofde 

vervalsingen

De leerlingen zijn zich bewust van 

manipulatie van bronnen en maken zelf  

een bron die gemanipuleerd is.

2,5 tot 3 uur 

Lesopzet
•	 De leerlingen maken kennis met Bureau Meestervervalsers

•	 De leerlingen bekijken de voorbeelden en discussiëren 

hierover 

•	 De leerlingen maken de proefopdracht met behulp van  

een fotobewerkingsprogramma

Voorbereiding
•	 Zorg voor voldoende kundige helpers, minimaal 3 op  

8 leerlingen 

•	 Er moet minimaal 1 computer per 2 leerlingen zijn

•	 Zet van te voren een map met foto’s, die de leerlingen gaan 

bewerken, op het netwerk (bureaublad?) van de computers. 

Zie bijlage 3

•	 De leerlingen moeten Pixlr binnen het netwerk van de 

school kunnen openen. Probeer dit vooraf uit, laat anders 

de ICT dit programma op het bureaublad zetten 

•	 Bepaal waar de leerlingen hun gemaakte foto’s opslaan. 

Bij de nabespreking moeten alle foto’s op een plek terug te 

vinden zijn. 

•	 Open vooraf twee programma’s op de computer: Pixlr 

(www.pixlr.com, kies voor advanced) en de tutorial.  

Zo kunnen de leerlingen als het nodig is de tutorial bekijken 

voor de juiste stappen

•	 Print bijlage 1 en 2
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stap 1 de brief van bureau    
   meestervervalsers

 25 minuten

Klik op nummer 1 op het startscherm van Bureau 

Meestervervalsers. De brief wordt voorgelezen en is tegelijkertijd 

in beeld.

Naar aanleiding van deze brief filosoferen de leerlingen over  

de bedoelingen van vervalsingen.

 

Vraag de leerlingen wat zij denken dat vervalsers zijn. 

Leervragen kunnen zijn: 

1. Wanneer is een foto en/of schilderij echt of nep?

2. Wat is er goed aan bewerking van foto’s?

3. Wanneer is bewerking van foto’s niet toegestaan, vind jij?

4. Als je je opmaakt, is dat echt of nep?

5. Als je een verhaal aan iemand vertelt over iets wat je hebt 

meegemaakt, is dat dan echt of nep?

6. Als je iets leuks of iets vervelends hebt meegemaakt en je 

vertelt het nét iets  anders, is dat dan een leugen?

7. Als je de waarheid aan iemand niet vertelt, omdat je dat 

zielig of vervelend vindt, is dat dan nep of een leugen?

8. Is het journaal echt of nep? En de krant?

Probeer bij de uitspraken van de leerlingen geen verbeteringen 

aan te brengen.

Vraag naar wat hun mening is en vraag door om meer te  

weten te komen. Geef zo weinig mogelijk je eigen mening:  

laat leerlingen op elkaar te reageren door steeds vragen te stellen 

en door te vragen zoals ‘Thomas, wat vind jij van de opmerking 

van Sjoerd?’

Verdieping

Filosoferen met kinderen

Het gaat in het project over zaken als ‘echt en niet echt’, 

‘waarheid en leugen’. Het werk van de ‘Meestervervalsers’ 

wordt door de leerlingen bekeken en beoordeeld. Er zullen 

vragen opkomen als: wanneer is iets echt? Wat is de waarheid? 

Wanneer mag je liegen? Is de waarheid fijn? Om het project meer 

inhoud te geven, kan je aan deze vragen een filosofisch gesprek 

koppelen. 

Op de site www.kinderfilosofie.nl vind je tips en aanbevelingen. 

Brief Les 1 stap 1
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stap 2 echt of nep?

 25 min

Klik op nummer 2 op het beginscherm van Bureau 

Meestervervalsers. 

Laat de leerlingen het werkblad (bijlage 1) invullen.  

Laat daarna de beide foto’s op het digibord zien. Bespreek  

daarna de onbewerkte en bewerkte foto’s en het filmpje. 

1. hamburger

2. geld

3. restauratie

4. meisje

5. filmpje over vliegen

Voorbeelden discussievragen:

Hamburger

Veel eten staat veel lekkerder op pakjes dan hoe het er in  

het echt uitziet. Waarom doen reclamemakers dit? 

Geld

Geld namaken is niet makkelijk. Waarom niet?  

Wat is er bedacht om geld moeilijk te vervalsen? 

Restauratie

Is de schilderijlijst die gerepareerd is nog wel echt?  

Is een kasteel dat opgebouwd wordt op een ruïne nog echt? 

Meisje

Waardoor vinden jullie meisje 1 minder mooi?  

Is het de waarheid als je alle mensen mooier maakt op foto’s? 

Wat is een nadeel als je alle mensen op foto’s mooier maakt?

Vliegen

Waardoor denk je dat dit echt gebeurd is?  

Welke onderdelen in dit filmpje maken dat het echt lijkt? 

Waarom maken mensen dit soort filmpjes, denken jullie?  

Waarom geloven veel mensen dit? 

Echt of nep? Les 1 - stap 2 - 2b/5

Echt of nep? Les 1 - stap 2 - 3b/5

Echt of nep? Les 1 - stap 2 - 4b/5

Echt of nep? Les 1 - stap 2 - 5/5

Echt of nep? Les 1 - stap 2 - 1b/5
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stap 3 vervalsen, mag dat? 

 25 min

Klik op nummer 3 op het beginscherm van Bureau Meester-

vervalsers. Achtereenvolgens zijn drie voorbeelden te zien van 

een onbewerkte foto en daarna dezelfde bewerkte foto op 

een billboard, een computerscherm en in een krant. Deze drie 

verschijningsvormen hebben een ander doel. Mag er dan wel/

niet een gemanipuleerde foto worden gebruikt?

Laat de leerlingen het werkblad (bijlage 2) per foto invullen. 

Bespreek daarna de foto’s. Discussieer met de leerlingen 

wanneer een foto wel verspreid mag worden en wanneer niet. 

Voorbeelden discussievragen:

Strand

Het lijkt altijd mooi weer op reclamefoto’s van vakantie-

bestemmingen. Waarom? Mag dat? Als je zelf vakantiefoto’s 

neemt, doe je dat dan ook als het regent? Mag een 

gemanipuleerde foto in de krant, wanneer wel en wanneer niet?

Artis

Mag Artis bezoekers lokken met deze foto? Als je zelf zo knap 

bent om een foto te maken van een olifant met twee slurfen, 

mag het dan op Facebook? Wanneer zou deze foto in de krant 

kunnen staan?

Jongetje

Het jongetje zou op het billboard kunnen staan als reclame om 

geld in te zamelen voor gehandicapte kinderen. Mag het dan 

wel? En op Facebook als het een jongetje uit jouw klas zou zijn? 

En in de krant als foto bij een artikel over pesten?

Door middel van discussie worden een aantal criteria 

geformuleerd waarbinnen de leerlingen de opdracht willen doen 

voor Bureau Meestervervalsers.

Bijvoorbeeld:

Beste medewerkers van Bureau Meestervervalsers,

Wij, de leerlingen van groep 5-6 van de …basischool willen wel 

de opdracht uitvoeren. 

We doen het als:

1. we met de vervalsing niemand verdriet doen

2. we niemand in kwade zin bedriegen

3. we er geen boze mensen van krijgen

4. mensen door onze vervalsing geen rare dingen gaan doen.

Met vriendelijke groet,

(Vertel dat je deze voorwaarden zal mailen aan Bureau 

Meestervervalsers.) 

Vervalsen, mag dat? Les 1 - stap 3 - 1b/3

Vervalsen, mag dat? Les 1 - stap 3 - 1a/3

Vervalsen, mag dat? Les 1 - stap 3 - 2a/3

Vervalsen, mag dat? Les 1 - stap 3 - 2b/3

Vervalsen, mag dat? Les 1 - stap 3 - 3a/3

Vervalsen, mag dat? Les 1 - stap 3 - 3b/3
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stap 4 pixlr tutorial 

 75 min

Klik op nummer 4 op het beginscherm van Bureau Meester-

vervalsers. Nu is de tutorial van het fotobewerkings programma 

Pixlr te zien. Bekijk deze met de leerlingen.

Nu gaan de leerlingen aan de gang met de proefopdracht. 

Als het goed is hebben de leerlingen vooraf al geoefend met Pixlr 

op school of thuis. De leerlingen werken in tweetallen achter een 

computer. Ze helpen elkaar met het bewerken van twee foto’s. 

De foto’s die zij als uitgangspunt nemen staan in een map op het 

netwerk. De foto’s die zij maken slaan zij op in dezelfde map.

De opdracht luidt, vanuit Bureau Meestervervalsers: maak een 

vervalsing. Doe iets met twee foto’s. Je plaatst een onderdeel 

van een foto op een andere foto waardoor je iets anders ziet dan 

de werkelijkheid. Maak een vervalsing die in werkelijkheid zou 

kunnen bestaan.

Nabespreking

-  Laat de beelden zien aan de hele groep. De leerlingen zoeken 

bij elkaar de vervalsingen op.

-  Vertel dat de groep een bezoek brengt aan de bibliotheek. 

Zouden er in de bibliotheek ook vervalsingen zijn? 

-  Zorg ervoor dat de foto’s op een USB-stick komen te staan (als 

de bibliotheek een beamer heeft) of neemt enkele voorbeelden 

mee van de proefopdracht (in kleur uitgeprint). 

- Vertel dat je de foto’s mailt naar Bureau Meestervervalsers. 

Verdiepingsopdracht: Verzamelen (huiswerk)

De leerlingen krijgen de opdracht om een paar dagen lang 

op zoek te gaan naar nog meer vervalsingen van Bureau 

Meestervervalsers. 

Geef tips over de vindplaatsen van deze vervalsingen:

•	 in de krant

•	 in tijdschriften

•	 op tv en internet

In de verzameling komen foto’s en teksten, films of illustraties. 

De vervalsingen uit de tijdschriften en kranten worden op een 

zichtbare plek opgehangen in de groep. De reclames, films en 

andere digitale bronnen worden genoemd in namen van het 

product en of vindplaatsen op internet. De leerlingen schrijven 

deze informatie op een geeltje. Die geeltjes komen bij de andere 

bronnen op de wand in de klas te hangen. Zo komen er steeds 

gesprekken tussen leerlingen over wat ze gezien en gevonden 

hebben. En zo kunnen anderen ook de bronnen op internet 

vinden en bekijken. Er kan een tweedeling gemaakt worden van 

vervalsingen: dit kan/dit kan niet. 

Pixlr tutorial Les 1 - stap 4 - 1a/8
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Doel

Duur

Les 2 Bezoek aan de bibliotheek

De leerlingen zijn op de hoogte van de 

collectie van de bibliotheek en ervaren dat 

hier ook sprake is van echt en nep, waar en 

niet waar. 

De leerlingen kennen de gebouwen/

locaties die toeristisch interessant zijn en 

weten die te vinden op de stadsplattegrond

75 minuten

Lesopzet   
•	 Leerlingen onderzoeken de collectie van de bibliotheek 

d.m.v. opdrachten.

•	 Leerlingen ontvangen de hoofdopdracht (maak je eigen 

woonplaats mooier)

•	 Leerlingen worden door de educatief medewerker 

geholpen bij het uitkiezen van een plek/gebouw in hun 

woonplaats.

Voorbereiding 
•	 neem enkele voorbeelden mee van de proefopdracht en 

van de leerlingen (in kleur uitgeprint) of op USB-stick als 

bibliotheek een beamer heeft

•	 bereid de klas voor op het bezoek aan de hand van de 

onderzoeksopdracht. 

•	 regel 2 begeleiders vanuit school. Zij bieden ondersteuning 

aan het project.

   

De handleiding voor de bibliotheekmedewerker is te vinden 

onder www.mediaspoor.nl bij lespakket Meestervervalsers
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stap 1
De leerlingen worden ontvangen door de educatief medewerker. 

Deze legt uit dat Bureau Meestervervalsers hen benaderd heeft 

om de hoofdopdracht voor de leerlingen uit te reiken. Hebben 

de leerlingen een idee waarom de bibliotheek is gevraagd en niet 

bijvoorbeeld het theater of de sportclub? 

De educatief medewerker helpt de leerlingen om tot een 

antwoord te komen door vragen te stellen. Daarna vat zij/hij 

samen:

•	 de bibliotheek geeft betrouwbare informatie

•	 de bibliotheek is er voor alle mensen

•	 boeken omdat je iets wilt weten, iets wilt leren of om je te 

ontspannen

•	 fictieboeken kun je lezen over een andere werkelijkheid 

•	 die werkelijkheid is meestal bedacht/vervalst

stap 2

Daarna wordt het werk van de leerlingen besproken. Aan de hand 

van de bespreking worden de kenmerken van vervalsen herhaald:

•	 De werkelijkheid mooier maken,

•	 Een afbeelding maken van een andere afbeelding met de 

bedoeling dat je de verschillen niet ziet. 

stap 3
Zoekopdracht over de materialen van de bibliotheek. De 

educatief medewerker bespreekt de gevonden materialen op 

echt/vervalst.

stap 4
Als de leerlingen deze opdracht goed afgerond hebben, 

ontvangen zij de hoofdopdracht van Bureau Meestervervalsers. 

Deze opdracht doen de leerlingen op school.

De hoofdopdracht is een opdracht van de gemeente waar de 

leerlingen wonen. Hiervoor is gekozen om de leerlingen een 

focus te geven en hen tegelijkertijd te leren wat hun eigen 

woonomgeving aan bijzonderheden biedt.

De gemeente wil graag meer toeristen aantrekken. Toerisme 

is goed voor de woonplaats en brengt gezelligheid en meer 

inkomsten. Mensen komen graag naar een plek waar het mooier, 

gezelliger en bijzonderder is dan in hun eigen woonplaats.

Wat zouden de leerlingen kunnen maken zodat er meer  

toeristen komen?
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Aan de hand van een plattegrond van de woonplaats wordt 

samen met de leerlingen een aantal aantrekkelijke plaatsen in de 

woonplaats benoemd. Ieder groepje van twee leerlingen kiest 

een eigen lokatie of gebouw.

De leerlingen krijgen dezelfde opdracht als bij de proefopdracht. 

Ze veranderen een foto waardoor je iets anders ziet dan de 

werkelijkheid. Zij maken een vervalsing die in werkelijkheid zou 

kunnen bestaan. 

De bibliotheekmedewerker vertelt dat er een expositie van de 

resultaten wordt ingericht in de bibliotheek.

Huiswerk tussen les 2 en 3
De leerlingen fotograferen een plek in hun woonplaats en mailen 

die naar de leerkracht. Dit kan ook met een mobiele telefoon. Zij 

kunnen ook een foto van internet halen en die als bijlage mailen 

naar de leerkracht. 

Plaats de foto’s in een map op het netwerk. Daardoor kunnen  

de leerlingen in les 3 direct aan de slag.
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Doel

Duur

Les 3

De leerlingen passen hetgeen ze geleerd 

hebben over vervalsingen in de praktijk toe

De leerlingen kijken met andere ogen naar 

hun woonplaats

De leerlingen leren een vragenlijst te 

formuleren

90 minuten

Lesopzet
•	 De leerlingen bewerken een foto van hun woonplaats  

en schrijven daarbij een tekst.

•	 De leerlingen maken een beoordelingsformulier voor  

de bezoekers van de expositie

Voorbereiding
•	 De leerlingen hebben als huiswerk een foto gemaakt of  

van internet gehaald en die opgestuurd naar de leerkracht

•	 Zet deze foto’s in een map op het netwerk

•	 De leerlingen werken in tweetallen aan hun opdracht

•	 Zorg voor helpers (als dat nog nodig is)

•	 Pixlr staat op het netwerk van de school (zie les 1)

•	 Open vooraf twee programma’s op de computer:  

Pixlr (www.pixlr.com, kies voor advanced) en de tutorial.  

Zo kunnen de leerlingen als het nodig is de tutorial  

bekijken voor de juiste stappen

•	 Maak een afspraak met de bibliotheek voor de expositie

•	 Bijllage 3. Een paar dagen na de opening van de expositie, 

wordt bijlage 3 in de klas voorgelezen  

Inhoud
De leerlingen werken in tweetallen aan hun vervalsing van een 

onderdeel of plek in de woonplaats. 

Daarna bedenken zij samen een beoordelingsformulier een een 

(onbekende) bezoeker aan de bibliotheek. Ze willen graag weten 

of de bezoekers zien wat er vervalst is aan hun werk.  

Ook willen zij graag weten of het mag of niet. Aan het einde van 

de tentoonstelling kan er gekeken worden welk werk het meest 

vervalst is. Dit weet je door de uitslag van de beoordelings-

formulieren. De beste vervalsing is niet ontdekt. 



16Lesmodule media-educatie groep 5-6

stap 1

De leerlingen werken achter de computer in tweetallen. Zij halen 

hun foto uit de map op het netwerk.

De leerlingen bewerken de foto van hun woonplaats. Ze mogen 

zaken toevoegen, veranderen, verdubbelen, verfraaien en/of 

weghalen. 

Daarna schrijven zij een bijbehorende aanlokkelijke tekst.  

Als leerkracht bepaal je hoeveel woorden de tekst moet bevatten,  

de lay-out en de bronvermelding. Dit is afhankelijk van het niveau 

van de groep.

stap 2

Bij de expositie in de bibliotheek komen vragenformulieren 

voor de bezoekers. De leerlingen willen erg graag weten of de 

bezoekers zien wat er echt is en wat vervalst. Voor het 

vragenformulier maken de leerlingen een opzet. Als voorbeeld 

wordt het werkblad uit les 1 gebruikt. De klas maakt samen het 

uiteindelijke formulier voor alle vervalsingen.

stap 3

Een paar dagen na de opening van de expositie komt er een 

brief van ‘Bureau Meestervervalsers’ (bijlage 3). Zij bedanken de 

leerlingen voor het vele werk. De medewerkers hebben geleerd 

van de leerlingen dat je altijd van tevoren moet bedenken of:

1. je met de vervalsing niemand verdriet doet

2. je niemand in kwade zin bedriegt

3. je er geen boze mensen van krijgt

4. mensen door vervalsingen geen rare dingen gaan doen.

Bij iedere volgende opdracht zullen de Meestervervalsers 

daaraan denken. Dan hebben de Meestervervalsers nog een tip 

voor de leerlingen: geloof nooit direct wat je ziet, hoort of leest! 

Denk altijd goed na en onderzoek of de bron betrouwbaar is.

Verdieping

Je kan ervoor kiezen de leerlingen ook een flyer te laten 

ontwerpen om uit te delen of digitaal te versturen aan ouders 

en andere belangstellenden voor de tentoonstelling in de 

bibliotheek. 
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Colofon

Deze lesmodule is onderdeel van Mediaspoor, een doorlopende 

leerlijn media-educatie & cultuur. De lesmodule is ontwikkeld 

door drie Beroepskunstenaars in de Klas, in opdracht van Plein C. 

Op www.mediaspoor.nl zijn alle onderdelen van deze lesmodule 

te downloaden. 

Teksten:  Moniek Warmer

Eindredactie:  Daniëlle Bijsmans 

Foto’s:   Plein C

Vormgeving:  Explanation Design, Haarlem

Mediaspoor is ontwikkeld door Plein C (onderdeel van

Cultuurcompagnie Noord-Holland), en voor Flevoland

doorontwikkeld door FleCk (onderdeel van Stichting Kubus

Lelystad).

Mediaspoor is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincies

Noord-Holland en Flevoland.

www.pleinc.nl

info@pleinc.nl

www.cultuureducatieflevoland.nl

info@cultuureducatieflevoland.nl
Explanation Design
Laat zien hoe het zit
Scheepmakersdijk 4



groep
1-2

melle de muis
groep
3-4

ewout de eekhoorn
groep
5-6

bureau meestervervalsers

groep
7

de bewaarplaats

groep
8

machtige media

media
spoor


