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Inleiding

Media-educatie is meer dan een les over het gebruik van de 

computer of het maken van een eigen filmpje. Media kent veel 

verschillende vormen, zowel tastbaar – een boek, een krant, een 

foto – als digitaal – film, televisie, internet. Al deze verschillende 

media hebben één overeenkomst: zij verzenden een bericht, 

vertellen een verhaal. De zender kiest het juiste medium voor zijn 

boodschap. Media-educatie leert leerlingen bewust te worden 

van de verschillende media en deze kritisch te gebruiken, als 

communicatiemiddel en als informatiebron.

De lesmodule voor groep 8 gaat over Machtige media: de 

invloed en kracht van verschillende media. Centraal staan keuzes 

in journalistieke media, het verschil tussen feit en mening, het 

onderscheid tussen journalistiek (nieuws), marketing en het 

werk van lobbyclubs of goede doelen. Kinderen ontwikkelen 

het besef dat een zender van mediale boodschappen altijd een 

belang heeft en dat daarom de onderzoekende houding van de 

ontvanger belangrijk is. 

Leerdoelen
Leerlingen;

•	 ontwikkelen een onderzoekende houding t.a.v. 

verschillende berichten in de media,

•	 beseffen dat berichtgeving en de werkelijkheid niet 

hetzelfde zijn,

•	 beseffen dat berichtgeving altijd maar een deel van een 

groter geheel is,

•	 weten dat elke medium de berichtgeving vervormt,

•	 weten dat berichtgeving bepaald wordt door de belangen 

(doelen) van de zender,

•	 kunnen de juiste vragen stellen om de belangen van de 

zender goed te doorgronden,

•	 maken zelf mediale uitingen om een eigen boodschap uit  

te dragen,

•	 krijgen inzicht in de keuzes die zenders van mediale 

boodschappen maken.

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

informatie en argumenteren.

•	 Taal 6: leren informatie en meningen te ordenen.

•	 Kunstzinnige oriëntatie 54: zich uitdrukken in en 

communiceren via beelden en taal. 

•	 Kunstzinnige oriëntatie 55: reflecteren op eigen werk en  

dat van anderen.
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Projectopzet
De module bestaat uit vier lessen. Les 1 wordt klassikaal 

gegeven met behulp van het digibord. Via het startscherm klik 

je eenvoudig door de genummerde stappen. In les 2 werken 

kinderen zelfstandig aan opdrachten op de computer, op de 

site van mediaspoor. In les 3 maken leerlingen zelf mediale 

producten en in les 4 wordt hierop gereflecteerd. 

Les 1  Nieuws heeft allerlei vormen

In les 1 onderzoeken kinderen aan de hand van een 

digibordpresentatie verschillende mediale uitingen: een krant, 

een nieuwssite, tweets, een nieuwsfoto, een reportage. 

Wat is typerend voor elk medium en heeft dat invloed op de 

boodschap? En hoe verhouden beeld en tekst zich tot elkaar?

Les 2  Mening, feit of verkoop?

In les 2 gaan leerlingen zelfstandig aan het werk op de site van 

Mediaspoor. Ze beoordelen welk doel verschillende mediale 

uitingen hebben. Wordt er een mening gegeven, wordt er 

geïnformeerd of wil de zender iets verkopen? Daarnaast 

onderzoeken leerlingen op welke verschillende manieren 

aandacht van het publiek kan worden getrokken voor een product 

of evenement. Welke media worden voor marketing ingezet? 

Les 3  Mediacampagne voor het goede doel

In les 3 maken leerlingen een marketing campagne voor 

een schoolactiviteit zoals de musical, een sponsorloop, een 

tweedehands boekenmarkt voor een goed doel. Er wordt gebruik 

gemaakt van verschillende media en de marketingtechnieken 

uit les 2 worden toegepast. Er wordt in groepjes gewerkt. Het 

is mogelijk om in les 3 samen te werken met een kunstenaar of 

vakdocent.

Les 4  Presenteren en reflecteren

In les 4 presenteren de verschillende groepjes de mediale 

producten die ze bedacht en gemaakt hebben. Gezamenlijk 

wordt er op gereflecteerd en besproken of het gewerkt heeft 

voor de verschillende doelgroepen.

Tijd en organisatie
Voorbereiding

 Tijdsduur: afhankelijk van de voorkennis

Les 1: Nieuws heeft allerlei vormen

 Tijdsduur: 70 tot 120 minuten

Les 2: Mening, feit of verkoop?

 Tijdsduur: 40 tot 60 minuten

Les 3: Mediacampagne voor het goede doel

 Tijdsduur: 60 tot 120 minuten

Les 4: Presenteren en reflecteren

 Tijdsduur: 40 tot 90 minuten
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Nota bene

In de eerste twee lessen is gekozen voor het thema 

kledingindustrie. Dit thema is voorjaar 2013 uitgebreid in de 

media geweest na meerdere rampen in kledingfabrieken in 

Bangaldesh. Het thema is gekozen omdat het betrekking heeft 

op het leven van kinderen in groep 8, met het idee dat leerlingen 

daardoor intrinsiek gemotiveerd zijn om het onderwerp te 

bevragen en de media kritisch te benaderen. In de bovenbouw 

worden kinderen zich bewust van misstanden in de wereld, 

vormen ze een mening en beginnen ze met het voeren van 

oppositie tegen de gevestigde orde (lees ouders en leerkrachten). 

Ook wordt uiterlijk op deze leeftijd steeds belangrijker. Het 

onderwerp kan ook daarom als verontrustend ervaren worden. 

Want in hoeverre zijn wij als consument schuldig aan de 

misstanden in de kledingindustrie? Er kunnen interessante 

discussies ontstaan over algemene en persoonlijke belangen. 

Om niet voorbij te gaan aan de leerdoelen van dit project 

(mediawijs worden) is het goed om de inhoudelijke discussie 

voor een ander moment te bewaren. Bijvoorbeeld door de meest 

betrokken kinderen te vragen er een spreekbeurt of werkstuk 

over te maken. 
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Voorbereiding
Lesomschrijving doorlezen en digibordpresentatie bekijken. 

Lesomschrijving
Introduceer het project en vertel dat het gaat over nieuws en 

media. Welke kinderen volgen het nieuws? Welke media worden 

daarvoor gebruikt? Hoe ervaren kinderen het gebruiken van die 

verschillende media? Welke hebben de voorkeur en waarom?

In de eerste twee lessen gaat het over één onderwerp dat op 

verschillende manieren in de media is geweest. De leerlingen 

beginnen met een kleine oefening. 

stap 1 Nieuws samenvatten

1/5

Klik op nummer 1 op het startscherm van les 1. Bekijk samen 

het filmpje zonder er over na te praten. Geef de leerlingen van 

te voren de opdracht het filmpje samen te vatten in maximaal 5 

zinnen. Ze mogen schrijven tijdens de uitzending. 

Geef de leerlingen de tijd om hun stukje te schrijven en laat 

Activiteit

Doel

Duur

Organisatie

Les 1 Nieuws komt in allerlei vormen

Overzicht Les 1

Nieuws samenvatten: Les 1 - stap 1 - 1/5

Aanduiding stapnummer

Aanduiding huidige /  

totaal aantal slides

Sluit stap, terug naar overzicht

Volgende slide

Vorige slide

uitleg iconen digibord

1

1 / 4

Onderwijsleergesprek over verschillende 

nieuwsmedia aan de hand van de 

digibordpresentaties.

Leerlingen ontwikkelen een onderzoekende 

houding t.a.v. verschillende berichten in de 

media. 

Leerlingen beseffen dat berichtgeving en de 

werkelijkheid niet hetzelfde zijn. 

Leerlingen beseffen dat berichtgeving altijd 

maar een deel van een groter geheel is. 

Leerlingen weten dat elke medium de 

berichtgeving vervormt.

70 -120 minuten  

(deze les kan ook in tweeën gedeeld worden)

Klassikaal en individueel
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minstens vier leerlingen hun samenvatting voorlezen, zonder er 

meteen feedback op te geven. 

Laat de leerlingen reflecteren op de samenvattingen aan de hand 

van de volgende vragen:

•	 Is er verschil tussen de samenvattingen?

•	 Welke verschillen zijn er?

•	 Hoe komt dat?

•	 Kun je uitleggen hoe je je samenvatting hebt gemaakt? 

(Geef een aantal kinderen de beurt)

•	 Wat is moeilijk? (Kiezen welke informatie er wel in moet en 

welke niet)

•	 Waarom? 

•	 Op basis waarvan heb je keuzes gemaakt? 

•	 Wat gebeurt er met het verslag als je bepaalde informatie 

weg laat?

Werk toe naar de conclusie dat als je in een samenvatting 

bepaalde informatie weglaat er een ander beeld kan ontstaan. 

Dit kan komen doordat er meer de nadruk is gelegd op wat er 

precies gebeurd is, waar het gebeurd is, op de slachtoffers (de 

fabrieksarbeiders) of op de oorzaak (fabrikanten, politiek, bestuur 

en consumenten). 

Wat je weglaat of juist belangrijk vindt in de samenvatting heeft 

ook met je eigen voorkeur te maken.

En je kunt ook heel bewust het verhaal vanuit één perspectief 

vertellen.

Op dezelfde manier kunnen journalisten ook altijd maar een deel 

van een gebeurtenis laten zien. Wat je ziet en hoort, is altijd maar 

een klein deeltje van de werkelijkheid. Goede journalisten doen 

hun best een gebeurtenis van verschillende kanten te belichten, 

vanuit verschillende perspectieven.

•	 Heb je voor de samenvatting gebruik gemaakt van de 

woorden of van de beelden?

•	 Wat doen beelden?

•	 Wat doen woorden?

2/5 - 5/5

Bekijk samen met de kinderen dia 2 t/m 5 van de presentatie, dit 

zijn voorbeelden van andere media over de zelfde gebeurtenis. 

Bespreek samen de volgende vragen:

•	 Welk medium wordt gebruikt?

•	 Wat is er specifiek aan dit medium?

•	 Wat zegt het over de informatie die gegeven wordt?

•	 Vergelijk de media met elkaar.
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2/5    nu.nl

•	 Digitaal dus nieuws is actueler dan een krant.

•	 Doorklikken naar andere (oudere) artikelen, aanverwante 

artikelen en achtergrondinformatie.

•	 Geen journalisten ter plaatse.

•	 Geen interviews. 

•	 Doorgeefluik van informatie.

3/5    Papieren krant: NRC 

•	 Op papier. 

•	 Minder actueel dan nieuwssite.

•	 Ochtendkrant/middagkrant/weekendkrant.

•	 Ruimte voor veel informatie.

•	 Interviews. 

•	 Journalisten ter plaatse.

4/5    Twitter 

•	 Kort en bondig (140 lettertekens). 

•	 Kan ook afkomstig zijn van een individu (geen journalist).

•	 Opvallen in èèn zin.

•	 Mening over- of keuze uit het nieuws.

5/5    Nieuwsfoto 

•	 Roept emotie op.

•	 Maakt informatie concreet/echt.

•	 Zorgt ervoor dat je je er iets bij kunt voorstellen.

stap 2 Wie ziet wat? 

Klik op nummer 2 op het startscherm van les 1. Nieuws heeft 

allerlei vormen. Je kunt er bijna niet omheen. In de vorige 

presentatie is een aantal voorbeelden getoond. 

•	 Welke mediale vormen kennen jullie nog meer? (Journaal, 

nieuwsprogramma’s, sites, blogs, foto’s, gedrukte media: 

kranten en tijdschriften, Twitter, email-nieuwsbrief, filmpjes 

op Youtube, schermen in trams, bussen en treinen.)

Bekijk de verschillende nieuwsmedia in digibordpresentatie 2 en 

bespreek ze aan de hand van de volgende vragen:

•	 Wie gebruiken dit nieuwsmedium het meest? 

•	 Voor welke doelgroep is het bedoeld? 

Nieuws samenvatten: Les 1 - stap 1 - 3/5

Nieuws samenvatten: Les 1 - stap 1 - 4/5

Nieuws samenvatten: Les 1 - stap 1 - 5/5

Wie ziet wat?: Les 1 - stap 2 - 1/7

Wie ziet wat?: Les 1 - stap 2 - 7/7

Nieuws samenvatten: Les 1 - stap 1 - 2/5
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stap 3 Welke kop? 

Klik op nummer 3 op het startscherm van les 1. In de eerste 

opdracht (het samenvatten van een nieuwsitem) hebben de 

leerlingen ervaren dat een zelfde nieuwsitem op verschillende 

manieren gebracht kan worden. 

Kranten hebben verschillende doelgroepen en de keus van 

hoe nieuws gebracht wordt, vanuit welk perspectief, wordt ook 

bepaald door de doelgroep van die krant.

Ook de keus van een krantenkop of foto kan heel bepalend zijn.

1/4

Lees samen met de leerlingen de tekst.

•	 Klopt de kop bij de tekst? 

•	 Waarom wel? 

•	 Waarom niet?

•	 Past de foto bij de tekst?

2/4

Lees samen met de leerlingen de tekst. Al gauw blijkt dat de tekst 

hetzelfde is. Maar de kop en foto zijn anders...

•	 Klopt deze kop bij de tekst? 

•	 Waarom wel? 

•	 Waarom niet?

•	 Past de foto bij de tekst?

•	 Verandert er iets aan hoe je het artikel ervaart? (Eerste 

legt meer nadruk op de slachtoffers, deze kop legt ook 

verantwoordelijkheid bij de Nederlandse regering.)

3/4

Ook deze kop en foto zijn anders...

•	 Klopt deze kop bij de tekst? 

•	 Waarom wel? 

•	 Waarom niet?

•	 Past de foto bij de tekst?

•	 Verandert er iets aan hoe je het artikel ervaart? (Eerste 

legt meer nadruk op de slachtoffers, tweede kop legt de 

verantwoordelijkheid bij de Nederlandse regering en deze 

kop legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de 

kledingwinkels.)

4/4 

De leerlingen bedenken nu individueel of in tweetallen drie 

verschillende koppen bij foto 4/4. 

Bespreek een aantal koppen na. In hoeverre is de kop feitelijk en 

in hoeverre is de kop een mening? 

Welke kop?: Les 1 - stap 3 - 1/4

Welke kop?: Les 1 - stap 3 - 2/4

Welke kop?: Les 1 - stap 3 - 3/4

Welke kop?: Les 1 - stap 3 - 4/4
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Of schrijf in de linkerhoek op het digibord “feit” en in de 

rechterhoek “mening”. Laat de kinderen hun kop voorlezen en 

samen bepalen waar op het digibord de kop geschreven moet 

worden. Uiterst links, uiterst rechts of misschien een beetje in het 

midden... 

Huiswerk suggestie 

Vraag de kinderen thuis op dezelfde avond een uitzending van 

RTL-nieuws en NOS-journaal te bekijken en te vergelijken. En 

bespreek de bevindingen in de klas.  
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Voorbereiding 

  Kopieer voor elk groepje de onderzoeksopdrachten,  

die staan op de Mediaspoor website bij de bijlagen. 

Les 2 - bijlage 1 - Mening, feit of verkoop?

  Les 2 - bijlage 2 - Hoe trek je de aandacht?

  

   Lesomschrijving doorlezen en digibordpresentatie 

bekijken.

Lesomschrijving
Maak met de leerlingen twee- of drietallen. Bespreek met de 

kinderen wat ze gaan doen op de site (stap 1 en 2). Daarna kunnen 

ze zelfstandig aan het werk.

stap 1 Mening, feit of verkoop?
 
In de eerste les is gekeken naar mediavormen voor nieuws. 

Tegenwoordig is het niet altijd even duidelijk of de zender via 

een medium wil informeren, verkopen of een mening geven. 

Bespreek de begrippen informeren, verkopen en mening geven. 

•	 Hoe kun je het verschil herkennen tussen een mening 

geven en informeren? 

•	 Licht de begrippen zender en ontvanger eventueel toe.

De leerlingen zoeken bij elke dia (dit kan ook een filmpje zijn) uit 

wat het belang van de zender is en vullen de antwoorden in op 

het opdrachtenblad. 

Les 2 Mening, feit of verkoop?

Overzicht Les 2

Activiteit

Doel

Duur

Organistatie

Leerlingen onderzoeken media-uitingen  

op de site.

Leerlingen weten dat berichtgeving bepaald 

wordt door de belangen (doelen) van de 

zender.

Leerlingen kunnen de juiste vragen stellen 

om de belangen van de zender goed te 

doorgronden.

40-60 minuten.

Klassikale instructie, zelfstandig werken in 

twee- of drietallen op pc’s, klassikale reflectie.

Aanduiding stapnummer

Aanduiding huidige /  

totaal aantal slides

Sluit stap, terug naar overzicht

Volgende slide

Vorige slide

uitleg iconen digibord

1

1 / 4
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stap 2 Hoe trek je de aandacht?

In les 3 gaan de leerlingen een eigen mediacampagne bedenken 

voor een schoolactiviteit. Als voorbereiding hierop bekijken ze 

een aantal mediale uitingen en onderzoeken ze op welke manier 

hier de aandacht op een product, merk, gebeurtenis of mening 

wordt gevestigd.

Klik op nummer 2 op het startscherm van les 2. Leerlingen vullen 

bij elke dia in op welke manier de zender aandacht probeert te 

vestigen op een product, het merk of de mening. 

 

Gebeurt dat door gebruik van opvallende beelden of letters of 

bijvoorbeeld door humor?

stap 3 Nabespreking

Bespreek met de leerlingen de twee opdrachten na. Laat ze 

zoveel mogelijk zelf conclusies trekken. Gebruik daarbij de 

volgende reflectievragen om verder na te denken over de 

bedoelingen van de zenders.

Antwoorden: 

Les 2 - Bijlage 1 - Mening, feit of verkoop?

1/5  O informeren O verkopen    O mening 

•	  Hoe noem je zo’n tekening? (een cartoon)

•	   Wat is de bedoeling van een cartoon?  

(Het is gemaakt om je aan het denken te zetten of  

om je aan het lachten te maken.)

•	  Is dat gelukt?

•	  Waarom wel/niet?

 

2/5  O informeren O verkopen    O mening 

•	  Op welke manier wil de H&M meer bikini’s verkopen? 

 

3/5  O informeren O verkopen    O mening 

•	  Waarvoor is dit reclame?

•	  Wat willen ze verkopen?

•	  Hoe doen ze dat?

4/5  O informeren O verkopen    O mening 

•	  Is er ook ruimte voor meningen in het journaal?

•	  Zo ja wanneer? (Bij een interview)

5/5  O informeren O verkopen    O mening 

•	  Wie profiteren van deze reclame?

Mening, feit of verkoop?: Les 2 - Stap 1 - 1/5

Mening, feit of verkoop?: Les 2 - Stap 1 - 2/5

Mening, feit of verkoop?: Les 2 - Stap 1 - 3/5

Mening, feit of verkoop?: Les 2 - Stap 1 - 4/5

Mening, feit of verkoop?: Les 2 - Stap 1 - 5/5
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Antwoorden: 

Les 2 - Bijlage 2 - Hoe trek je de aandacht?

Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf de marketingstrategie 

onder woorden brengen, in algemene bewoordingen. Dus niet 

Pieter van den Hoogenband maar bekende Nederlander. 

•	 Leerlingen kunnen elk voorbeeld ook aanvullen met andere 

marketing-uitingen die op dezelfde manier zijn gemaakt.

•	 Voor welke doelgroepen werkt deze marketingtruc goed?

•	 Voor welke producten werkt deze marketingtruc goed?

1/9  Inzetten van een bekende Nederlander.

2/9   Inzetten van autoriteit: een wetenschapper of deskundige.

3/9  Spaarsysteem.

4/9  Producten in tv-series, soaps (sluikreclame).

5/9    Doe iets onverwachts: flashmop op Youtube, verspreiden 

via Facebook.

6/9  Gratis cadeautjes uitdelen.

7/9  Tekst op de plek waar klanten lopen. Stoepkrijt.

8/9  Mooi vormgegeven tekst.

9/9  Opvallend of mooi beeld. 

Hoe trek je de aandacht? - Les 2 - Stap 2 - 1/9

Hoe trek je de aandacht? - Les 2 - Stap 2 - 2/9

Hoe trek je de aandacht? - Les 2 - Stap 2 - 3/9
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Voorbereiding
 Begin ruim voor het evenement met het bedenken van een 

mediacampagne. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld hun 

persbericht op tijd naar de redacties van lokale media mailen. 

Deze les kan ook door een kunstenaar of vakdocent uitgevoerd 

worden. En er kan ook voor een andere inhoud gekozen worden, 

waarbij leerlingen leren om zelf mediale uitingen te maken en zo 

een eigen boodschap uit te dragen.

Lesomschrijving
Woordspin

Maak met de kinderen 

een woordspin op een 

groot vel papier. Dit kan 

ook met behulp van 

post-its, dan kunnen 

woorden daarna ook 

gemakkelijk gegroepeerd worden.  

Schrijf in het midden de schoolactiviteit waar aandacht voor 

wordt gevraagd. 

•	 Laat de leerlingen zo veel mogelijk woorden of zinnen erbij 

verzinnen, die in ze opkomen als ze nadenken over een 

mediacampagne voor die specifieke activiteit. 

•	 Stimuleer dat ze niet alleen over producten denken, maar 

ook over de stappen er naar toe.

•	 Distilleer uit de woorden verschillende categorieën: 

mediaproducten, doelgroepen, etc.

•	 Werk één mediaproduct uit, door de w-vragen te 

beantwoorden met de kinderen.

 - Wat is het?

 -  Voor wie is het?

 -  Waar is het?

 -  Wanneer gebeurt het?

 -  Waarom gaat het werken?

Les 3 Mediacampagne voor het goede doel

Activiteit

Doel

Duur

Organisatie

Leerlingen maken een mediacampagne 

voor een schoolactiviteit zoals de musical, 

een sponsorloop, een tweedehands 

boekenmarkt voor een goed doel.

Leerlingen maken zelf mediale uitingen om 

een eigen boodschap uit te dragen.

60 tot 120 minuten.

Klassikaal en groepjes.
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Verdeel de groep in groepjes die allemaal een mediaproduct 

maken. Bijvoorbeeld: persbericht voor de plaatselijke krant, 

interview met de plaatselijke radio, tweets, stukje op de site van 

de school, stukje in de nieuwsbrief van de school, ludieke actie 

voor ouders op het schoolplein, filmpje van deze ludieke actie. 

Maar denk ook aan posters, stoepkrijt of flyers.

Eén of twee kinderen kunnen ook een logo ontwerpen dat in alle 

uitingen gebruikt wordt. Dit maakt de herkenbaarheid groter.

Voorbeelden van mediale uitingen die gemaakt kunnen worden

Poster/flyer

Op school hangen, uitdelen in klassen, ophangen in de 

buurtsupermarkt, meegeven aan de leerlingen voor ouders. 

Actief flyeren op schoolplein of in de buurt. 

Een flyer/poster in digitale vorm kun je op internet zetten (Blog, 

Facebook) of rondsturen in een digitale nieuwsbrief. 

Radiospotje/reclamefilmpje

Kan intern gepubliceerd worden (intercom, (intranet school, 

laten tonen op digiboards in alle klassen) of extern gepubliceerd 

worden (uploaden naar Youtube, naar linken via website school/ 

digitale nieuwsbrief of via Facebook). 

Artikel

Publiceren in schoolkrant, (digitale) nieuwsbrief school, 

publiceren op blog van de school of van de klas. 

Je kunt kijken of het artikel geplaatst kan worden in de 

lokale (huis-aan-huis-krant) of op de lokale nieuwswebsite 

(bijvoorbeeld www.dichtbij.nl). Zoek daarvoor contact met de 

redactie van de plaatselijke krant. 

Facebookpagina

Bericht plaatsen, Eventueel met link naar online radiospotje/ 

reclamefilmpje. Word vrienden met ouders.

Blog

Maak bekendheid voor je blog door melding daarvan te maken in 

een mailing naar ouders, nieuwsbrief school, Facebook pagina, 

of via andere artikelen die je hebt geplaatst.  

Twitter 

Bericht op Twitter plaatsen. Eventueel met link naar online 

radiospotje/reclamefilmpje. Word vrienden met ouders.

Persbericht

Maak contact met de lokale pers; de lokale dagkrant, het 

wekelijkse huis-aan-huis-blad, de lokale kabelkrant en/of 

de lokale televisie. Maak een mooi persbericht, waarin je je 

evenement omschrijft en denk ook aan foto’s en verwijzingen 

naar blogs. Nodig de pers uit aanwezig te zijn op het evenement 

zodat zij er ook over kunnen berichten.
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Stappenplan

Om de groepjes gestructureerd te laten werken en met elkaar af 

te laten stemmen kan het proces in fases opgedeeld worden:

A.  Leerlingen beantwoorden de w-vragen.

B.  Leerlingen maken een stappenplan voor hun mediaproduct:

   Wat doen we?        Wanneer? Wat hebben we nodig?
  

  

C.  Leerlingen bespreken het stappenplan met de leerkracht en 

passen het eventueel aan.

D.  Leerlingen gaan aan de slag.

E.    Laat de groepjes tussendoor aan elkaar presenteren wat ze 

gaan doen. Zo kan de planning en vormgeving op elkaar 

afgestemd worden.

F.  Kinderen gaan aan de slag.

 

Suggestie

Als het evenement zich niet leent voor veel verschillende mediale 

uitingen kunnen groepjes ook aan een zelfde mediale uiting 

werken of zich buigen over andere organisatorische zaken van 

het evenement. Ook de verslaglegging van het evenement kan 

deel uitmaken van de opdracht.

Nota bene

Het maken van mediale producten vergt wel enige begeleiding 

en technische voorkennis bij begeleiders en/of leerlingen. 

In de publicatie Handboek goed doen 2.0, uitgeven door 

Kennisnet en Mijn Kind Online, staan praktische instructies 

bij sites waarop filmpjes, posters, websites en andere digitale 

presentaties gemaakt kunnen worden. Kijk op pagina 69 t/m 79. 

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/

sociale_media/handboek-goed-doen-20.pdf

In de bijlagen van les 3, op de site van Mediaspoor, zijn de 

volgende instructies voor leerlingen te vinden:

  Les 3 - bijlage 1 - Tips voor het maken van een goede foto

  Les 3 - bijlage 2 - Praktische handleiding filmpjes maken

  Les 3 - bijlage 3 - Hoe twitter je?

  Les 3 - bijlage 4 - Maak een blog

  Les 3 - bijlage 5 - Post een bericht
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Voorbereiding 
Afhankelijk van de producten die gemaakt zijn bij les 3. 

Lesomschrijving
Laat kinderen hun mediaproducten presenteren. Reageer kort op 

de presentaties en betrek hier de andere leerlingen bij. Laat ze 

Tops en Tips benoemen. Ga verder in op het gepresenteerde aan 

de hand van de volgende reflectievragen: 

•	 Hoe ben je op het idee gekomen?

•	 Waarom heb je voor deze vorm gekozen?

•	 Welke marketingtrucs zijn er gebruikt?

•	 Wie was je doelgroep?

•	 Wie wilde je hiermee bereiken?

•	 Wat heb je gedaan om de boodschap zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken juist voor deze doelgroep?

•	 Is dat gelukt?

•	 Heb je de doelgroep bereikt?

•	 Hoe weet je dat?

•	 Wat zou je de volgende keer anders doen?

Als er filmpjes of foto’s zijn gemaakt van het evenement, ga dan 

in op de vraag welke selectie daarvan gebruikt wordt. Wat laat je 

wel zien en wat niet, bijvoorbeeld op de site van school.

Probeer tijdens het gesprek na te gaan of de leerdoelen  

behaald zijn. 

Stuur in de afronding aan op conclusies, die de leerlingen zoveel 

mogelijk zelf formuleren.

Les 4 Presenteren en reflecteren

Activiteit

Doel

Duur

Organisatie

Presenten van de mediaproducten en hierop 

reflecteren.

Leerlingen krijgen inzicht in de keuzes die 

zenders van mediale boodschappen maken.

40-90 minuten

Klassikaal
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Colofon

Deze lesmodule is onderdeel van Mediaspoor, een doorlopende 

leerlijn media-educatie & cultuur. De lesmodule is ontwikkeld 

in opdracht van Plein C. Op www.mediaspoor.nl zijn alle 

onderdelen van deze lesmodule te downloaden. 

Pilotschool:  Bosch en Hove School Heemstede,  

Sagra Fortgens en Corine Molenaar

Ontwikkeling lespakket: Marije Visser

Grafisch Ontwerp: Explanation Design, Haarlem 

Projectleider: Hanna van der Veen

Eindredactie: Hanna van der Veen, Daniëlle Bijsmans

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
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