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Toelichting voor de docent  
 

De oorlog in Oekraïne raakt iedereen en maakt veel mensen bezorgd. Kinderen en jongeren zoeken 

naar handvatten om deze moeilijke situatie te duiden. Nieuws speelt daar een grote rol in. Kinderen 

krijgen via allerlei kanalen heftige beelden te zien, die enorme indruk kunnen maken.  

 
In dit lespakket kun je met afgeronde opdrachten in een kort tijdsbestek kinderen handvatten geven 

om beter met al dit confronterende nieuws om te gaan. Zeker omdat er in een oorlog veel nepnieuws 

circuleert, helpt het kinderen als ze weten hoe nieuws wordt gemaakt. Waarom het belangrijk is dat 

journalisten, ondanks de ellendige beelden, verslag doen. En ze leren onderscheid te maken tussen 

nepnieuws en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek.  

 
We raden aan om bij de opdrachten tijd vrij te maken om te praten over het onderwerp en ruimte te 

geven voor emoties. Zo kunnen kinderen zien dat ze niet de enige zijn met zorgen. En dat het ons 

allemaal raakt. Onderaan dit lespakket vind je zinvolle tips in een artikel van NRC.  

 
De opdrachten in dit lespakket verwijzen naar berichtgeving in nieuwsmedia. Om deze te kunnen 

maken, is het belangrijk om artikelen te gebruiken die recentelijk zijn geschreven. Er zijn in het 

lespakket voorbeelden van artikelen opgenomen.  

 
Nieuws in de klas maakt de artikelen gratis toegankelijk voor jou en jouw leerlingen. Via de 

Nieuwsservice kunnen leerlingen het nieuws volgen en de berichtgeving vergelijken en bespreken. Je 

kunt op drie manieren gebruikmaken van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas:  

• Nieuwsservice voor docenten: je ontvangt twee weken lang twee exemplaren per dag van één of 

meerdere dag- en weekbladen naar keuze op school of bij jou thuis.  

• Nieuwsservice voor leerlingen: alle leerlingen ontvangen twee weken lang één exemplaar van een 

nieuwstitel van uw keuze op hun thuisadres. Je bepaalt welke leerling welke titel ontvangt en 

wanneer.  

• Nieuwsservice Digitaal: met de Nieuwsservice Digitaal krijgen docenten en leerlingen toegang tot de 

digitale edities van nieuwstitels. Docenten en leerlingen kunnen kosteloos tweemaal per jaar, vier 

weken toegang krijgen per nieuwstitel.  

 

Om deze lesuitgave optimaal te gebruiken is het verstandig zo snel mogelijk nieuwstitels op papier of 

digitaal op https://mijn.nieuwsindeklas.nl/  te bestellen, zodat je toegang hebt tot de door jouw 

gekozen nieuwstitels.  Na aanvraag duurt het 7 dagen voordat de papieren krant op school wordt 

geleverd. Alle nieuwstitels zijn te vinden via Overzicht Nieuwstitels - Nieuws in de klas.  

  

https://mijn.nieuwsindeklas.nl/
https://www.nieuwsindeklas.nl/onze-diensten/overzicht-nieuwstitels/
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Inleiding voor leerlingen 
 

De oorlog in Oekraïne houdt iedereen erg bezig. Om goed op de hoogte te blijven van wat er 

gebeurt zijn journalisten dag en nacht aan het werk. Journalisten proberen via de kranten, 

radio en tv zo goed mogelijk verslag te doen. Dat is in oorlogsgebied vaak gevaarlijk werk, 

waarbij journalisten ontzettend goed moeten opletten of de informatie die ze vertellen wel 

klopt. Het valt niet mee om erachter te komen hoe de strijd verloopt, zeker niet als er 

bommen vallen of er op je geschoten wordt.  

 

Een oorlog is niet alleen een oorlog met wapens, maar ook met informatie. De vechtende 

partijen vinden het belangrijk dat de bevolking ze blijft steunen. En de wereld achter ze staat. 

Ze willen dat hún verhaal wordt geloofd.  

 

Om dat te bereiken wordt vaak nepnieuws verspreid, of worden gebeurtenissen overdreven. 

De ene partij probeert bijvoorbeeld de vijand zo slecht mogelijk af te schilderen door te 

vertellen dat er veel meer bommen zijn gevallen dan in werkelijkheid is gebeurd. De andere 

partij ontkent dat dan weer en zegt iets lelijks over de andere partij. Dingen op die manier 

overdrijven wordt propaganda genoemd. Terwijl er maar één waarheid is.  

 

Onafhankelijke journalisten zijn onmisbaar om te begrijpen wat er gebeurt in een oorlog. Zij 

zijn de onafhankelijk ogen en oren van de wereld. Geen enkele regering kan ze vertellen wat 

ze op moeten schrijven. Zo kunnen burgers in de hele wereld erachter komen wat er gebeurt.  

 

In dit lespakket leer je hoe journalisten te werk gaan om de waarheid te achterhalen. Je 

kruipt in de huid van een journalist. Jouw taak? Erachter komen wat echt is en wat niet. 
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Opdracht 1: Vragen bij de inleiding 
 

Klassikaal. Voer een gesprek over de woorden in de tekst  (15 minuten)  

 

1.a) Wat betekenen deze woorden? Zoek de woorden op in het woordenboek. 

 Betekenis: 

Nepnieuws  

Propaganda  

Onafhankelijk  

Pers  

 

1.b) In de tekst staat ook de volgende zin:  

 

Een oorlog is niet alleen een oorlog met wapens, maar ook met informatie. 

 

Heb je zelf voorbeelden gezien van nepnieuws of propaganda als het om de oorlog in 

Oekraïne? Wat vind je daarvan?  

 

 

Opdracht 2: Een oorlog ontregelt alles: hoe vertel je het hele 

verhaal? 
 

Groepjes maken en inlezen (15-20 minuten bij  4 artikelen) 

 

In een oorlog gebeurt er heel veel tegelijkertijd. Journalisten proberen om van al die 

gebeurtenissen verslag te doen. Verhalen over de strijd en de oorlog. Over burgers die 

schuilen, maar ook over de manier waarop politici overleggen. Over bijvoorbeeld 

vluchtelingen en hoe de oorlog de economie raakt. 

 

2.a) Ga met een groepje bij elkaar zitten. Ieder groepje kiest 1 onderwerp om een verhaal 

over te maken. Kies uit de volgende onderwerpen:  

- verhaal over de strijd in Oekraïne 

- verhaal over de vluchtelingen 

- verhaal over de politiek 

- verhaal hoe de oorlog Nederland raakt 
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Zoek als groepje 4 artikelen die bij je onderwerp horen. Het ene groepje dus 4 artikelen over 

de strijd in Oekraïne, het andere groepje 4 verhalen over vluchtelingen, etc.  

 

Zoekinstructie 

Digitaal 
Log in bij een krant. Je ziet vaak een klein loepje waar je op kunt klikken. Je komt dan bij 
de zoekmachine van de krant. Daar kun je artikelen zoeken door middel van trefwoorden. 
 

 
 

Trefwoorden zijn woorden die te maken hebben met je onderwerp. Als je bijvoorbeeld 
zoekt naar een verhaal over de strijd in de Oekraïne, bedenk dan woorden die te maken 
daarmee. Bijvoorbeeld: Oekraïne, oorlog, strijd, tanks, doden, bombardementen. Als je 
deze woorden intikt en op zoeken drukt, zoekt de zoekmachine in alle artikelen van de 
krant. Met de goede trefwoorden kun je bijna alles vinden.  
 
Papieren krant 
Pak een krant en blader er doorheen. Je zult zien dat de krant verdeeld is in verschillende 
onderwerpen. Zo heb je de voorpagina, de eerste pagina die je ziet als je de krant 
vastpakt. Die pagina vertelt het belangrijkste nieuws.  
 
De pagina’s 2 en 3 gaan ook vaak over het belangrijkste nieuws. Vaak is dat binnenlands 
nieuws, maar er is zoveel nieuws over de oorlog dat de kans groot is dat een heel groot 
stuk van de krant over dit nieuws/dat onderwerp gaat. Ook is er een opiniepagina. Dat is 
eigenlijk een forum, maar dan voor lezers van de krant. Zij kunnen daar vertellen wat ze 
willen. Ook zijn er pagina’s die gaan over het buitenland, de economie, wetenschap, kunst 
en cultuur en media.  
 

 

Blader door de krant en zoek de artikelen over het onderwerp dat je hebt gekozen. Lees ze 

goed. Schrijf de titel op, en de pagina waar je het artikel hebt gevonden. Als je artikelen 

online hebt gevonden, hoef je geen pagina op te schrijven. 

Krant: Titel: Pagina: 
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Klassikaal (15 minuten) 

2.b) Ieder groepje presenteert de gevonden artikelen aan de klas. Waar gaan de artikelen 

over en waarom hebben ze te maken met het onderwerp?  

2.c) Welk van de vier artikelen zou iedereen in ieder geval moeten lezen om een goed beeld 

te hebben van het onderwerp? Kies met het groepje het beste artikel uit.  

 

2.d) Na de presentatie van ieder groepje heb je 4 artikelen. Hang die naast elkaar.  

Vertellen deze 4 artikelen het hele verhaal? Waarom niet, waarom wel? Bespreek dit 

klassikaal. 

 

 

Opdracht 3: Hoe kom je erachter wat er gebeurt als de bommen 

vallen? 
 

Klassikaal. Artikel op smartboard, f ilmpjes erbij  (15 minuten)  

Verslag doen van een oorlog gebeurt ook door verslaggevers die het oorlogsgebied in gaan 

om te kijken wat er gebeurt. Dat is levensgevaarlijk werk. Ieder jaar komen er journalisten 

om het leven die verslag doen van een oorlog. Toch gaan journalisten/verslaggevers, ook in 

deze oorlog, op pad.  

 

3.a) Waarom zouden journalisten dat doen denk je? Noem zoveel mogelijk redenen. De 

docent schrijft ze op het bord. 

 

3.b) Wat zou jij als oorlogsverslaggever meenemen als je verslag moest doen van een oorlog? 

De docent schrijft wat jullie bedenken op het bord.   

 

3.c) Hans Jaap Melissen is oorlogsverslaggever voor onder andere NU.nl en Trouw. Bekijk zijn 

filmpje en vergelijk de spullen die hij laat zien met de spullen die jullie bedacht hebben. Wat 

is het verschil?  

 

 

 

  

https://youtu.be/mAI7gTiMtpQ
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Opdracht 4: De 5W’s: De basis van de journalistiek  
 

Individueel. Kort opschrijven (10 minuten), verslag doen aan groepsgenoten en 

schema completeren (20 minuten)  Zie bij lage voor artikelen/video’s.  

Om een goed nieuwsartikel of een nieuwsvideo te maken, werken journalisten met de 

zogeheten vijf W’s. Het zijn vijf vragen die ze altijd stellen en die ze proberen zo goed 

mogelijk te beantwoorden. De vijf vragen zijn:  

 

1. wie? 

2. wat?  

3. waar?  

4. wanneer? 

5. waarom? 

 

Vaak wordt daar aan toegevoegd: hoe?  

4.a) Ga in groepjes van vier bij elkaar zitten. Verdeel de artikelen van opdracht 2 of de 

artikelen in de bijlage over de groepjes. Bekijk de tekst en zoek de antwoorden op de 5 W’s.  

 

 5 W’s en hoe 

1. Wie? 
2. Wat? 

3. Waar? 

4. Wanneer? 

5. Waarom? 

6. Hoe? 
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Opdracht 5: Het belang van beeld: oorlogsfotografen in 

conflictgebied 
 

Individueel of in tweetallen (7 minuten), klassikale bespreking (7 minuten)  

 In een oorlog is beeld erg belangrijk. Ze vormen het bewijs van wat er gebeurd is. 

Persfotografen maken daarom beelden van een oorlog, om zo onafhankelijk verslag te doen. 

 

5.a) Zoek 5 foto’s in de kranten over de oorlog in Oekraïne. 

 

5.b) Fotografen proberen de oorlog op allerlei manieren te laten zien. Ze laten de strijd zien, 

maar ook het leed. Verzamel een aantal foto’s en leg foto’s bij elkaar die op elkaar lijken. 

 

5.c) Wat hebben de foto’s die op elkaar lijken gemeen (menselijk leed, oorlogstuig, strijd)? 

 

5.d) Wat voel je bij de foto’s? Welke vertellen het verhaal over de oorlog het best voor jou? 

Waarom?  
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Opdracht 6: Propaganda of nieuws? 
 

Klassikaal (10 –  15 minuten)  

In een oorlog zeggen de strijdende partijen vaak lelijke dingen over en tegen elkaar. Vaak 

doen ze ook mededelingen over de oorlog waarvan niet te controleren is of ze kloppen.  

Lees de volgende uitspraken:  

 

 
 

BNR. Auteur: live blog 

Publicatiedatum: 3 maart 2022 

Titel: Rusland: bijna 500 militairen omgekomen  

 

6.a) Wie geloof je, de Russische minister, of de Oekraïense president Zelensky? Waarom?  

 

6.b) Waarom is het in een oorlog zo moeilijk om te weten wie er gelijk heeft? Hoe kun je 

erachter komen wie gelijk heeft?  

 

6.c) Een oorlog wordt ook vaak een informatie-oorlog genoemd. Waarom denk je dat dat zo 

genoemd wordt?  

 

6.d) Stel dat president Poetin van Rusland iets zegt dat aantoonbaar onwaar is. Moeten 

journalisten het dan toch opschrijven? En wat als president Zelensky van Oekraïne zoiets 

zegt?  
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Artikel bij toelichting voor de docent 

 

 

NRC Handelsblad. Auteur: Carlijn Vis 

Publicatiedatum: 3 maart 2022 

Titel: Hoe je met je kind praat over oorlog 
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Artikelen bij opdracht 4 
 

De Telegraaf. Auteur: live blog 

Publicatiedatum: 3 maart 2022 

Titel: Oekraïense vluchteling loopt in paniek over Brabantse snelweg 
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Nederlands Dagblad. Auteur: live blog 

Publicatiedatum: 3 maart 2022 

Titel: Burgemeester: situatie in Kiev onder controle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
Oekraïne in het nieuws 2022 
© Nieuws in de Klas 

 

De Volkskrant. Auteur: live blog 

Publicatiedatum: 3 maart 2022 

Titel: Zware aanvallen op havenstad Marioepol houden aan  
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5292232/herenigd-aan-oekraiense-grens-tranen-van-

vreugde-en-verdriet 

 

 

 

https://www.ad.nl/video/productie/russen-massaal-naar-ikea-op-laatste-dag-voor-sluiting-287730 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5292232/herenigd-aan-oekraiense-grens-tranen-van-vreugde-en-verdriet
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5292232/herenigd-aan-oekraiense-grens-tranen-van-vreugde-en-verdriet
https://www.ad.nl/video/productie/russen-massaal-naar-ikea-op-laatste-dag-voor-sluiting-287730
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