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Bijlage 1 - Echt of nep?
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Naam:

Groep:

Echt of nep?

Jullie zijn onderzoekers. Bekijk de beelden goed. Geef je mening. 

De vervalsing is er:

 �  om beter te verkopen  

 �  voor de grap  

 �  om te bedriegen

 �  om iets mooier te maken

De vervalsing is er:

 �  om beter te verkopen  

 �  voor de grap  

 �  om te bedriegen

 �  om iets mooier te maken

 � echt (Je hoeft nu verder niets meer in te vullen) 

 � nep Ga door met de volgende vragen. Kies steeds 1 antwoord.

 � echt  (Je hoeft nu verder niets meer in te vullen) 

 � nep  Ga door met de volgende vragen. Kies steeds 1 antwoord.

Dit beeld is:

Dit beeld is:

1 Hamburger

2 Geld
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Bijlage 1 - Lesmodule media-educatie groep 5-6
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Naam:

Groep:

Echt of nep?

Jullie zijn onderzoekers. Bekijk de beelden goed. Geef je mening. 

De vervalsing is er:

 �  om beter te verkopen  

 �  voor de grap  

 �  om te bedriegen

 �  om iets mooier te maken

De vervalsing is er:

 �  om beter te verkopen  

 �  voor de grap  

 �  om te bedriegen

 �  om iets mooier te maken

 � echt (Je hoeft nu verder niets meer in te vullen) 

 � nep Ga door met de volgende vragen. Kies steeds 1 antwoord.

 � echt (Je hoeft nu verder niets meer in te vullen) 

 � nep Ga door met de volgende vragen. Kies steeds 1 antwoord.

Dit beeld is:

Dit beeld is:

3 Restauratie

4 Meisje
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Naam:

Groep:

Echt of nep?

Jullie zijn onderzoekers. Bekijk de beelden goed. Geef je mening. 

De vervalsing is er:

 �  om beter te verkopen  

 �  voor de grap  

 �  om te bedriegen

 �  om iets mooier te maken

 � echt (Je hoeft nu verder niets meer in te vullen) 

 � nep Ga door met de volgende vragen. Kies steeds 1 antwoord.

Dit beeld is:

5 Filmpje vliegen 
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Bijlage 2 - Vervalsen mag dat?



Bijlage 2 - Lesmodule media-educatie groep 5-6

media
spoor

Naam:

Groep:

Vervalsen, mag dat?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

Billboard

Billboard

Facebook

Facebook

Krant

Krant

1 Zandvoort

2 Artis

Ik vind dat de vervalsing bij dit medium wel/niet mag:

Ik vind dat de vervalsing bij dit medium wel/niet mag:
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Naam:

Groep:

Vervalsen, mag dat?

Waarom?

Waarom?

Waarom?

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

 � wel 

 � niet 

Billboard

Facebook

Krant

3 Jongetje
Ik vind dat de vervalsing bij dit medium wel/niet mag:

2



media
spoor

groep
5-6

bureau meestervervalsers

Bijlage 3 - 2de brief Meestervervalsers



2de brief Meestervervalsers

Bijlage 3 - Lesmodule media-educatie groep 5-6

media
spoor

Beste leerlingen,

Bedankt voor jullie hulp. Wat hebben jullie een mooie vervalsingen afgeleverd. Wij staan 

er echt van te kijken. Want wij van het ‘Bureau Meestervervalsers’, hebben allemaal 

gestudeerd om een meestervervalser te zijn. Jullie zijn 8, 9 of 10 jaar en jullie kunnen al 

vervalsen! Ondertussen hebben wij ook van jullie iets geleerd. Wij zullen voortaan goed 

op letten wat de uitwerking is van onze vervalsingen. We zullen er voor waken dat we 

niemand verdriet doen met onze vervalsingen. Dat zal een hele klus zijn, maar het is de 

moeite waard!

We hebben jullie foto’s beoordeeld in de bibliotheek. Dat is helemaal geweldig! We 

moesten echt goed zoeken om te zien wat de vervalsingen waren. Deze foto’s zullen 

vast veel toeristen trekken!

Dan als laatste een tip: geloof nooit direct wat je ziet, hoort of leest! Denk altijd goed na 

én onderzoek altijd of de bron betrouwbaar is!!

Jongens; tabé. Het gaat jullie goed.

Met hartelijke groet,

De Meestervervalsers 


