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DAADKRACHTIG

.

VERBINDEND INNOVATIEF

LESMATERIAAL
Inleiding

Verbindend: Zowel de les over framing als de
verdiepingslessen leiden tot verbinding. Alle
onderdelen in de lessen hebben als doel om
jongeren in gesprek te laten gaan over ieders
verschillen en overeenkomsten als het gaat om hun
sociale media gebruik. Op deze manier begrijpen ze
elkaar beter en groeien ze naar elkaar toe.

Innovatief: In alle lessen worden innovatieve
werkvormen zoals podcastwandelingen ingepast
om jongeren net even op een andere manier aan de
slag te laten gaan met het onderwerp.

Daadkrachtig: Aan het einde van iedere les zijn de
leerlingen in staat om met alle verkregen inzichten
hun eigen keuzes te maken en actie te ondernemen
als het gaat om hun eigen sociale mediagebruik. De
lessen geven dus niet alleen stof tot nadenken,
maar hebben ook een daadkrachtige werking. 

Influencers 
Profileren 
Mobielgebruik
Online daten
Sociale veiligheid

Leuk dat je het lesmateriaal van About Framing
hebt aangevraagd! Met dit materiaal worden 
 handvatten geboden om met de leerlingen een
hoofdthema met daarbij vijf verdiepingsthema's te
behandelen die allemaal raken aan sociale media.
Alle lessen zijn zo in elkaar gezet dat ze precies één
lesuur in beslag nemen (50 minuten). 

Het hoofdthema van dit lespakket is framing. Als
vervolg van de les over framing kan een
verdiepingsslag gemaakt worden door een van de
onderstaande thema's te behandelen. Wij hebben
vijf verdiepingsthema's inclusief podcasts,
algemene lesuitwerking en werkbladen. 
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INHOUDSOPGAVE
Thema's en leerdoelen

Je weet wat een ‘ inf luencer ’  is  en hoe zi j
invloed uitoefenen op volgers.  
Je kan krit isch ki jken naar het gedrag
van inf luencers en daarmee bewust z i jn
van de invloed die inf luencers op je
uitoefenen.

Leerdoelen influencers

Inhoud

Je weet dat mensen elkaar kunnen
beïnvloeden door framing. 
Je begri jpt  hoe framing effect heeft  op
jou en staat vaker st i l  bi j  sociale
mediaberichten. 
Je bent beter in staat om informatie te
verwerken die je dagel i jks ontvangt.  

Je weet wat ‘profi leren’  inhoudt en je
weet wat voor voor-  en nadelen er z itten
aan jezelf  profi leren op sociale media.
Je leert  je eigen mening te vormen over
of en wanneer iets op sociale media
profi leren is.

Leerdoelen profileren

Je weet beter waarom je dagel i jks een
telefoon gebruikt ,  waarbi j  je eigen
beweegredenen onder de loep worden
genomen.
Je neemt het gebruik van je telefoon
niet meer voor l ief ,  maar bent er
bewuster mee bezig.  

Leerdoelen mobielgebruik

Je leert  dat de manier waarop iemand
zich onl ine presenteert ,  niet  overeen
hoeft  te komen met de werkel i jkheid.
Je leert  te ref lecteren op de kansen en
risico’s die onl ine daten met zich
meebrengen.

Leerdoelen online daten

Je weet wat de posit ieve en negatieve
gevolgen kunnen zi jn van het hebben
van sociale media-accounts met een
groot bereik.
Je leert  je eigen mening te vormen over
waar de grens l igt  tussen humor en
pesten.

Leerdoelen sociale veiligheid

Scan de QR-code 
en beluister de
zes podcasts!

Leerdoelen framing

Draaiboek les framing
Draaiboek verdiepingsles
Werkvormen les framing
Werkblad influencers
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Werkblad profileren
Werkblad mobielgebruik 
Werkblad online daten
Werkblad sociale veiligheid
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Er wordt een introductie gegeven over het
thema van deze les:  framing. 

Na de introductie maken leerl ingen in
tweetal len een wandeling rondom de
school,  terwij l  ze de podcast over framing
aan het luisteren zi jn.
 
Vervolgens zal  één van de drie werkvormen
gekozen worden waarbi j  de bewustwording
rondom framing wordt vergroot.

Als afsluit ing wordt met de leerl ingen
gereflecteerd op de les en wordt een
'Di lemma op dinsdag'  meegegeven. 

OPBOUW

Introductie 
5 min.

Podcastwandeling 
15 min.  

   
Werkvorm
20 min.  

Afsluit ing
10 min.  

DRAAIBOEK FRAMING
Overview



Podcastwandeling (15 min.)
De leerl ingen kunnen in tweetal len een
rondje gaan lopen. Dit  kan zowel binnen
als buiten de school ,  als ze maar in
beweging zi jn en zelfstandig naar de
podcast luisteren. De podcast gaat over het
onderwerp framing,  waarbi j  er wordt
ingegaan op wat framing nu eigenl i jk is ,
hoe we het kunnen herkennen en wat de
voor- en nadelen van framing zi jn in relat ie
tot sociale media.  

Na de podcastwandeling kan er nog kort in
het tweetal  nagepraat worden, maar het is
uiteindel i jk de bedoeling dat de leerl ingen
de opgedane kennis gel i jk gaan gebruiken
in de interactieve opdracht.  

Waar moeten jul l ie aan denken bi j  het
woord ' framing'?
Wat weten jul l ie al  over framing? 
Kunnen jul l ie een voorbeeld van framing
noemen?

Ti jdens de introductie wordt het thema van
deze les besproken: framing. De les zal
bestaan uit  een podcastwandeling,  een
interactieve werkvorm en afgesloten
worden met een 'Di lemma op dinsdag' .  

De volgende vragen kunnen alvast aan de
leerl ingen gesteld worden:
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Introductie (5 min.)



In de bi j lage staat een aantal  stel l ingen die
al lemaal te maken hebben met framing.
Aan de hand van het omhoog houden van
een groen of een rood voorwerp kunnen de
leerl ingen kenbaar maken of z i j  'voor'  of
' tegen'  de stel l ing zi jn,  waarna klassikaal  of
in groepjes het gesprek kan worden
aangegaan over de eventuele verschi l len in
de antwoorden. 

Benodigdheden:  bi j lage 2 en rode en groene
voorwerpen/kaart jes.

Werkvorm 2: Rood of groen?

De pitchparade is  een werkvorm waarbi j  de
leerl ingen een (fake) nieuwsbericht
vertel len.  Leerl ingen zoeken bi j  art ikel  van
De Speld het bi jbehorende NOS
nieuwsbericht.  Vervolgens wordt een van
de twee nieuwsberichten ( ' fake news'  of
'real  news')  gepitcht,  waarna de leerl ingen
in de klas mogen raden of het verhaal  waar
is of  niet.  

Benodigdheden:  voorbeeld in bi j lage 1 en
internet

Werkvorm 1: Pitchparade

In bi j lage 3 vind je een voorbeeld van een
'dialoogmap'.  Dit  grote vel  bestaat uit  5
vlakken. De buitenste vier vlakken zi jn
al lemaal voor één leerl ing.  Het middelste
vlak wordt als laatste ingevuld.  Eerst vul len
leerl ingen associat ies in met het
onderwerp in hun eigen vak.  Na deze
opdracht moeten ze met elkaar overleggen
en de overeenkomstige antwoorden als een
samenvatt ing in het midden noteren. 

Benodigdheden:  bi j lage 3,  groot wit  papier en
st i f ten.  
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Werkvorm (20 min.)
Om interactief  met de leerl ingen aan de
slag te gaan met het onderwerp framing,
kan hieronder één van de drie werkvormen
gekozen worden.

Werkvorm 3: Dialoogmap

http://speld.nl/


Wat hebben jul l ie geleerd over framing?
Wat is  voor jul l ie het belangri jkste
voordeel  van framing?
Wat is  voor jul l ie het belangri jkste
nadeel van framing?
Wat neem je mee over framing in relat ie
tot jouw eigen sociale mediagebruik? 

Als afsluit ing wordt teruggeblikt  op het
thema van deze les:  framing.  De volgende
vragen kunnen aan de leerl ingen gesteld
worden:

De les kan worden afgesloten met de
bespreking van het volgende di lemma, iets
wat de leerl ingen ook in gedachten mee
kunnen nemen naar huis:  

"Alt i jd al le  kanten van het verhaal  meekri jgen
of alt i jd maar één perspect ief  meemaken."
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Afsluiting (10 min.) 
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Er wordt een introductie gegeven over het
verdiepingsthema van de les.

Vervolgens maken leerl ingen in tweetal len
een wandeling rondom de school ,  terwij l  ze
de podcast over één van de
verdiepingsthema's aan het luisteren zi jn.
 
Daarna kan het bi jgevoegde werkblad (z ie
bi j lage) in tweetal len worden gebruikt om
verdiepend met het onderwerp bezig te
gaan.

Als afsluit ing wordt het bi jbehorende
'Di lemma op dinsdag'  besproken (z ie
bi j lage.  

OPBOUW

Introductie
5 min.

Podcastwandeling
15 min.  

    

Opdrachten
25 min.  

Afsluit ing
5 min.  

DRAAIBOEK
VERDIEPINGSLES

Overview
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PITCHPARADE
Bijlage 1

Fake news

GGD start  ook in Nederland beloningsactie
vaccineren: bi j  elk vaccin een gratis tweede
prik.  Volgens gedragswetenschapper Sofie
Lenach zal  zo’n act ie de grootste anti-
vaxxers niet over de streep trekken, maar
helpt een beloning wel om de meer
onverschi l l ige Nederlander te motiveren
zich te laten inenten. “Nederlanders zi jn nu
eenmaal dol  op twee-halen-één-betalen-
acties” ,  zegt Lenach. “ Iemand die twi jfelt
zal  misschien denken: nouja,  vooruit ,  het is
een mooie act ie.”    

Bron: De Speld

Real news

Priktempo VS neemt af ,  gratis  bier en geld
moeten vaccintwijfelaars overhalen.  De
Verenigde Staten lopen voorop als het gaat
om vaccinaties tegen corona. En hoewel het
land op koers l igt  om over twee maanden
70 procent van de volwassenen een eerste
prik te hebben gegeven, l i jkt  nu de klad
erin te komen. Met ' lokkert jes'  wordt
geprobeerd om twijfelaars over te halen tot
een vaccinatie.

Bron: NOS 
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Algemeen

Stel l ing 1:  Er wordt te negatief  gesproken
over het gebruik van sociale media in het
nieuws.

Stel l ing 2:  Sociale media zorgen ervoor dat
ik beter op de hoogte ben van het nieuws.

Stel l ing 3:  Onderwerpen worden door
sociale media teveel  opgeblazen.

Stel l ing 4:  Op sociale media wordt soms
expres informatie achtergehouden.

Stel l ing 5:  De meeste foto's die op sociale
media worden gezet z i jn bewerkt.

Persoonlijk

Stel l ing 6:  Ik denk alt i jd heel  bewust na
over wat ik op sociale media zet.

Stel l ing 7:  Ik plaats al leen foto's op sociale
media waar ik goed op sta.

Stel l ing 8:  Op sociale media geef ik alt i jd
weer hoe ik me echt voel  op dat moment.

Stel l ing 9:  Ik zet vaak foto's of  berichtjes
op sociale media,  omdat ik het leuk vind
als anderen daarop reageren. 

Stel l ing 10:  Ik heb het gevoel  dat sociale
media veel  invloed hebben op mijn leven.

ROOD OF GROEN?
Bijlage 2
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DIALOOGMAP
Bijlage 3



OPDRACHTEN
INFLUENCERS

Bijlage 4
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IC-arts Diederik Gommers, de man waarvan we vorig
jaar niet hadden gedacht hier tussen te staan. Hij wist
jongeren heel snel te bereiken via social met
bijvoorbeeld zijn samenwerking met Famke Louise
over corona. Dat werkte, want hij werd al gauw de held
onder de jeugd.

Bram is én blijft sterk op socials. Of het nu virale
YouTube formats zijn, creatieve inhakers op
actualiteiten of grappige Photoshop designs: hij weet
zichzelf elke keer weer te overtreffen.

Snelle gaat als een speer. Niet alleen in de
muziekwereld, maar ook op social media. De
succesvolle Deventenaar is een rolmodel die lekker
zijn nuchtere zelf is en daarmee een positieve invloed
op zijn volgers heeft. Van Zoom tot TikTok en
Instagram, Snelle gebruikt het allemaal op een eigen
unieke manier.

De les wordt afgesloten met een di lemma op dinsdag: " Je Instagram account
verwijderen of  een bekende Nederlander worden."

De leerl ingen gaan in groepjes bi j  elkaar zitten en kri jgen een paar minuten de t i jd om al
hun associat ies met inf luencers op te schri jven. De vraag die centraal  staat:  "Wat is  een
influencer?".  Door met een groepje al  hun ideeën over inf luencers te delen komen ze tot
een gedeelde definit ie.  

Nadat ze antwoord hebben gegeven op de vraag:  "Wat is  een inf luencer?" gaan de
leerl ingen aan de slag om met hun groep drie verschi l lende inf luencers op te zoeken. Als
ze deze personen hebben gevonden moeten ze uit leggen waarom zi j  het een inf luencer
vinden. Enkele voorbeelden zi jn:  
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OPDRACHTEN
PROFILEREN

Bijlage 5

De leerl ingen gaan in tweetal len bi j  elkaar zitten en kri jgen een paar minuten de t i jd om
voor zichzelf  twee foto's uit  te kiezen. Deze foto's mogen ze van hun eigen mobiel  afhalen
of van hun sociale media-accounts.  De opdracht is  om hen één foto uit  te laten kiezen
waarvan zi j  zelf  v inden dat ze er helemaal als z ichzelf  opstaan én één foto waar dit  totaal
niet het geval  is .

Nadat ze de foto's voor zichzelf  hebben uitgezocht,  bespreken ze in hun tweetal  de
volgende vragen:
-  Bi j  de foto waar ze als z ichzelf  opstaan: waarom geeft  deze foto precies weer zoals j i j
bent?
-  Bi j  de foto waar ze niet als z ichzelf  opstaan: waarom geeft  deze foto juist  niet weer zoals
j i j  bent? 
-  Heb je van tevoren nagedacht of je de foto's zou plaatsen op sociale media? Waarom
wel/niet?
-  Stel  dat je de foto/foto's geplaatst  hebt,  wat voor reacties kreeg je op de foto/foto's?
-  Wanneer is  voor jou een foto ' Instagram-waardig'?  
-  Als je je Instagramaccount beki jkt ,  wat denk je dat je uitstraalt?  Waarom?

De les wordt afgesloten met een Di lemma op dinsdag: "Al  mijn posts op sociale media geven
alt i jd weer zoals ik  me werkel i jk  voel  of  ik  plaats niets  meer op social  media."



De kunstenaar Ritzo ten Kate heeft  foto's gemaakt van mensen op het moment dat z i j  van
hun telefoon op ki jken. Ze gaan hier van de onl ine wereld naar de off l ine wereld.
Onderstaande foto laat z ien hoeveel  impact onze telefoon heeft  op ons dagel i jks leven. In
deze opdracht gaan leerl ingen in tweetal len aan de slag om een foto te maken die voor
hen de impact van hun telefoon weerspiegelt .  

Bron: Ritzo ten Kate
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OPDRACHTEN
MOBIELGEBRUIK

Bijlage 6

Als docent laat je de leerl ingen deze afbeelding zien en geef je ze vervolgens de
opdracht om ook een foto te gaan maken inclusief  mobiel .  De leerl ingen maken een zo
creatief  mogel i jke foto of f i lmpje (bi jv.  TikTok) waar ze laten zien hoe belangri jk hun
telefoon voor hen is.  Naderhand kunnen de leerl ingen deze foto aan elkaar presenteren. 

De les kan wordt afgesloten met een Di lemma op dinsdag:  "Nooit  meer een telefoon of
alt i jd binnen vi j f  minuten reageren/ terugbel len."
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OPDRACHTEN ONLINE
DATEN

Bijlage 7

Innerl i jk  of  uiterl i jk? 
Grappig of romantisch? 
Rustig of druk? 
. . .  etc.

In de klas wordt een introductie gegeven op onl ine dateprofielen en hetgeen daarop
zichtbaar is  (z ie voorbeeld hieronder) .  

Leerl ingen schri jven in steekwoorden voor zichzelf  op waar ze op zouden ' f i l teren'  op een
datingapp. Vervolgens worden deze steekwoorden vergeleken in tweetal len en wordt de
discussie aangegaan over de ideale partner.  Vragen die voorbi j  komen zi jn bi jvoorbeeld:
zou je,  als het erop aankomt,  kiezen voor:   

Daarna gaan de leerl ingen in duo's of plenair  in gesprek over de stel l ingen:
-  Je kan een goede inschatt ing maken van een persoon op basis van zi jn/ haar dateprofiel  
-  Online chatten is  niet gevaarl i jk  en zou minder een taboe moeten zi jn 
-  Online daten is  zonde van je t i jd

De les wordt afgesloten met een Di lemma op dinsdag: "Mijn nieuwe relat ies ontmoet ik  alt i jd
via datingapps of  nooit  meer op de apps."
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OPDRACHTEN SOCIALE
VEILIGHEID

Bijlage 8

Leerl ingen zoeken een aantal  st ickers en memes die worden doorgestuurd in
Whatsappgroepen en beoordelen of ze de meme te ver vinden gaan of dat de meme
grappig is .  Leerl ingen schri jven dit  eerst voor zichzelf  op.  Laat ze vervolgens samen één
voor één de memes bi j  langsgaan en ki jken of ze hetzelfde oordeel  hebben gevormd. Ze
leggen aan elkaar uit  waarom ze de meme grappig vinden of te ver vinden gaan. Waar
l iggen de verschi l len? 

Daarna gaan de leerl ingen in tweetal len in gesprek over de volgende vragen/stel l ing:
-  Wanneer gaat een meme te ver?
-  Zi jn er 'haataccounts'  act ief  binnen deze school? Waar gaan deze over?
-  Stel l ing:  Ikzelf  (of  iemand die ik ken) heeft  wel  eens op een haataccount gestaan. 

De les wordt afgesloten met een Di lemma op dinsdag: "Nooit  meer react ies op posts of
alt i jd al le  react ies z ien en niet  kunnen verwijderen."  
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