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Lesdoelen 

• In groepen discussiëren over de criteria waarmee je de betrouwbaarheid van informatie kunt 

beoordelen.  

• Gezamenlijk vaststellen dat er verschil is in de betrouwbaarheid van informatie. 

 

Opdracht: puzzelen met informatie uit het dagelijks leven 

 

Uitleg 

De hele dag word je geconfronteerd met informatie en beoordeel je in een fractie van een seconde 

of het relevant is voor jou. Vervolgens kom je meestal net zo snel tot de conclusie of het 

betrouwbaar is, als je er al over nadenkt. Soms is dat laatste lastiger. Probeer de volgende puzzel te 

maken. Leg de stukken op volgorde van betrouwbaarheid in het schema. 

• A tot D is de bron van je informatie waarbij A betrouwbaar en D niet betrouwbaar is. 

• 1 tot 4 betreft het soort informatie waarbij 1 waarschijnlijk en 4 onwaarschijnlijk is. 
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Geen antwoord op de volgende vragen: 

1. Welk stukje ligt op A1 en welk op D4 en waarom? 

2. Over welk stuk heb je getwijfeld en waarom? 

3. Beoordeel je de inhoud wel eens aan de hand van de bron? 

4. Beoordeel je de bron wel eens aan de hand van de inhoud? 

5. Waar zou je het volgende stukje plaatsen? 

Auteur John lert schrijft dat de wereld achter de schermen wordt geregeerd door 

buitenaardse wezens die duizenden jaren geleden naar aarde zijn gekomen en de mens tot 

slaaf hebben gemaakt. Ze leven in ondergrondse bases over de wereld en sturen de wereld 

aan via de rijkste en machtigste mensen op aarde. 
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1 

 

Je moeder zegt dat ze 

vanavond kip maakt 

terwijl ze staat te 

roeren in een pan met 

kip. 

 

Een professor in de 

economie legt in een 

kwaliteitskrant uit dat 

de crisis is 

veroorzaakt door een 

teveel aan goedkope 

leningen.  

 

Een telefoonverkoper 

zegt dat je een 

nieuwe telefoon moet 

kopen. Jouw huidige 

telefoon is oud en kan 

de nieuwste 

programma’s niet 

aan. 

 

Op een stukje papier 

op straat staat 32 + 48 

= 80. 

 

 

 

 

 

2 

 

Je beste vriend(in) 

zegt dat hij/zij nog 

nooit tegen jou heeft 

gelogen. 

 

In een regionale krant 

staat een advertentie 

waarin zangles wordt 

aangeboden voor 45 

euro per uur. 

 

Op een poster op het 

station staat dat er 

vrijdagavond een 

groot feest is in een 

club in de stad. 

 

Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 

 

 

 

3 

 

Je vader zegt dat hij 

voor jouw geboorte 

bijna astronaut is 

geweest. 

 

Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 

 

Op een website 

schrijft iemand in een 

artikel dat de Koning 

(NL) een affaire heeft 

met zangeres 

Beyonce. 

Een anonieme 

website schrijft dat 

een groot 

pedofielennetwerk is 

opgerold, maar dat de 

grote media hier niet 

over schrijven.  

 

 

 

4 

 

Je beste vriend(in) 

zegt gisternacht door 

aliens te zijn 

ontvoerd. 

 

Een vriend(in) zegt 

dat ze nog nooit tegen 

iemand heeft 

gelogen.  

 

Op een anonieme 

website wordt in 

gebrekkig Engels een 

pil te koop 

aangeboden die 

iedereen zo slim 

maakt als Albert 

Einstein. 

Een dronken man in 

de supermarkt zegt 

dat er een olifant was 

die alle appels heeft 

opgegeten. 
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Een anonieme website 

schrijft dat een groot 

pedofielennetwerk is 

opgerold en dat de 

grote media hier niet 

over schrijven. 
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Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 
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Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 
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Een dronken man in de 

supermarkt zegt dat er 

een olifant was die alle 

appels heeft 

opgegeten. 
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Een professor in de economie 

legt in een kwaliteitskrant uit 

dat de crisis is veroorzaakt 

door een teveel aan goedkope 

leningen. 
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Op een stukje papier 

op straat staat 32 + 48 

= 80. 
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Een telefoonverkoper zegt dat 

je een nieuwe telefoon moet 

kopen. Jouw huidige telefoon 

is oud en kan de nieuwste 

programma’s niet aan. 
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Je beste vriend(in) zegt 

dat hij/zij nog nooit 

tegen jou heeft 

gelogen. 
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Je beste vriend(in) zegt 

gisternacht door aliens 

te zijn meegenomen. 
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Je moeder zegt dat ze kip 

maakt voor vanavond, terwijl 

ze staat te roeren in een pan 

met kip. 
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Je vader zegt dat hij 

voor jouw geboorte 

bijna astronaut is 

geweest. 
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Een vriend(in) zegt dat 

ze nog nooit tegen 

iemand heeft gelogen.  
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Op een website schrijft 

iemand in een artikel 

dat de Koning (NL) een 

affaire heeft met 

zangeres Beyonce. 
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Op een anonieme 

website wordt in 

gebrekkig Engels een 

pil te koop 

aangeboden die 

iedereen zo slim maakt 

als Albert Einstein. 
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Op een poster in de 

stad staat dat er 

vrijdagavond een groot 

feest is in een club in 

de stad. 
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In een regionale krant 

staat een advertentie 

waarin zangles wordt 

aangeboden voor 45 

euro per uur. 
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