
1  Tegenwoordig zijn er mensen die niet geloven wat ze 
op het nieuws zien. Ze halen hun informatie van sociale 
media. Wat is het gevaar als je je informatie van 
sociale media haalt? Ken je hier een voorbeeld van?

2  Journalisten worden ook wel eens de ‘waakhond van  
de democratie’ genoemd. Wat wordt daarmee bedoeld?

3  In een land als Rusland mag je je mening niet geven.  
Wat kan er gebeuren er als je daar over de oorlog van 
Rusland tegen Oekraïne spreekt?

4  Toch mogen journalisten ook in Nederland niet zomaar 
alles opschrijven. Noem iets dat ook journalisten niet 
mogen schrijven.

5  De belangrijkste rechten van ons land staan in de Grond-
wet. In de Grondwet staat bijvoorbeeld dat we vrijheid 
van meningsuiting hebben. Noem nog twee andere 
grondrechten die in de Grondwet staan.
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6  Kun je een stukje zendtijd kopen bij het Jeugdjournaal? 
 

JA
 

NEE
 

 

Waarom wel/niet? 

7  Mag je reclame maken in een TikTok-filmpje of op 
Instagram? 
 

JA
 

NEE

8  Journalist Sjoerd werd in China weggestuurd bij een  
ziekenhuis toen hij over corona wilde berichten.  
Waarom was dat?

9  Journalist Sjoerd den Daas legt tijdens een interview zijn 
telefoon in de koelkast. Waarom doet hij dat?
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Vrijheid van
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1  Tegenwoordig zijn er mensen die niet geloven wat ze 
op het nieuws zien. Ze halen hun informatie van sociale 
media. Wat is het gevaar als je je informatie van 
sociale media haalt? Ken je hier een voorbeeld van? 
 
>  Dat de informatie niet waar is. Bijvoorbeeld mensen 

die online zeggen dat insmeren met zonnebrandcrème 
gevaarlijk is.

2  Journalisten worden ook wel eens de ‘waakhond van  
de democratie’ genoemd. Wat wordt daarmee bedoeld? 
 
>  Zij bewaken de democratie doordat ze opschrijven  

wat de regering doet en mensen daardoor kunnen  
controleren of dat wel is wat het echt volk wil.  
Daardoor kunnen politici niet zo maar doen wat ze zelf 
willen. De journalisten bewaken of ze hun beloftes wel 
echt nakomen.

3  In een land als Rusland mag je je mening niet geven.  
Wat kan er gebeuren er als je daar over de oorlog van 
Rusland tegen Oekraïne spreekt? 
 
>  Als je over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne 

spreekt, krijg je een boete of beland je in de 
gevangenis.

4  Toch mogen journalisten ook in Nederland niet zomaar 
alles opschrijven. Noem iets dat ook journalisten niet 
mogen schrijven. 
 
>  Ze mogen niet iemand vals beschuldigen. Ze mogen 

niet aanzetten tot haat, of oproepen dat mensen 
zich niet aan de wet houden. 
(Andere antwoorden zijn ook mogelijk.) 

5  De belangrijkste rechten van ons land staan in de Grond-
wet. In de Grondwet staat bijvoorbeeld dat we vrijheid 
van meningsuiting hebben. Noem nog twee andere 
grondrechten die in de Grondwet staan. 
 
>  Recht op een eerlijk proces, recht op demonstratie,  

vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, vrijheid 
van vereniging en vergadering, recht op eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer, verbod op de dood- 
straf, etc.

6  Kun je een stukje zendtijd kopen bij het Jeugdjournaal? 
 

NEE
 

 >  Nee dat kan niet. Het Jeugdjournaal mag geen reclame 
maken. Ze moeten er zijn voor iedereen.

7  Mag je reclame maken in een TikTok-filmpje of op 
Instagram? 
 

JA
 

 >  Ja dat mag. Je moet dan wel in beeld zetten dat het 
om een reclame gaat.

8  Journalist Sjoerd werd in China weggestuurd bij een  
ziekenhuis toen hij over corona wilde berichten.  
Waarom was dat? 
 
>  De overheid wilde geen slecht nieuws over de stad en 

over China.

9  Journalist Sjoerd den Daas legt tijdens een interview zijn 
telefoon in de koelkast. Waarom doet hij dat? 
 
>  Dan kan de Chinese overheid hem niet afluisteren via 

zijn telefoon.


