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Menuutje propaganda

In de DIY-opdracht ‘Menuutje propaganda’ leer je wat propaganda is. Vervolgens 

ga je dit inzetten om mensen te overtuigen om (meer) vegetarisch te gaan koken 

met behulp van een vlog. In deze DIY-opdracht leer je de termen vegetarisme en 

propaganda goed kennen! 

opdracht 1 
Bekijk deze video van het Jeugdjournaal. De video geeft je een beeld van wat leeftijdsgenoten vinden over 

het thema vegetarisme. Bedenk wat jouw mening is over dit onderwerp en bespreek met je gezinsleden wat zij 

ervan vinden. Schrijf hieronder een korte samenvatting van de verschillende meningen. Zijn jullie het eigenlijk 

met elkaar eens?

                 

                  

                  

                 

                  

                  

                  

DIY-OPDRACHT

WEETJE

Wist je dat er 30 tot 40 

keer minder zoetwater 

gebruikt wordt met een 

vegetarisch dieet? Dit is 

goed nieuws voor het milieu: 

het zorgt voor minder 

broeikasgasuitstoot en land- 

en energiegebruik. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6JrFRX_ygE
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opdracht 2
Bekijk deze video en bekijk deze bron (eventueel samen met een ouder of verzorger). Beschrijf hieronder voor 

jezelf wat propaganda is en waar het aan moet voldoen.

                 

                  

                  

opdracht 3
Nu je hebt bestudeerd wat propaganda is en weet wat vegetarisme inhoudt, ga je zelf aan de slag! Bij deze 

opdracht ga je aan de slag met het maken van een kookvlog met een propagandisch sausje. Hoe? Check het 

stappenplan!

Stap 1

Kies hier op de website van Foxilicious een vegetarisch gerecht uit! 

Stap 2

Bespreek met je ouders of verzorgers of je de ingrediënten mag inkopen. Doe dit eventueel samen. 

Stap 3

Richt je keuken in als keukenstudio, compleet met (tablet of smartphone) camera. Zorg dat je zelf goed in beeld 

komt. Natuurlijk mag iemand anders jou ook filmen. Samen is altijd leuker! 

Stap 4

Een vlog opnemen doe je niet zomaar! Het vraagt een beetje voorbereiding. Hiervoor ga je nu een kort script 

maken dat je gaat gebruiken tijdens het filmen. Kijk hiervoor eerst naar deze video. Beschrijf nu voor jezelf hoe 

je vlog eruit gaat zien. Vat hieronder ook samen over welke positieve effecten van het vegetarisme je zeker wilt 

vertellen in je vlog. Denk bijvoorbeeld aan het effect voor dieren en het milieu.

                 

                  

                  

                 

                  

                  

https://www.youtube.com/watch?v=VxU-_fvpbzM
https://schooltv.nl/files/user_upload/D_EW_Propaganda.pdf
https://foxilicious.nl/category/kidsproof/
https://www.youtube.com/watch?v=jkLNuepUCOc


2 3Stichting FutureNL ontwikkelt onafhankelijk lesmateriaal. © 2022 Iedereen mag deze les downloaden, delen en uitprinten (alleen niet als je er geld mee wilt 
verdienen). Doen! Creative Commons licence: CC BY-NC-ND 4.0. Deze les is in co-creatie gemaakt met groep 8B van Nutsschool De Meent door Frank Veenstra.
 
                                                                                                                                

Stap 5

3… 2… 1… actie! Wanneer je begint met koken, beginnen ook de opnames. Tijdens het koken ga je zoveel 

mogelijk propaganda maken voor het vegetarisch koken. Hiervoor gebruik je de notities van stap 4 en je eigen 

acteertalent. Zoals je geleerd hebt, mag je overdrijven, vooral de positieve kanten benoemen van de maaltijd, 

een klein beetje liegen over je maaltijd en een beroep doen op het gevoel van de kijker. Succes!

Stap 6

Is de opname een echte one-taker geworden? Dan ben je een natuurtalent! Ben je goed in het monteren van 

video’s en het toevoegen van effecten? Voeg dan een paar teksten toe die de kijker nog meer overtuigen 

om vegetariër te worden. Monteer de video af en kijk hem samen met je gezin of vrienden. Wil je de video 

publiceren op social media? Overleg dit dan met je ouders of verzorgers. Voor propaganda geldt wel hoe meer 

mensen je bereikt, hoe beter. Veel plezier met het eindresultaat!

WEETJEWist je dat er in de Tweede Wereldoorlog op allerlei verschillende manieren propaganda werd verspreid? De geallieerden voerden propaganda tegen Duitsland. Uit vliegtuigen dropten ze verschillende soorten propagandamateriaal, zoals flyers, brochures, luciferdoosjes en zelfs sigarettenpakjes! 


