
Vecht met Mediawijsheid 
tegen fake news



Voor we beginnen...

● Maximum 1 uur
● On demand beschikbaar
● Interactief

○ Kijkersvragen
○ Polls



Agenda

● Mediawijsheid

● Fake news

● Social Media bubble



mediawijsheid







Bewust Kritisch Actief



Poll Vraag 1

Hoe informeer je je het meest over nieuws op digitale 
media?

● Nieuwssites
● Sociale media 
● Andere



fake news



Types



(bron: mediawijsheid.be)

80%

46% 26% 22% 20%



Poll Resultaat 1

Hoe informeer je je het meest over nieuws op digitale 
media?

● Nieuwssites
● Sociale media 
● Andere



Oorzaken

(Bron: Wardle 2017)





Wat is de oorzaak van dit fake news?

● Slechte journalistiek
● Parodie
● Om een reactie uit te lokken

Poll Vraag 2



(Bron: hln.be)

(Bron: vrt.be)



Poll Resultaten 2

Wat is de oorzaak van dit fake news?

● Slechte journalistiek
● Parodie
● Om een reactie uit te lokken







● Welke bronnen gebruikt de auteur?

● Hoe is de info voorgesteld?

● Waarom publiceert de auteur dit?

Tips #1



(Bron: Brandalism Projects)



● Let op visuele aanwijzingen

● Let op de bron van de video

● Waar staat de video nog meer?

● Zoek op het onderwerp

Tips #2





● Google Reverse Image Search

● Wat is de bron van de foto?

● Waar staat deze foto nog? 

Tips #3



bron : https://mediawijs.be/tools/affiche-betrouwbare-info-of-toch-fake



Poll Vraag 3

In de 15e eeuw kregen we in ons hele leven 35GB aan data 
te verwerken? 
In welke tijdspanne krijgen we dit nu te verwerken?

● Dagelijks
● Wekelijks
● Jaarlijks





social media bubble



● Wis je cookies en webgeschiedenis

● Schakel doelgerichte reclame uit

● Deel je geboortedatum niet met iedereen

● Ga incognito

Tips #4



Poll Resultaat 3

In de 15e eeuw kregen we in ons hele leven 35GB aan data 
te verwerken? 
In welke tijdspanne krijgen we dit nu te verwerken?

● Dagelijks
● Wekelijks
● Jaarlijks



Stel een 
vraag…



BETROUWBAAR

BRON

DOEL

ACTUEEL



● Onbeantwoorde vragen?

● Herbekijk de webinar (inschrijvingslink)

● Tevreden over de webinar?

Vragen?



● www.vdab.be/opleidingen/workshops

● workshop mediawijsheid

● workshop digitaal denken 

Smaakt naar meer … ?

http://www.vdab.be/opleidingen/workshops
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