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Hoe het allemaal begon…
… en waartoe het heeft geleid

11

Dit project werd mogelijk gemaakt door de steun van de Koning Boudewijnstichting.
De video’s werden mede ontwikkeld in het kader het project No Cap. Een project met steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Unie. De inhoud daarvan vertegenwoordigt 
enkel de visie van de makers. De Europese Commissie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie uit dit artikel.
Mediawijs en Kazerne Dossin krijgen steun van de Vlaamse overheid.

Hoe ga je vandaag om met propaganda, complottheorieën en misleidende informatie?
Het is een uitdaging, zoveel is zeker! Dagelijks krijgen we via (sociale) media duizenden berichten binnen waarvan de 
waarde zeer divers is. Het gaat van harde, onweerlegbare (?) feiten tot absolute ‘bagger’. ‘Mediawijs zijn’ is heel belangrijk, 
want met open ogen om de tuin geleid worden, heeft gevolgen.

Mediawijs en Kazerne Dossin sloegen de handen in elkaar en gingen op zoek naar manieren om met jongeren te werken 
rond complottheorieën en propaganda. Mediawijs is mediawijs in hart en nieren en Kazerne Dossin bezit een grondige 
expertise over historische propaganda en complotten. Al deze kennis en ervaring resulteerde in het What’s New?-project.

Het doel is eenvoudig, en ook niet. We leren jongeren (historische) voorbeelden van propaganda en complottheorieën 
doorprikken. Zo krijgen ze meer inzicht in mechanismen die ook vandaag nog worden toegepast. Leerlingen leren kritische 
vragen stellen en ze leren ontmaskeren wat verstopt zit achter goed uitgedachte en aantrekkelijke berichten.  

De resultaten van deze samenwerking vind je in dit document. Je kan zelf aan de slag met kant-en-klare lesideeën. Een 
digitale rondleiding in Kazerne Dossin vervolledigt het aanbod.

Succes en laat je niet vangen!
Mediawijs en Kazerne Dossin

Medegefinancierd 
door de Europese Unie
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Tips om les te geven over 

propaganda en complotdenken

22

1. The time is now
Wacht niet tot een leerling vol overtuiging een complottheorie 
in de klas vertelt. Of tot er enkele propaganda-beelden de 
school op stelten zetten. Je wil immers dat je leerlingen 
kritisch omgaan met verschillende media en zich niet 
zomaar laten misleiden.
Door er op een ‘rustig’ moment aandacht aan te besteden, 
heb je controle over de voorbeelden die je wil bespreken in 
de klas. En moet je je niet laten leiden door de actualiteit. 
Voorkomen is beter dan genezen.
 

2. Emoties hebben aandacht nodig
Jouw eerste reflex als leraar is allicht om alles objectief te 
bekijken: met feiten beargumenteren. Maar… propaganda 
en complottheorieën spelen in op aanwezige emoties of 
wakkeren er nieuwe aan. Zeker als het gaat over onderwerpen 
die leerlingen belangrijk vinden (religie, favoriete sportclub, 
liefde voor dieren, het klimaat, gezondheid, ...).
Vraag dus niet om alles rationeel te bekijken, want dan 
krijg je vermoedelijk ‘sociaal-wenselijke antwoorden’ of 
trekken leerlingen zich misschien terug. Ga dieper in op 
wat leerlingen voelen: laat hen luisteren naar anderen en 
toon appreciatie voor hun betrokkenheid.
 

3. Focus op vragen
Probeer niet direct te vragen naar analyses of meningen 
als je met je leerlingen propaganda of complottheorieën 
bespreekt. Nodig hen eerder uit om zo veel mogelijk vragen 
te stellen bij filmpjes, affiches of teksten. Elke nieuwe 
vraag prikkelt de nieuwsgierigheid, maar zet ook aan om 
zélf naar antwoorden te zoeken. Bestempel antwoorden 
van leerlingen ook niet als ‘fout’ of ‘juist’, maar vraag door 
en zet zo aan tot nadenken.
 

4. Focus op diversiteit
Propaganda en complottheorieën bloeien vooral onder 
gelijkgestemden. Probeer de groepen open te breken 
door een brede waaier aan inzichten te geven. Een andere 
mening nodigt uit om een eigen standpunt te verdedigen, te 
beargumenteren en misschien bij te schaven. Het luisteren 
naar verschillende meningen kan begrip opwekken voor 
de anderen. 
  

5. Noem het niet zomaar ‘zever’ of  
     ‘dom’!
Misschien snap je écht niet hoe iemand zich zo heeft 
laten misleiden door propaganda of een complottheorie. 
Maar besef dat het technieken zijn die perfect inspelen 
op frustraties, angsten of andere gevoelens. Wetenschap, 
overheid of media bieden soms onvoldoende antwoorden. 
Propagandisten en complotdenkers bieden dat antwoord 
vaak wel (ook al is het niet volledig juist). Een fout antwoord 
kan soms meer geruststellen dan geen antwoord. Dit 
betekent niet dat de  leerling dom is, maar zich misschien 
zorgen maakt of gefrustreerd is. Ga op zoek naar redenen 
waarom iemand iets gelooft, in plaats van het meteen 
trachten te weerleggen.
 

6. Zet fouten recht
Misleidende communicatie weerleggen is niet altijd 
eenvoudig. Je bezit niet de nodige expertise over elk 
onderwerp. Bovendien is iemand soms zo overtuigd van zijn 
of haar gelijk dat elk tegenargument in het niets verdwijnt. 
Complotdenkers geloven dat gebrek aan bewijs voor het 
complot het gevolg is van een doofpotoperatie. ‘De elite’ 
heeft zogezegd alle bewijsmateriaal vernietigd. Toch is het 
belangrijk om onjuiste informatie te benoemen. Niet om 
complotdenkers of propagandisten te overtuigen, maar 
wél om de (andere) leerlingen een brede waaier aan 
perspectieven mee te geven. 

ZES DINGEN OM TE ONTHOUDEN:

1. The time is now

2. Emoties hebben aandacht nodig

3. Focus op vragen

4. Focus op diversiteit

5. Noem het niet zomaar ‘zever’ of              
     ‘dom’!

6. Zet fouten recht
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Voor in de klas

33

Een complottheorie is het vermoeden dat een (belangrijke) gebeurtenis het gevolg is van een (geheime) samenzwering. 
Complottheorieën zijn populair bij jongeren omdat ze spannend zijn en omdat ze verstaanbare antwoorden geven 
op (ingewikkelde) vragen.

Om weerbaar te zijn tegen complottheorieën, beseffen leerlingen volgende zaken:
 We zijn allemaal in staat om geloofwaardige nep-verhalen te verzinnen.
 Iets lange tijd geheim houden is niet zo eenvoudig.
 Complottheorieën spelen in op onze frustraties, hoop of andere gevoelens. Zo komt het dat bepaalde complottheorieën 

ook aantrekkelijk zijn voor individuen die van nature minder beïnvloedbaar zijn.
 Sommige complottheorieën zijn gevaarlijk en kunnen geweld of haat uitlokken. 
 Complottheorieën zijn meestal te herkennen aan hun specifieke structuur.
 Er bestaat een diverse stroom aan bronnen. Jongeren krijgen inzicht in waarom bronnen al dan niet betrouwbaar zijn.

Kant-en-klare workshop: Je kan dit (niet) verzinnen, mijnheer!
What’s New? van Mediawijs en Kazerne Dossin biedt een kant-en-klare workshop om in de klas te gebruiken.

Op www.mediawijs.be/propaganda-complot vind je de presentatie en werkbladen (die je kan aanpassen indien gewenst). 

In de eindopdracht wordt ingezoomd op 1 complottheorie. De bedoeling is dat jongeren enkele aangereikte bronnen 
analyseren en beoordelen op hun geloofwaardigheid, maar ook dat ze zélf op zoek gaan naar informatie.

Aan de slag met 

complottheorieën

ALGEMEEN

AAN DE SLAG

Kant-en-klare workshop: Je kan dit (niet) verzinnen, mijnheer!

De presentatie gaat dieper in op de complottheorie over de dood van prinses Diana omdat deze theorie:
 niet de actualiteit beheerst.
 geen vijandige spanningen oproept tussen bepaalde groepen in de klas.

Alternatieve theorieën zijn bijvoorbeeld de Flat Earth Society, de zogenaamde dood van Paul McCartney, ... 

Om die laatste oefening zo goed mogelijk uit te voeren, weten jongeren best al iets over het zoeken naar en beoordelen 
van (nieuws)bronnen.
Maar ook onderstaand experiment is een aanrader!

COM
PLOTTH

EORIEËN

http://www.mediawijs.be/propaganda-complot
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Een ‘e’-Experiment: Complotten en filterbubbels

DOELSTELLINGEN:
 De leerlingen ontdekken dat hun eigen klikgedrag een effect heeft op zoekresultaten.
 De leerlingen maken kennis met de concepten ‘algoritmes’ en ‘filterbubbel’.
 De leerlingen weten dat ze kritisch moeten omspringen met online informatie.

INSTRUCTIES:

1
   

Voer het volgende experiment uit:

Het experiment duurt enkele dagen. Elke dag dienen leerlingen er minstens 15 minuten mee bezig te zijn. 
De klas wordt in 2 groepen verdeeld:
 Groep 1: zoekt filmpjes op YouTube en klikt alleen op filmpjes met wetenschappelijke insteek of afkomstig van officiële 

nieuwsbronnen.
 Groep 2: zoekt filmpjes op YouTube en klikt alleen op filmpjes die spannende vragen oproepen en vooral sensatiegericht zijn.

De opdracht wordt individueel en thuis uitgevoerd. Elke leerling vertrekt van dezelfde zoekopdracht. 
Kies 1 complot-gevoelig onderwerp zoals bijvoorbeeld: 
 De landing op de maan
 De dood van prinses Diana
 Buitenaardse wezens en Area 51
 COVID-vaccin

De leerlingen controleren elke dag opnieuw hun YouTube-pagina en klikken thuis op de gesuggereerde filmpjes die passen 
bij hun opdracht (wetenschappelijk of sensatiegericht). 
Met andere woorden:
 Ze klikken op de suggesties die op de startpagina worden gegeven

OF
 Ze klikken op de filmpjes die in de rechterbalk als kijk-suggestie worden gegeven en bij het thema passen.

Na enkele dagen maakt elke leerling een schermafbeelding van de YouTube-startpagina en print die uit (of stuurt die door). 
Dit zal er nu bij iedereen anders uitzien. 

2
   
Vergelijk de verschillende YouTube-schermafbeeldingen

Benadruk tijdens de bespreking opnieuw dat dit een experiment is!

Stel volgende vragen:
 Kan je de wetenschappelijke schermafbeeldingen onderscheiden van de sensatiegerichte schermafbeeldingen? Deel ze  

op in 2 stapels (indien afgedrukt).
 Hoe komt het dat de eindresultaten bij iedereen anders zijn? 

Leg kort uit waarom de resultaten anders zijn.

Een ‘e’-Experiment: Complotten en filterbubbels

COM
PLOTTH

EORIEËN
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Een ‘e’-Experiment: Complotten en filterbubbels

THEORIE BIJ HET EXPERIMENT:

Waarom zijn de eindresultaten anders?
 YouTube wil - net zoals andere sociale media - geld 

verdienen aan jou.
- YouTube verdient geld door reclameboodschappen te 

tonen...
- ...dus wil YouTube dat jij blijft kijken, want dan verdienen 

ze meer.

 YouTube geeft jou wat jij wil!
- Via berekeningen (algoritmes) ontdekken ze wat jij 

interessant vindt, én waar jij lang naar kijkt.
- Het is een berekening op basis van:

 De filmpjes die je vroeger hebt bekeken.
 Filmpjes die anderen met een gelijkaardig profiel 

bekeken.

 De filmpjes die nu populair zijn.
 Andere informatie die YouTube van jou heeft (bv. 

zoekgeschiedenis op Google).
- YouTube wil dat je lang kijkt, want zo krijg je meer 

advertenties te zien (kassa! kassa!). Het systeem 
probeert filmpjes die jou boos of verdrietig kunnen 
maken (bv. omwille van een tegengestelde mening) 
ver weg te houden.

 Iedereen zit in een persoonlijke filterbubbel.
- Een filterbubbel laat alleen zien waarin we geïnteresseerd 

zijn of wat we leuk vinden (en waardoor we dus langer 
online blijven).

- Zo komt het dat sommige mensen een heel andere 
startpagina hebben op YouTube dan de jouwe. En… 
dus ook een andere blik op de wereld ontwikkelen: 
ze krijgen andere informatie dan jij!

Een ‘e’-Experiment: Complotten en filterbubbels

!    
Belangrijk!

Wis na het experiment al je cookies en je browsergeschiedenis. Zo kan je met een propere digitale lei beginnen. Doe 
dit regelmatig om de misleiding van de algoritmes tegen te gaan. 

OOK WIJ VOERDEN HET EXPERIMENT UIT!

De wetenschappelijke zoektocht over het Corona-vaccin brengt ons bij kijk-suggesties van een officiële nieuwsbron 
(NOS) en van een farmaceutisch bedrijf. 

 
De sensatiegerichte zoektocht over het Corona-vaccin geeft ons een kijk-suggestie van een arts, maar ook een 
video over het einde der tijden en een video over hoe overheden ons angst opdringen.

COM
PLOTTH

EORIEËN
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PLOTTH

EORIEËN Complottheorieën, een handige gids
 Deze brochure van Média Animation zal je helpen om het complexe onderwerp “complottheorieën” beter te begrijpen, te 

ontleden en erover te debatteren. Aan de hand van concrete voorbeelden en oefeningen word je stap voor stap wegwijs 
gemaakt in de wereld van complottheorieën.

 Lesmateriaal van Stampmedia over fake news en complottheorieën
 Een educatief pakket over verschillende vormen van nepnieuws en een checklist om foutieve en misleidende nieuwsberichten 

te herkennen. 

 Omgaan met complotdenken in de klas - Praktische tips voor docenten
 Hoe ga je als docent om met een leerling die in complotten gelooft? Wat moet je niet doen en wat juist wel?? Enkele 

praktische tips en suggesties van de Anne Frank Stichting. 

 Anti_conspiracy_memewars
 Dit Instagram-account gaat (in het Engels) op humoristische wijze de strijd aan met complotdenkers.

 10 infographics 
 De Europese Commissie ontwierp 10 infographics om schadelijke samenzweringstheorieën te herkennen, te ontkrachten 

en te bestrijden.

Wij vroegen Piia Varis - professor aan de Universiteit van Tilburg en expert over complottheorieën in een digitaal tijdperk -  
hoe je met complottheorieën aan de slag kan gaan. 
Ga naar www.mediawijs.be/varis-complot om haar aan het woord te horen.

OP ZOEK NAAR MEER INSPIRATIE 

OVER COMPLOTTEN?

EXPERT AAN HET WOORD

https://mediawijs.be/tools/complottheorie%C3%ABn-handige-gids
https://www.stampmedia.be/projecten/fake-news-en-complottheorieen
https://www.annefrank.org/nl/educatie/tips-voor-docenten/omgaan-met-complotdenken-de-klas/
https://www.instagram.com/anti_conspiracy_memewars/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_nl
http://www.mediawijs.be/hobbs-propaganda
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Propaganda is gekleurde informatie die bedoeld is om het denken en het handelen van mensen te beïnvloeden. Dat 
wil zeggen dat propaganda misleidend is en actie in gang wil zetten.

Om weerbaar te zijn tegen propaganda, beseffen leerlingen volgende zaken:
 Propaganda is te herkennen aan een bepaalde structuur. 
 Propaganda bespeelt de emoties van mensen. 
 Soms is propaganda gebaseerd op pure leugens, soms niet. 
 Bepaalde propaganda is sterk en andere niet. 

Met de What’s New-app naar Kazerne Dossin
De leerlingen hebben al een basiskennis van propaganda alvorens de opdracht uit te voeren.
 Wat is propaganda? 
 Wat zijn de kenmerken? 
 Hoe wordt het gebruikt? 
 Door wie wordt het gebruikt? 
 Wat is het doel? 

Kom voor een grondige kennismaking met propaganda naar Kazerne Dossin. Speciaal voor leerlingen ontwikkelde het 
museum de What’s New-app. 
Of ga met volgende opdracht aan de slag in de klas.

Aan de slag met 
propaganda

ALGEMEEN

AAN DE SLAG

Met de What’s New-app naar Kazerne Dossin

PROPAG
ANDA

https://www.kazernedossin.eu/NL/Onderwijs-vorming/Secundair-onderwijs/Het-museum-bezoeken/What-s-New-App
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“Overtuig ze!” - zelf propaganda creëren

Maak voor de opdracht gebruik van de What’s New bladwijzer en affiche. Je kan deze hier aanvragen of zelf downloaden 
en afdrukken op school.

DOELSTELLINGEN:
 De leerlingen ontdekken dat ze al heel wat propagandatechnieken kennen en beheersen.
 De leerlingen kennen de 4 belangrijkste propagandatechnieken.
 De leerlingen beseffen dat propaganda vandaag in diverse vormen voorkomt.

1
   

De context schetsen (5’)

De leerlingen leven op het fictieve eiland ‘Flapolatië’. Op het eiland is de gelijkheid van mannen en vrouwen zeer belangrijk: 
iedereen moet kunnen werken, iedereen wordt gelijk betaald, iedereen heeft dezelfde vrijheden. Ook de manier waarop 
beslissingen tot stand komen, is gedeeld en gedragen: alles moet gezegd kunnen worden, iedereen heeft een stem in het 
debat, beslissingen zijn het gevolg van een compromis. Die cultuur van vrije meningsuiting loopt niet altijd van een leien 
dakje. Er zijn behoorlijk wat botsingen en discussies tussen verschillende groepen in de samenleving.

De cultuur op het naburige eiland ‘Fringarije’ is heel anders. Alle beslissingen worden genomen door één leider. Hij kan alles 
bepalen en beslissen. Ook de man-vrouw verhoudingen zijn anders: alleen mannen mogen buitenhuis werken, thuiswerk 
wordt niet vergoed, mensen huwen met partners die voor hen gekozen worden. De bewoners leven in harmonie en als één 
groep samen. De bewoners van Fringarije hebben de gewoonte om steeds heel lief te zijn voor elkaar. Conflicten worden 
zoveel mogelijk vermeden. Iedereen weet wat van hem en haar verwacht wordt. 

Van de ene dag op de andere krijgt het eiland Fringarije te maken met een zware insectenplaag. Het eiland wordt verwoest 
door de hongerige insecten. Er sterven mensen omdat er niet genoeg voedsel is voor iedereen. De bewoners van Fringarije 
zoeken hun toevlucht op nabijgelegen eilanden. Zo gebeurt het dat op een dag honderden vluchtelingen aanmeren op het 
eiland Flapolatië. Helemaal volgens de traditie wordt er in Flapolatië een volksstemming gehouden die zal bepalen óf, hoe 
lang en onder welke voorwaarden de Fringarijnen mogen blijven.

2
   

Groepsdiscussie (10’)

Bespreek samen met de leerlingen…
 Wat de mogelijke gevaren of bedreigingen zijn van de komst van de Fringarijnen?

- Voor de bewoners van Flapolatië.
- Voor de volksgezondheid.
- Voor de ecologie.
- Voor de politieke situatie.
- Voor de economie.
- Voor de onderlinge relaties tussen eilandbewoners.
- ...

 Welke kansen de komst van de Fringarijnen meebrengen?
- Voor de bewoners van Flapolatië.
- Voor de volksgezondheid.
- Voor de ecologie.
- Voor de politieke situatie.
- Voor de economie.
- Voor de onderlinge relaties tussen eilandbewoners.
- ...

“Overtuig ze!” - zelf propaganda creëren

PROPAG
ANDA

https://mediawijs.be/bestellen
www.mediawijs.be/propaganda-complot
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Propaganda maken (20’)

Verdeel de klas vervolgens in 2 groepen. De ene groep is voorstander van de komst van de Fringarijnen, de andere groep 
is tegen. Laat leerlingen niet zelf kiezen in welke groep ze zitten! 

De leerlingen werken per twee een propaganda-plan uit om mede-Flapolatiërs te overtuigen van hun standpunt.

Vragen die hen kunnen helpen bij het uitwerken van ideeën:
 Tot welke groep in de samenleving richten ze zich (bv: rijken/armen, werkgevers/werknemers, jongeren/ouderen, mannen/

vrouwen,….)?
 Welke boodschap zou deze groep het meest overtuigen (bv: waaraan hechten Flapolatiërs die tot deze groep behoren)?
 Wat is de meest geschikte vorm om deze doelgroep te bereiken (bv: posters, gesprekken, internetcampagnes, film, 

radioprogramma, …)?
 Willen ze de die hard tegenstanders bereiken of zich eerder richten op de gematigden of de onbeslisten?

De leerlingen werken 1 idee ook visueel uit.

4
   

Doe de check! (5’)

De leerlingen laten hun resultaat op de bank liggen. Volgens een rotatiesysteem bekijkt elk groepje de voorbeelden van 
de andere groepjes. Daar onderwerpen ze de propaganda aan de checklist op hun bladwijzer/de affiche. Bij meer dan 
5 checks, gaat het om sterke propaganda. Elk groepje laat een post-it (of een blaadje) achter bij de voorbeelden die de 
test hebben doorstaan. 

5
   

Bespreek klassikaal (10’)

Tot slot gaan de individuele leerlingen bij de propaganda staan die zij zelf het sterkst vinden. Bespreek klassikaal waarom. 
Laat enkele leerlingen aan de hand van de affiche of de bladwijzer hun keuze te verantwoorden. 

Hang de voorbeelden op in de klas, ter herinnering aan de kracht van propaganda.

PROPAG
ANDA
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 Mind Over Media
 www.mindovermedia.eu is een website met tal van voorbeelden van hedendaagse propaganda. Je vindt er een theoretisch 

kader, alsook lesideeën om propaganda te herkennen, te analyseren en te bespreken.

 Welke emotie roept een meme op?
 Propaganda kan vermomd zijn als humor. Memes zijn één van de meest recente en meest verspreide vormen daarvan. 

Nieuws in de klas laat je kritisch stilstaan bij dit fenomeen.

 Stemfiche verkiezingspropaganda
 In verkiezingstijd zie je heel wat campagneslogans en affiches passeren. Deze stemfiche geeft je snel inzicht op hoe 

deze politieke boodschap jou probeert te overtuigen.

 Aan de slag met archiefbeelden
 Neem een kijkje hoe men door de jaren heen ‘de massa’ probeerde te overtuigen. Verschillende collecties in het Archief 

voor Onderwijs helpen je op weg.

Wij vroegen Renee Hobbs - een internationale expert op het vlak van mediawijsheid en auteur van het boek ‘Mind Over 
Media: Propaganda Education for a Digital Age’ - hoe je met propaganda aan de slag kan gaan. 

Ga naar www.mediawijs.be/hobbs-propaganda om haar aan het woord te horen.

OP ZOEK NAAR MEER INSPIRATIE 

OVER PROPAGANDA?

EXPERT AAN HET WOORD

PROPAG
ANDA

https://propaganda.mediaeducationlab.com
https://propaganda.mediaeducationlab.com
https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-met-nieuws-in-de-klas/lesmateriaal/5733-2/
https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-met-nieuws-in-de-klas/lesmateriaal/lesfiche-verkiezingspropaganda-in-het-nieuws/
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/7d82c47c-8832-4abf-99c5-a5538807de17
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/7d82c47c-8832-4abf-99c5-a5538807de17
http://www.mediawijs.be/hobbs-propaganda

