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Lesbrief Nepnieuws Workshop 
Facebook staat vol met nepberichten, zo beweren 
andere nieuwsmedia. De Amerikaanse president 
Trump noemt zelfs de meest gevestigde 
nieuwskanalen fake. Wie en wat moet je nu geloven?

In onze workshop hoor je binnenkort meer over 
Nepnieuws, leer je ‘filteren’ en ga je zelf nieuws-items 
maken. 

Met deze lesbrief bereid je je alvast voor op de 
workshop met je eigen docent.

WAT IS NEPNIEUWS?
Nepnieuws (fake news) is misleidende informatie die als nieuws wordt verspreid. 

Waarom zou iemand zoiets doen? 
Met nepnieuws hoopt iemand geld te verdienen of invloed te krijgen op hoe mensen denken. 
In de politiek wordt nepnieuws soms ingezet om echte journalisten ongeloofwaardig te laten lijken.

Goed praten
Sommige bedrijven en overheden willen niet dat mensen juiste conclusies trekken of correcte meningen 
vormen. Met nepnieuws proberen ze hun eigen gedrag goed te praten.

WIST JE DAT...
• ...je op social media (betaalde) berichten kunt aanmaken die alleen worden getoond aan mensen 

met de opleiding, werk, leeftijd, geslacht, interesses, etc die jij wilt?
• ...deze media meer verdienen aan een goed bekeken bericht dan aan een slecht bekeken bericht?
• ...nieuwsberichten en persoonlijke berichten er hetzelfde uitzien op facebook? 
• ...als mensen nepnieuws accepteren, ze vaak later de waarheid niet eens willen geloven?
• …facebook mensen inhuurt om te checken of berichten nep zijn en dan moeten worden verwijderd. 

Ze krijgen hiervoor 8-10 seconden per bericht de tijd.

VOORBEELDEN
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VOORBEELD: GEVANGENIS WORDT BUDGET BEJAARDENTEHUIS
Na het bespreken van dit videovoorbeeld, kun je dit artikel lezen.
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https://www.youtube.com/watch?v=7uBUdPjb3w8&feature=youtu.be
http://budgetbejaardenhuis.nl/delta-lloyd-schudt-nederland-wakker-met-budget-bejaardenhuis/
https://www.youtube.com/watch?v=7uBUdPjb3w8&feature=youtu.be
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VOORBEELD: INAUGURATIE TRUMP
Toen Trump als president werd beëdigd, verklaarde zijn team dat er nog nooit zoveel mensen bij zo'n 
moment waren komen kijken. Maar was dit wel echt waar? Bekijk de video hierboven, en kijk of je hier nog 
meer over kunt vinden online.
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https://www.youtube.com/watch?v=oyd810QaP_I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oyd810QaP_I&feature=youtu.be
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DISCUSSIEVRAGEN
Bespreek met elkaar voor de volgende vragen (bijv. aan de hand van bovenstaande nieuws-voorbeelden): 

• Als iets op internet staat is het dan automatisch waar?
• Welke media / sites / programma's vind jij (on)geloofwaardig?
• Kun je voorbeelden noemen van nepnieuws?
• Hoe kun je controleren of iets nepnieuws is? (bijv. bronnen checken, kijken of het item ook op 

andere media is te vinden)
• Welke van de volgende dingen zijn mogelijk met een computer?

◦ Iemand in beeld brengen op een plek waar hij helemaal niet echt is geweest
◦ Iemand iets laten zeggen wat hij niet echt heeft gezegd op die plek of over dat onderwerp
◦ Beelden van verschillende gebeurtenissen door elkaar heen monteren alsof het lijkt dat het bij 

elkaar hoort.
◦ Iemand's antwoord op een vraag juist gebruiken als antwoord op een andere vraag 
◦ Geef zelf voorbeelden van wat er nog meer voor 'neps' kan met foto- en videobewerking.
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