
Antwoorden: 1/ Fout. Het is een fotomontage die gemaakt is door een krant ter illustratie van een artikel over de 
twee sporters. 2/ Fout. Het is een fotomontage van een site met satirisch nieuws. 3/ Waar. Het reptiel sprong voor 
de vrouw juist op het moment dat de foto genomen werd. 4/ Waar. De lijger is een zeer zeldzaam hybride dier dat 
het resultaat is van de kruising tussen een tijgerin en een leeuw en dat alleen voorkomt in dierentuinen.
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Wist jij dat? Een afbeelding is 
niet altijd de werkelijkheid
Een afbeelding is niet de werkelijkheid, het is altijd een voorstelling van de 
werkelijkheid. Om bewerkte foto’s op te sporen op het internet, controleer 
je best altijd de datum waarop de foto gemaakt werd, de auteur en het 
onderschrift. Zoek op internet om te zien of de foto bijgesneden of bewerkt is.

Er bestaan tools om de brongegevens van een afbeelding op het internet 
te vinden:

• Zoeken op afbeelding in Google Afbeeldingen.
• Tineye.com
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Je gebruikt het internet en sociale media regelmatig en elke dag flitsen er honderden berichten 
over je scherm. Wat is echt en wat is nepnieuws? Wat besluit jij te delen? Hoe controleer je of wat 
je leest en ziet echt of nepnieuws is? Met dit activiteitenboekje van 4 pagina’s ontdek je de tips en 
tricks om met fake news om te gaan. Word een echte alerte Cyber Held!

Activiteitenboekje

Kijk goed naar deze 4 foto’s en omcirkel welke echt zijn.

Nieuws of nepnieuws: Nieuws of nepnieuws: 
Welke afbeelding is echt?Welke afbeelding is echt?

Speciale 
editie

Strijden 

tegen fake 
news



Op zoek naar de blauwe 
internetgebruiker
Net zoals de kleine blauwe internetgebruiker is goede informatie soms 
goed verborgen. Het is aan jou om de kleine blauwe internetgebruiker 
te vinden die in de foto’s verstopt zit. Als je alert bent, zou je hem 
moeten vinden!

Antwoorden: op het einde van dit activiteitenboekje

Lexicon om 
Cyber Alert 
te worden
Fake news (nepnieuws): onjuiste of vervalste 
informatie die door een mediakanaal of persoon 
wordt verspreid. Het doel is verkeerde informatie te 
geven en lezers te misleiden om een financieel of 
politiek voordeel te behalen.

Betrouwbaar: op wie of wat vertrouwd kan worden 
om te doen wat juist of noodzakelijk is.

Authentiek: werkelijk, echt, waar of juist (niet nep 
of gekopieerd)

Verifieerbaar: waarvan de waarheid of juistheid kan 
worden bewezen of aangetoond.

Manipulatie: een actie die erop gericht is een 
persoon of een situatie te controleren of te 
beïnvloeden op een misleidende, oneerlijke of 
bedreigende manier of op basis van bewerkt 
materiaal dat online beschikbaar is, zoals een foto 
die is bewerkt om ons te doen geloven dat iets vals 
waar is.

Wanneer fake news 
gevolgen heeft
Fake news kan veel schade aanrichten. Hier zijn voorbeelden 
van nepnieuws die ernstige gevolgen hadden. Vul de lege plek-
ken in met de woorden die hieronder staan:

gezondheid - alcohol - theorie - advies  - blind
urine - coronavirus - behandelingen - remedies

angst - water - ziekenhuisopnames - bad 

De valse remedies tegen Covid 
Tijdens deze pandemie heeft de  voor het virus geleid tot geruchten en fake news. Over de hele wereld 

zochten mensen naar oplossingen en  op het internet. Sommige van deze onware  

hadden ernstige gevolgen voor de 

Zo heeft de  dat het drinken van geconcentreerde  het virus doodt, wereldwijd 

geleid tot meer dan 800 sterfgevallen en 5.900  Ongeveer 60 mensen zijn  geworden 

door het drinken van methanol. In India adviseerden veel mensen zich te beschermen met een  van 

koeienmest, , yoghurt en melk. Veel artsen hebben gemeld dat deze behandeling gevaarlijk was 

omdat ze andere ziekten bevorderde. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft het idee voor-

gesteld om bleek  in te spuiten als bescherming tegen het . Amerikaanse burgers die 

zijn  opvolgden, zijn daardoor gestorven.

Antwoorden: angst – remedies – behandelingen – gezondheid – theorie – alcohol – ziekenhuisopnames – blind – bad – urine – water – coronavirus – advies 



Antwoorden: 1/ De titel is een beetje te sensationeel. 2/ De foto is algemeen en heeft 
weinig te maken met de inhoud van het artikel. 3/ Er staan vijf spel- en grammati-
cale fouten in. 4/ De auteur heeft geen bewijs voor wat hij zegt en baseert zich op 
geruchten. 5/ De auteur is anoniem.

   

Ontcijfer het artikel
Zoek en omcirkel de elementen in dit artikel die 
aantonen dat het om fake news gaat.

Paniek in het koninklijk 

paleis: de koning is 

misschien niet wie hij 

zegt dat hij is!

Het Koninklijk Paleis in Brussel was al vroeg in rep en roer. 

In feite was al het personeel in de vroege uurtjes van de 

ochtend druk in de weer en op de been vanwege een enorm 

probleem.

Volgens onze informanten die dicht bij het paleis wonen, werd de 

koning wakker met blauwe voeten! De koningin merkte dit als eerste 

op en slaakte een enorme gil. het lawaai alarmeerde het hele paleis, 

dat zich naar het kamer van het echtpaar haastte.

Enkele minuten later kwam de lijfarts van de koninklijke familie met 

spoed ter plaatse, maar kon niet vaststellen of de aandoening ernstig 

of besmettelijk was. Hij raadde de konig echter aan niet in het open-

baar te verschijnen en voetbaden in melk te nemen om zijn normale 

kleur terug te krijgen.

Als gevolg van deze gebeurtenis hebben de koning en zijn vrouw 

besloten al hun komende officiele uitstappen te annuleren. Dit voegt 

zich bij de leist van elementen die doen denken dat de koning inder-

daad een buitenaards wezen is.

      Appelsien Anoniem    

Enkele tips om 
onjuiste informatie 
op te sporen:
1. Controleer de bron van het 
artikel en de bedoeling ervan. 
Wie is de auteur van dit bericht? 
Is het betrouwbaar? Wat is het 
doel (informeren, overtuigen, 
viraal gaan, enz.)?

2. Analyseer de titel en de feiten. 
Is het te sensationeel? Is er enig 
bewijs voor wat er gezegd wordt 
of is het gebaseerd op geruchten?

3. Controleer op spelfouten en/
of grammaticale fouten. Als een 
tekst slecht geschreven is, moet 
je in het algemeen wantrouwig 
staan tegenover de inhoud.

4. Bekijk de foto die bij het artikel 
staat. Is het een fotomontage? 
Komt het overeen met het 
onderschrift of het artikel?

5. Controleer de bronnen. 
Ga na of de informatie door 
andere nieuwsmedia op dezelfde 
manier wordt gerapporteerd.



Je kunt ons je ontwerp sturen via 

@bibzondergrenzen

cyberhelden@bibzondergrenzen.be

@bsf_belgium

Kijk goed naar de afbeeldingen in deze Cyber Krant en verzin de teksten. Het doel is om 
nepnieuws te creëren met behulp van de foto’s. Probeer zo grappig of zo geloofwaardig 
mogelijk te zijn om je familie of vrienden voor de gek te houden.

Oplossingen: Op zoek naar 
de blauwe Internetgebruiker

Maak je eigen nieuws met je eigen 
echte en valse informatie! 

Zin om meer te weten over online 
burgerschap? Scan deze QR-code en 

speel op Interland !

Meer informatie op

Bezoek ons 
volgende week 
opnieuw voor 

een nieuw 
activiteiten-

boekje!
Deze inhoud wordt u 

aangeboden door

De voorpagina: 
dit is de eerste pagina 
van een krant met de 
belangrijkste informatie.

Titel:
dit geeft het onderwerp 
van je artikel aan. 

Het onder-
schrift:  
het hoort bij de 
afbeelding om meer 
betekenis te geven aan 
de foto.


