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Waar gaan we het over hebben

● Mediawijsheid

● Leven in media: Ik - Zij - Wij

● Nieuwsmedia en democratie

● De wereld achter desinformatie

● Beeld en Geluid op School



Mediawijsheid competentiemodel

Beeld en Geluid op School



Leven in Media
IK

ZIJWIJ

Ik ben wat ik zie, maak en deel (ik)

Hoe worden media gemaakt en hoe beïnvloedt
dat mij (zij)

Wat is de invloed hiervan op de maatschappij
(wij)

Positief kritische mediapersoonlijkheden door 
geïnformeerd, bewust, betrokken en actief burgerschap.



Democratie en Media
Betrouwbare nieuwsvoorzieningen in een democratie zodat we:

• Een op feiten gebaseerde mening kunnen vormen

• Zelfverzekerd kunnen deelnemen aan het maatschappelijke debat

• Besluitvorming democratisch kunnen beïnvloeden



Onafhankelijke media (persvrijheid)
• Geen bemoeienis en controle vooraf door de overheid over wat de journalistiek schrijft of zegt

• Bij aantoonbaar onjuiste of op illegaal verkregen informatie kan een gedupeerde naar de rechter stappen

voor rectificatie of schadevergoeding

• Onafhankelijke raad voor de journalistiek bewaakt de ethische grenzen van de journalistiek

• Controle op overheid door ‘de Wet Openbaarheid op Bestuur’ (WOB). 



Fake news en Desinformatie



Waar hebben we het eigenlijk over?

● Misinformatie

● Malinformatie

● Desinformatie

Gecoördineerd inauthentiek gedrag



Gecoördineerde, doelbewuste acties

● MH17
● Drie dagen
● 60.000 tweets
● Drie hashtags

#KievHeeftBoeingNeergeschoten
#KievProvocatie
#KievSpreekDeWaarheid



Zo word je een goede trol:

● Emotie

● Polarisatie

● Impersonatie

Doel:

● Verwarring zaaien

● Narratief bepalen



Met een lach en een traan



Polarisatie

● De extremen versterken elkaar

● Een grote gematigde meerderheid

● Excessen trekken de aandacht

● Maar niets is wat het lijkt...



Wie is Femke?
Stockfoto’s

Aantal vrienden

Soort vrienden

Profielfoto

Google Reverse 
Image Search



Dotan werd ontmaskerd door:

● Opvallend gedrag
● Systematische handelingen
● En… dotan@gmail.com



Waar hebben we het niet over gehad?

• Deep fake-technologie
• Rol van algoritmes
• Maatschappelijke gevolgen
• Onze eigen rol in de verspreiding van 

desinformatie



beeldengeluid.nl/opschool
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