
Fake news gaat vooral rond op social media. Vaak is het niet duidelijk van wie het

nieuws afkomstig is.

Probeer daarom alleen nieuws te volgen op betrouwbare kanalen. Deze kanalen

maken betrouwbaar nieuws op maat van kinderen en jongeren:

Lees je een bericht? Doe dan even de check:

Sommige kanalen onderzoeken wat er aan is van de vele geruchten die rondgaan:

Tip: kijk samen met je ouders naar het nieuws. En l    uister vooral naar experts in het

nieuws. Alleen zij kunnen écht goed het risico inschatten.
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Awel 11-24 jaar

HOE HERKEN IK CORONA FAKE NEWS?

Karrewiet is het nieuws op kindermaat. Maar ook sommige volwassenen

gebruiken graag Karrewiet: alles is er heel duidelijk en kort uitgelegd. Je kan

Karrewiet online kijken of op Ketnet (om 8.45u, 17.50u en 18.55u).

•

KLAAR is het VRT nieuws voor jongeren. Je vindt er betrouwbare informatie

en duiding bij actuele thema’s. Bekijk hier alle afleveringen.

•

Volg nws.nws.nws op Instagram voor nieuws op jongerenmaat.•

Coronanieuws in eenvoudige taal? Volg de cijferupdates op de website van

Wablieft.

•

Let ook op het WAT WAT label. Als je dat ziet staan op een folder of een

website weet je dat de organisatie achter die website alle moeite doet om jou

goeie info te bezorgen.

•

Is het gebaseerd op feiten? Is het objectief?•

Wie (denk je) heeft het bericht gemaakt of verspreid?•

Waarom (denk je) is dit bericht gemaakt?•

Doe deze en andere checks voor je een bericht zomaar vertrouwt.•

VRT onderzoekt die in de rubriek CHECK. VRT maakte er ook een chatbot

rond. Je kan er:

•

vragen stellen•

een update krijgen van de laatste checks•

zelf informatie doorsturen om te laten checken•

Universiteit van Vlaanderen maakt filmpjes van wat wetenschappers zeggen

over het coronavirus.

•

Gezondheid en wetenschap geeft ook uitgebreide informatie over geruchten.•

En op info-coronavirus.be vind je de laatste juiste info over corona.•

PRAAT EROVER

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://awel.be/babbel#chat
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/rubrieken/klaar/
https://www.instagram.com/nws.nws.nws/
https://www.wablieft.be/nl/krant/binnenland/corona-belgie-van-dag-tot-dag
https://admin.watwat.be/media/wat-het-wat-wat-label
https://www.nieuwsindeklas.be/wp-content/uploads/2020/01/NIeuwsInDeKlas_A2-DIGITAAL.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/rubrieken/desinformatie/check/
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F270994524621%2F%3Fref%3Dcoronacheck%26messaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college?search=corona
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum

