
Lees je een bericht en wil je weten of het fake news is? Hou dan deze tips in je

achterhoofd:

1. Check je bron

Ken je de bron of auteur? Of heb je er nog nooit van gehoord? Probeer de bron

eens te googelen en kijk wat het internet erover zegt.

2. Kijk verder dan de titel

Titels bij artikels zijn vaak sensationeel, bedoeld om emoties bij je uit te lokken. Dat

kan angst zijn, maar ook woede, verwondering …

Laat je nooit leiden door de titel alleen. Controleer ook of de titel overeenkomt met

de inhoud van het artikel.

Klinkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk ook zo.

3. Bekijk ook foto, tekst en datum

Staat er een heftige of wazige foto bij het bericht? Zie je allerlei spelfouten in de

tekst? Worden er geen of rare bronnen vermeld? Is het een oud artikel? Alarm:

fake news!

4. Denk na over de bedoeling van de auteur

Twijfel je of het fake news is, probeer dan eens te bedenken waarom de auteur dit

zou schrijven. Is het reclame? Is het om te lachen? Is het om te shockeren? Dan zou

het wel eens fake news kunnen zijn.

5. Zoek andere bronnen en controleer de links

Vind je dezelfde informatie ook terug bij een andere bron? Als je dezelfde

informatie vindt bij meerdere bronnen, dan is het bericht waarschijnlijk

betrouwbaar. Verwijst het artikel naar andere bronnen? Controleer dan zeker ook

of die betrouwbaar zijn en hetzelfde zeggen dan het artikel.

Twijfel je? Deel fake news niet

Twijfel je na deze checks nog steeds of het nu gaat om fake news of niet? Dan deel

je het bericht beter niet. Door het bericht te liken, te delen of erop te reageren

vergroot je de kans dat het bericht in de tijdlijn of feed van anderen verschijnt.

Waar vind ik betrouwbaar nieuws?

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:

Chat met Awel

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

Door Mediawijs 11-24 jaar

HOE HERKEN IK FAKE NEWS?

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
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://awel.be/forum


Kijk eens samen met ouders of voogden

Kijk eens samen met je ouders of voogden naar het nieuws waarover je twijfelt.

Misschien kunnen zij wel helpen, of kunnen jullie samen zoeken naar andere

betrouwbare bronnen.
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Karrewiet is nieuws voor kinderen. Maar ook sommige volwassenen

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

•

Volg Karrewiet op TikTok•

Kijk online•

Of kijk op Ketnet (om 8.45u, 17.50u en 18.55u).•

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

en uitleg bij actuele thema’s. Bekijk hier online alle afleveringen.

•

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

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

goede info te bezorgen.

•

https://www.tiktok.com/@karrewiet
https://www.ketnet.be/karrewiet
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/rubrieken/klaar/
https://www.instagram.com/nws.nws.nws/
https://admin.watwat.be/wat-wat-label

