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www.filozoo.be

bib.wemmel.be

(afgelopen - goede praktijk)

hamme.bibliotheek.be

(afgelopen - goede praktijk)

www.watwat.be/corona

stampmedia.be/tag/coronavirus

mediawijs.be _ link 1
mediawijs.be _ link 2

www.vrt.be/vrtnws/

www.genk.be/corona-fakenews

Onderzoeksproject en methodieken: filosoferen over 
fake news

Een interactieve tentoonstelling rond nepnieuws in Bib 
Wemmel, een ludieke quiz en een mooi aanbod aan 
lezingen in de regio.

Korte feiten en ontkrachtingen inzake COVID-19; 
verwijzen door naar VRT en Corona-info; verwijzen ook 
naar www.aprilvissers.be

Vraag en antwoord (tekst en video) over Corona
+ Corona infolijn

Reportages, interviews met thema corona ‘door en 
voor’ jongeren/divers publiek

Artikels en onderzoek (o.a. ‘Nepnieuws in tijden van 
Corona’; ‘De impact v.d. COVID-19-maatregelen op k&j in 
maatschappelijk kwetsbare situaties’; ‘2020 MediaNest 
Cijfers: Schermtijd in tijden van corona’ enz.)

Een tool om jongeren te informeren, is de EDUbox 
Nepnieuws die ingezet kan worden voor leerlingen uit 
het middelbaar onderwijs. Jongeren gaan in een kleine 
groep aan de slag met de EDUbox en komen stap 
voor stap, door concrete opdrachten en wat theorie, 
alles te weten over nepnieuws: Wat is nepnieuws? 
Welke soorten zijn er? Wie lanceert het en met welke 
doelstelling?

Korte feiten en ontkrachtingen inzake COVID-19; 
verwijzen door naar VRT en Corona-info.

CONCEPT

NEPNIEUWS EN COVID-19

ORGANISATIE TAAL LAND CONTACT

FAKE NEWS (en corona)

http://www.filozoo.be
http://bib.wemmel.be/nl/nieuwsitem/749/echt-of-nep-laat-je-niet-misleiden
https://hamme.bibliotheek.be/nieuws/fake-news-over-corona
https://www.watwat.be/corona
https://stampmedia.be/tag/coronavirus
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-covid-en-digitale-en-mediawijsheid
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-nieuws-en-informatiegeletterdheid/nepnieuws-tijden-corona
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/nepnieuws/
https://www.genk.be/corona-fakenews


Lesmateriaal rond 
Corona

Let op met online 
info over corona

Nieuws en fake 
nieuws in tijden van 
corona

Coronavirus : 
attention aux Fake 
News

Nieuws in coronatijd

Theebabbeltjes

Test-Aankoop

Tips voor het omgaan 
met (nep)nieuws

Myth Busters

Health Promotion -  
COVID19 Message 
Guides

Netwerk Islamexperten

Wablieft: nieuws op maat 
van laaggeletterden en 

laaggeschoolden

Nieuws in de Klas

RTBF

Artevelde Hogeschool

Jes Brussel

Test-Aankoop

Nederlands 
Jeugdinstituut

WHO/WGO

MSF
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Internationaal

Internationaal

Lesmateriaal van Onderwijsnetwerk Islamexperten rond 
Corona uitgewerkt als ILC (interlevensbeschouwelijke 
competenties) voor de levensbeschouwelijke vakken, 
maar kan zeker ook gebruikt worden daarbuiten.
Dit materiaal is bedoeld voor basisonderwijs en wordt 
wordt ondersteund door een handleiding voor de 
leerkrachten

Artikel inzake nepnieuws corona; ook andere
artikels met coronatags.

Lesfiche, tips, betrouwbare nieuwsbronnen en 
lessuggesties (nieuwsdagboek, factcheck Vlaanderen, 
Iedereen Journalist, Krantenmaker enz.)

Info inzake COVID-19 en vermijden nepnieuws

Onderzoeksproject

Instagram met infografie en activiteiten rond 
nepnieuws (en corona)

Dossiers over corona en fake news

Tips voor omgaan met al het nieuws over corona

Infografie rond mythes corona

Toolkit met logbook om geruchten bij te houden en er 
een antwoord op te bieden

netwerkislamexperten.be

www.facebook.com/netwerkislamexperten

www.wablieft.be

www.nieuwsindeklas.be

www.rtbf.be

www.arteveldehogeschool.be/projecten

www.instagram.com/theebabbeltjes

www.test-aankoop.be/gezond

www.nji.nl/nl/coronavirus

www.who.int

www.covid-resources.msf.be

https://netwerkislamexperten.be/lesmateriaal/?fbclid=IwAR3YAIOGv2bB5AgaZ5scFg91f9k9lI8y_a6Gm7qIAkQvMR789zFfnrd_WX8
https://www.facebook.com/netwerkislamexperten/posts/2332540150377296
https://www.wablieft.be/nl/krant/binnenland/let-op-met-online-info-over-corona
https://www.nieuwsindeklas.be/indekijker/nieuws-en-fake-nieuws-in-tijden-van-corona/
https://www.rtbf.be/info/dossier/fact-checking-covid-19
https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/nieuws-coronatijd
https://www.instagram.com/theebabbeltjes/
https://www.test-aankoop.be/gezond/ziekten-en-geneesmiddelen/ziekten-en-gezondheidsproblemen/nieuws/corona-vals-nieuws
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Tips-voor-het-omgaan-met-(nep)nieuws
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.covid-resources.msf.be/hp-message-guide


De Standaard en Knack

Linc vzw

Kenniscentrum Mediawijsheid

FTRPRF

Klasse

Uit de Marge vzw

Vzw Foyer

Maison De L’histoire Européenne
Huis van de Europese Geschiedenis

RTBF

Nuance door 
Training en Advies
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+ 24 talen EU
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Europees
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www.knack.be/nieuws

www.aprilvissers.be

www.mediawijs.be

www.ftrprf.be

www.klasse.be

www.uitdemarge.be _ link 1

www.uitdemarge.be _ link 2

www.klascement.net

historia-europa.ep.eu

www.faky.be

www.ntadvies.nl
zie boom

‘Het grote gelijk’ is een uniek experiment dat u koppelt 
aan iemand met een andere kijk op de wereld.

Testjes, uitleenbaar aanbod voor bibs, soorten 
misleidend nieuws

Educatief pakket over ‘Fake News’ van Mediawijs 
in samenwerking met Stampmedia en de Vlaamse 
Nieuwsmedia in kader van Nieuws in de klas. In het
pakket ontdek je de verschillende vormen van Fake 
News en een checklist om foutieve en misleidende 
nieuwsberichten te herkennen.

Online lespakketten waaronder ‘Wijs!’

Artikel en lesmateriaal (Nieuws in de klas, Mind over 
Media enz.)

Tutorial en vorming rond nepnieuws

Nascholing

Tentoonstelling over geschiedenis fake news

Tool voor nieuwsevaluatie

Vormingen

NEPNIEUWS EN POLARISATIE IN HET ALGEMEEN

Het Grote Gelijk / 
Europe Talks

Aprilvissers

Educatief pakket: 
Fake News

e-Academy voor 
Vooruitkijkers

Waarom elke leraar 
over fake news moet 
lesgeven

Uit de Marge

Media in tijden van 
Fake news

Fake for Real

Faky

NTA

https://www.knack.be/nieuws/belgie/doe-mee-aan-het-grote-gelijk-en-breek-uit-uw-filterbubbel/article-longread-1436591.html
https://www.aprilvissers.be
https://mediawijs.be/tools/educatief-pakket-fake-news
https://ftrprf.be/
https://www.klasse.be/215055/waarom-fake-news-les/
https://www.uitdemarge.be/hoe-omgaan-met-fake-news-tutorial/
https://www.uitdemarge.be/kalender/straffe-gesprekken-hoe-omgaan-met-straffe-uitspraken-van-jongeren-2/
https://www.klascement.net/nascholing-of-activiteit/85194/media-in-tijden-van-fake-news/?previous
https://historia-europa.ep.eu/fr/fake-real
https://faky.be/fr
https://ntadvies.nl/


Stop Fake News

Media Animation

Conferentie 
“Fake News”

COVID-19: 
FAKE NEWS

U Gent

Federale Overheid

Media Animation asbl 
(centrum mediageletterdheid)

CSEM

Europol

Nederlands

Frans

Frans

Engels

België

België

België

EU

www.stopfakenews.be

Aanbevelingen: 
www.crid.be

media-animation.be _ link 1
media-animation.be _ link 2

Samenvatting en aanbevelingen:
csem.be

www.europol.europa.eu/covid-19

Burgerparticipatie en aanbevelingen experts

De federale overheid lanceerde een website om 
nepnieuws tegen te gaan. Iedereen kan suggesties doen 
over hoe we het beste met nepnieuws omgaan.

Met medewerking van een groep van 8 experts, 
onder wie Prof. dr. Eva Lievens van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid (en voormalig afdelingslid) en Prof. 
dr. Lieven De Marez.

Publicaties, webinars

Conferentie met academici en praktijk

Wat is nepnieuws en wat kan je ertegen beginnen.

Heeft u opmerkingen/aanvullingen/recentere informatie: 
graag een mailtje naar samenleven.diversiteit@vgc.be, 
dan passen wij dit overzicht aan.

https://www.stopfakenews.be/
http://www.crid.be/pdf/public/8519.pdf
https://media-animation.be/Infodemie-infobesite-l-autre-virus.html
https://media-animation.be/La-critique-de-l-information-en-cinq-approches.html
http://csem.be/sites/default/files/files/EventLab_FakeNews_rapport.pdf
https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-fake-news

