
STAP 1 
Heb je verder 

gelezen dan de titel?

                                    

Een titel is geen samenvatting van 
het artikel. Soms is het de bedoeling 

om met de titel de aandacht te 
trekken, of om bepaalde emoties op 
te roepen. Het is dus belangrijk dat 
je het artikel goed leest, voor dat je 

conclusies trekt.

STAP 2 
Ken je de schrijver?

                                    

Bestaat de schrijver wel echt? 
Heeft deze al meerdere berichten 

geschreven? Kijk ook even na 
of deze persoon al meerdere 

ongeloofwaardige artikels heeft 
geschreven. 

STAP 3 
Weet je wie of wat de 

bron is?

                                    

In een goed nieuwsbericht worden 
de bronnen genoemd, dat zijn dat 
meestal een ander nieuwsmedium, 
organisatie, interview of rapport.

STAP 4 
Is het wel een nieuw 

artikel?

                                    

Soms is het artikel niet echt ‘fake’, 
maar is het een verouderd artikel dat 

geen update meer heeft 
ontvangen. 

STAP 6 
Heb je de links 

nagekeken?

                                    

In veel artikels zitten links naar 
andere websites, maar dat wilt niet 

altijd zeggen dat die echt zijn.

STAP 7 
Is het satire?

                                    

Wat is de intentie van de schrijver? 
Satire is een stijl waarbij humor wordt 

gebruik om te amuseren en om 
commentaar te geven op 

ontwikkelingen in de maatschappij. 

STAP 8
Denk aan je eigen 

vooroordelen.

                                    

Iedere persoon heeft vooroordelen, 
of je geeft op zijn minst de voorkeur 
aan iemand die iets zegt dat dichter 
bij je eigen voorkeur ligt. Lees dus 

eerst het artikel, voor je je conclusies 
trekt. 

STAP 9

Praat erover, met de 
experts. 

Betrouwbare info of toch fake? 
Je kent het wel. Je ziet een artikel verschijnen op sociale media of je krijgt wat doorgestuurd via een berichtje. Hoe weet je 
nu of die informatie echt of nep is? Met het onderstaande stappenplan helpen we je op weg. 

eerst het artikel, voor je je conclusies 

STAP 5 
Weet je waar het 

artikel vandaan komt?

                                    

Kijk na of het artikel enkel verschijnt 
op sociale media of dat je het 

ook kan vinden op betrouwbare 
nieuwsmediums. Bekende 

nieuwsmediums controleren hun 
nieuws en houden zich aan de 
journalistieke regels, zoals het 

checken van hun bronnen. 

Deze checklist helpt, maar geeft geen 
100% garantie. Je kan altijd vragen 
of iemand van je vrienden of familie 
even naar het artikel wilt kijken voor 
een snelle analyse.

Hier zijn nog een aantal tips om te 
herkennen dat het artikel fake is:
• een anonieme auteur 
• veel uitroeptekens
• veel woorden in hoofdletters
• schrij� outen
• “Dit is GEEN hoax!”
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