
1. Klopt de titel?
2. Past de titel bij het artikel?
3. Klopt de datum van het artikel?
4. Gebruikt de auteur veel hoofdletters en    
   uitroeptekens?
5. Heb je het hele artikel gelezen?

9. Wordt in het artikel aangegeven wat de bron is 
    van het nieuws?
10. Heeft het artikel een bron zoals een ander 
    nieuwsmedium, organisatie, interview of rapport.
11. Klop het linkje van de bron?
12. Is de bron betrouwbaar? Is het bijvoorbeeld van   
    een bekende krant of tv-zender?

13. Heeft de auteur meer berichten geschreven?
14. Heeft de auteur meerdere betrouwbare artikelen 
    geschreven?
15. Vind je het bericht bij meerdere betrouwbare 
    afzenders of media?
16. Ziet het e-mailadres er betrouwbaar uit?
17. Ziet het account waar het nieuws vandaan komt 
    er betrouwbaar uit?

6. Past de foto bij het stukje tekst?
7. Is de foto al eerder gebruikt?
8. Klopt de datum van de foto?

Meer dan 15x antwoord “JA”?
Je kunt er (bijna) zeker van zijn dat dit ‘real news’ is. Ook al is het echt, toch is het goed om na te denken over wat 
dit nieuws met je doet. Hoe beïnvloedt het jou? En ook belangrijk: is het slim om dit op social media te delen of 
erop te reageren? (zie ons #YNG flowdiagram think before post)

Meer dan 2x het antwoord “NEE”? 
Je kunt er (bijna) zeker van zijn dat dit ‘fake news’ is. Niet geloven dus! Niet liken of delen! Denk goed na of dit fake 
news jou beïnvloedt. Is jouw mening over het onderwerp veranderd? Beïnvloedt het jouw waarden en normen? 
Zorgt het voor verbinding en respect naar anderen of zorgt het juist voor verdeeldheid en haat? 
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Door een post of artikel goed te lezen, 
ontdek je sneller of het echt of nep is. 
Kijk kritisch naar de opmaak: fake news 
ziet er vaak schreeuwerig uit met veel 
uitroeptekens. Onderzoek of het bericht 
het originele bericht is. Bij fake news staat 
er soms een andere datum bij het bericht.

Foto’s kun je checken op Google 
Afbeeldingen met ‘reverse image search’.

Een fake bron herken je vaak aan een 
vreemd e-mailadres of websiteadres. 
Check Google of de bron echt bestaat.

Waarom denk je dat deze auteur het 
schrijft? Is het reclame, om mensen te 
laten lachen, een mening of om onrust te 
zaaien?

Echt nieuws staat vaak op meerdere 
betrouwbare nieuwswebsites. Door 
websites met elkaar te vergelijken, kom je 
er al gauw achter of iets echt of nep is.

Vernieuw regelmatig je wachtwoord. 
Zo voorkom je dat er fake news via jou 
verspreid kan worden.

Controleer ook de linkjes die in het bericht 
staan

Bij fake news staan vaak willekeurige foto’s 
uit andere berichten. Bekijk ook de video 
of het geluidsfragment. Klopt het of is ziet 
het er gemanipuleerd uit? 
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