Lesideeën
Hedendaagse
Propaganda
Analyseren

uitgewerkt door

Activiteiten als aanvulling op de leerervaring
bij het online Mind Over Media platform

www.mindovermedia.be
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Les 2: Propagandatechnieken herkennen
Klaslokaal: Projectiescherm, projector & laptop, stoelen in een halve cirkel, de mogelijkheid om
in groepjes samen te komen op verschillende plaatsen in de ruimte
Materiaal: Surf naar het Mind Over Media platform op www.mindovermedia.be en voorzie
kopieën van Werkblad Les 2
Duur: 50 minuten
Doelpubliek: jongeren, ouders, leerkrachten; vanaf 13 jaar
Thema: Hoewel het vele vormen kan aannemen, kun je propaganda herkennen aan het gebruik
van technieken zoals: sterke emoties opwekken, ideeën vereenvoudigen, de noden van het
publiek beantwoorden, en tegenstanders aanvallen.
LEERDOELEN:
Deelnemers leren:
 inzien dat propaganda op verschillende manieren gedefinieerd wordt afhankelijk van de
cultuur, tijdsgeest en context
 begrijpen dat propaganda sterke gevoelens opwekt, ideeën vereenvoudigt, op de noden
van het doelpubliek inspeelt, en tegenstanders viseert
 een gevoel van sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen rond het delen van
propaganda
 meer zelfvertrouwen te krijgen in het uiten van hun opinie en in het deelnemen aan
discussies over controversiële onderwerpen wanneer deelnemers meningsverschillen
hebben
 reflecteren over de mogelijke positieve of negatieve impact van propaganda op mensen
en de samenleving
Instructies voor de lesgever:
A. Introduceer het idee dat propaganda van andere communicatievormen en -stijlen
onderscheiden kan worden aan de hand van enkele eigenschappen. Gebruik het
Werkblad Les 2, surf naar de www.mindovermedia.be, en open de tab
‘Propagandatechnieken’.
Propaganda spreekt een publiek normaal aan wanneer het:
a. Sterke emoties oproept
b. Op de noden van het publiek inspeelt
c. Informatie en ideeën vereenvoudigt
d. Tegenstanders aanvalt
B. Pas toe: selecteer een voorbeeld van hedendaagse propaganda uit de galerij op de
website, bekijk het en identificeer welke technieken gebruikt worden.
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C. Activiteit: laat deelnemers met een partner samenwerken om te bespreken hoe een
voorbeeld van propaganda één of meerdere van de technieken gebruikt.
D. Deel: Bespreek: welke van deze technieken is mogelijk het krachtigst? Welke is het
gevaarlijkst? Waarom? Moedig deelnemers aan om hun ideeën te staven met bewijs
en redeneringen.
E. Concludeer: Propaganda roept sterke emoties op, speelt in op de noden van het
publiek, vereenvoudigt informatie en ideeën, en valt tegenstanders aan. Deze vier
technieken kunnen de capaciteit om kritisch te denken ondergraven, wat nodig is
om deze krachtige overtuigingstechnieken te analyseren. Daarom is het herkennen
van propagandatechnieken een belangrijke eerste stap in het ontwikkelen van
kritische denkwijzen rond mediaberichten.
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Werkblad Les 2
Propagandatechnieken herkennen
Propaganda kan vele vormen aannemen, maar vier veelgebruikte technieken maken het gemakkelijker
te herkennen.
Om mensen effectief te beïnvloeden
 speelt propaganda in op sterke emoties,
 vereenvoudigt het informatie en ideeën,
 speelt het in op de noden en waarden van het publiek, en
 valt het tegenstanders aan.
Bezoek nadat je over deze technieken gelezen hebt de Mind Over Media website
(www.mindovermedia.be) en zoek voorbeelden van propaganda die de verschillende technieken
demonstreren.
Bespreek dan welke van de technieken mogelijk het krachtigst is, en welke het gevaarlijkst? Waarom?

Techniek 1: Sterke emoties oproepen
Propaganda speelt in op de
menselijke emoties – angst,
hoop, boosheid, frustratie,
sympathie – om het publiek in de
gewenste richting te bewegen.
In feite is propaganda een
psychologisch spelletje: bedreven
propagandisten misbruiken de
angsten en vooroordelen van
mensen.
Succesvolle propagandisten
weten ook hoe ze hun boodschap
moeten aanpassen aan de menselijke psychologie, om zo mensen op te hitsen en in een staat
te krijgen die kritisch denken ondermijnt. De propagandist probeert mensen in emotionele
vervoering te brengen.
Labels zijn daarbij een veelgebruikt wapen. De emoties die voor een propagandist belangrijk
zijn (angst, medelijden, boosheid, opwinding, medeleven, haat, wrok), zijn allemaal emoties die
versterkt kunnen worden door gebruik van de juiste labels.

4

Techniek 2: Informatie & ideeën
vereenvoudigen
De succesvolle propagandist vertelt eenvoudige
verhalen die vertrouwd aanvoelen, vaak met gebruik
van metaforen, beelden en herhaling om het verhaal
meer natuurlijk en echt te doen aanvoelen.
Pakkende slogans die makkelijk te herhalen zijn, klinken
vaak goed, maar zijn ook vaak een vorm van extreme
vereenvoudiging. Ze zijn echter zeer effectief: het klinkt
vaak goed en is makkelijker te begrijpen dan een
grondige, kritische analyse.
Propaganda kan accurate en ware informatie gebruiken, maar ook halve waarheden, opinies,
leugens en onwaarheden.
Informatie overmatig vereenvoudigen leidt niet tot beter begrip, maar omdat mensen van
nature proberen complexe zaken te vereenvoudigen, kan deze techniek zeer effectief zijn.

Techniek 3: Noden & waarden van het publiek aanspreken

Effectieve propaganda gebruikt boodschappen, thema’s en taal die rechtstreeks – en vaak
exclusief – specifieke groepen binnen de populatie aanspreken. Propagandisten kunnen jou
specifiek aanspreken als lid van een familie, als persoon van een bepaald ras of etniciteit, of op
basis van je hobby’s, je favoriete beroemdheden, je geloof en waarden, of zelfs je persoonlijke
ambities en hoop voor de toekomst. Soms speelt propaganda ook in op universele waarden,
zoals de diepmenselijke verlangens naar liefde, naar een gevoel van geborgenheid en ergens
thuishoren. Propaganda wordt persoonlijk en relevant door gebruik van boodschappen die
specifiek inspelen op de noden, hoop en angsten van een groep. Wanneer een boodschap
persoonlijk relevant aanvoelt, besteden mensen er meer aandacht aan en nemen ze de
informatie en ideeën beter op.
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Techniek 4: Tegenstanders Aanvallen
Propaganda kan gebruikt worden als politiek en
sociaal wapen om tegenstanders mee te
identificeren en aan te vallen. Het kan de legitimiteit,
geloofwaardigheid, nauwkeurigheid, en zelfs het
karakter van een tegenstander of diens ideeën in
twijfel trekken. Omdat mensen een natuurlijke
aantrekking voelen tot conflict, kan een propagandist
strategisch gebruikmaken van controverses om
aandacht te trekken. Tegenstanders aanvallen
moedigt ook ‘of-of’- en ‘wij versus zij’-denken aan,
wat het kritisch denken over complexe informatie en
ideeën onderdrukt. Propaganda kan ook gebruikt
worden om personen in diskrediet te brengen, reputaties te vernielen, specifieke groepen
buiten te sluiten, haat op te wekken, of onverschilligheid te kweken.

6

