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Analyseren

uitgewerkt door

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

www.mindovermedia.be
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Les 3: Delen, of Niet Delen?
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 www.mindovermedia.be en voorzie kopieën van Werkblad Les 3
Duur: 50 minuten
Doelpubliek: jongeren, ouders, leerkrachten; vanaf 13 jaar
Thema: Het is belangrijk om bewust na te denken over de mogelijke voor- en nadelen van
propaganda wanneer mensen deelnemen aan het verspreiden van propaganda via sociale
netwerken
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 dit idee: propaganda wordt vaker viraal verspreid dan via eenmalige
uitzending door kranten, omroepers, regeringen of adverteerders. Vandaag de dag
kan ‘liken’ en delen op sociale media een krachtig middel zijn om mensen in ons
netwerk te beïnvloeden, omdat we onze vrienden meer vertrouwen dan mensen die
we niet kennen.
B. Leg uit: Veel mensen denken niet bewust na over ‘delen of niet delen’. Velen delen
dingen online zonder erbij stil te staan, bijvoorbeeld wanneer een bericht een sterke
emotie heeft opgeroepen. Maar we zouden beter stilstaan bij een boodschap,
zorgen dat we hem begrijpen, en nadenken over zijn waarde. Voor we delen moeten
we nagaan of de boodschap ook van waarde zou zijn voor mensen in ons sociale
netwerk.
C. Activiteit: Kun je voorbeelden vinden van soorten propaganda die je zou delen?
Deelnemers bekijken en beoordelen voorbeelden van propaganda. De tab
‘Beoordeel’ geeft deelnemers een willekeurig voorbeeld van propaganda. Samen
met een partner bekijken ze de voorbeelden en geven een beoordeling op de een
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schaal van ‘gunstig’ naar ‘schadelijk’. Lees de opmerkingen die anderen hebben
achtergelaten. Bespreek: zou jij dit voorbeeld delen met je netwerk? Waarom (niet)?
D. Deel: Deelnemers omschrijven voorbeelden van propaganda die ze zouden delen
met hun netwerk en voorbeelden van wat ze nooit zouden delen. Bespreek: welke
tendensen komen naar voor in de keuzes die deelnemers maken?
E. Concludeer: Het is belangrijk om de sociale voordelen en mogelijke schadelijke
gevolgen van propaganda te evalueren. Mediaberichten kunnen de acties, de kennis,
het geloof en de waarden van mensen beïnvloeden. Sommige propaganda kan als
gunstig beoordeeld worden, andere als schadelijk, maar omdat we mediaberichten
allemaal anders interpreteren, heeft niet iedereen dezelfde mening over de waarde
van een bepaald voorbeeld van propaganda.

3

Werkblad Les 3
Delen, of Niet Delen?

Virale marketing is een promotiestrategie waarbij deelname en interactie van het publiek
opzettelijk wordt gestimuleerd om een boodschap te verspreiden.
Nieuwe vormen van propaganda gebruiken sterke emoties en verrassende of onconventionele
inhoud om mensen aan te zetten tot delen. Vandaag ‘liken’ of delen heel wat mensen een
boodschap al na slechts een vluchtige blik op titel en foto. Ze kunnen dat doen omdat het
plezierig is of hen status geeft binnen hun netwerk. Maar wanneer mensen dingen delen
zonder de inhoud eerst te lezen of bekijken, kunnen ze (onbedoeld) bijdragen aan het
verspreiden van propaganda. Daarom is het belangrijk dat we ‘denken voor we delen’.
Activiteit: Surf samen met een partner naar www.mindovermedia.be en bekijk in de tab
‘Beoordeel’ voorbeelden van propaganda. Voer dan deze twee taken uit:
- Zoek een voorbeeld van propaganda dat je zonder aarzelen zou delen met je netwerk.
- Zoek een voorbeeld van propaganda dat je niet zou willen delen met je netwerk.
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