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Activiteiten als aanvulling op de leerervaring  
bij het online Mind Over Media platform  
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Les 5 
Propaganda kritisch analyseren 
 
Klaslokaal: Projectiescherm, projector & laptop, stoelen in een halve cirkel, de mogelijkheid om in 
groepjes samen te komen op verschillende plaatsen in de ruimte. Toegang tot smartphones of laptops 
geeft deelnemers de kans het Mind Over Media-platform te gebruiken, maar dat is niet noodzakelijk 
voor deze activiteit. 
Materiaal: Surf naar het Mind Over Media platform op www.mindovermedia.be en voorzie kopieën 
van Werkblad Les 5  
Duur: 50 minuten 
Doelpubliek: jongeren, ouders, leerkrachten; vanaf 13 jaar  
Thema: Analyseer propaganda aan de hand van kritische vragen om de auteur, het doel en onderwerp 
van de boodschap te identificeren, en beschouw verschillende mogelijke interpretaties en reacties. 
 
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 
 
LES 5. PROPAGANDA KRITISCH ANALYSEREN 
Instructies voor de lesgever: 

A. Introduceer het idee dat je mediaberichten kunt analyseren aan de hand van vragen en ideeën die 
meerdere antwoorden en interpretaties kunnen hebben. Overloop het Werkblad Les 5, die de 
‘Mediawijze Smartphone’ gebruikt als visuele metafoor voor een specifieke aanpak van het kritisch 
analyseren van mediaberichten.  

B. Overloop de icoontjes op de Mediawijze Smartphone en leg ze kort uit: 
a. Klopt het?: zeg wat juist en fout is aan het mediabericht 
b. Persoonlijk of algemeen belang?: wie heeft financieel of ander baat bij de verspreiding van 

deze boodschap? 
c. Wat staat hier niet?: als je ziet welke informatie achterwege wordt gelaten, helpt je dat 

bepalen wat het standpunt van het mediabericht is 
d. Wiens waarden zijn het?: hoe staat dit mediabericht tegenover jouw waarden? Komt dat 

overeen of niet? 

http://www.mindovermedia.be/
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e. Lees tussen de regels!: welke ideeën worden geïmpliceerd maar niet expliciet gemaakt in 
het bericht? 

f. Opgepast voor stereotypen!: kijk of er stereotypes gebruikt worden om je emotioneel te 
beïnvloeden 

g. Is de oplossing té simpel?: ga na hoe het bericht je aandacht trekt met vereenvoudigde 
ideeën 

h. Opslaan voor later: bepaal de algemene waarde van het bericht 
C. Activiteit: Deelnemers selecteren individueel of met een partner een voorbeeld van propaganda om 

te analyseren op www.mindovermedia.be , of de lesgever kiest een voorbeeld uit. Deelnemers 
bespreken met een partner de punten die door de icoontjes op de smartphone naar voor worden 
gebracht en schrijven korte antwoorden neer op vijf kritische vragen. 

D. Deel: Deelnemers bespreken enkele ideeën die uit de discussie naar voor kwamen met gebruik van 
argumenten en bewijs.  

E. Concludeer: Propaganda probeert emoties op te wekken die kritisch denken omzeilen. Wanneer 
propaganda kritisch geanalyseerd wordt, kunnen mensen beter rationele beoordelingen maken van 
de ideeën en informatie die gepresenteerd worden. 
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Werkblad Les 5 
Propaganda kritisch analyseren 
 

Selecteer individueel of met een partner een voorbeeld van propaganda om te 
analyseren op www.mindovermedia.be. Bespreek met een partner de punten die door de 
icoontjes op de smartphone naar voor worden gebracht en schrijf korte antwoorden neer 
op de vijf kritische vragen 
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