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Les 6 
Maak je eigen propaganda 
 
Klaslokaal: Projectiescherm, projector & computer, stoelen naar het scherm gericht met de 
mogelijkheid om in groepjes samen te komen op verschillende plaatsen in de ruimte.  
Materiaal: Per groepje (+/- 4 leerlingen) een smartphone of tablet, presentatie met 
verschillende propagandabeelden ‘voor de verandering’ (zie Werkblad Les 6), toegang tot het 
Mind Over Media platform op www.mindovermedia.be.  
Duur: 50 minuten 
Doelpubliek: jongeren, ouders, leerkrachten; vanaf 13 jaar  
Thema: Om propaganda te begrijpen is het belangrijk dat jongeren achterhalen waarom ze 
zich bijvoorbeeld laten overtuigen door een bepaalde campagne. In deze les bekijken de 
leerlingen enkele propagandavoorbeelden en maken ze snel zélf propaganda. Op die manier 
ontdekken ze hoeveel propagandatechnieken ze zelf al in de vingers hebben. Deze les is een 
actieve introductie om de verschillende propagandatechnieken te ontdekken en te begrijpen. 

 
LEERDOELEN:  
Deelnemers leren: 

 inzien dat ze zelf beïnvloed worden door propaganda en dat ze zélf anderen 
beïnvloeden door gebruik te maken van propagandatechnieken 

 begrijpen dat succesvolle 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 in beeld, taal en geluid 
 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 
 
Voorbereiding voor de leerkracht: 

 Neem de verschillende propagandatachnieken door.  
 Let op! Dit is een introductieles. Je geeft best ook een vervolgles waar de technieken 

uitvoerig worden besproken. 
 Lees het verslag van een testversie van deze les op 

https://mindovermedia.mediawijs.be/dossiers/dossier-media-en-
radicalisering/propaganda-cre%C3%ABren-propaganda-te-begrijpen  

 

http://www.mindovermedia.be/
https://mindovermedia.mediawijs.be/dossiers/dossier-media-en-radicalisering/propaganda-cre%C3%ABren-propaganda-te-begrijpen
https://mindovermedia.mediawijs.be/dossiers/dossier-media-en-radicalisering/propaganda-cre%C3%ABren-propaganda-te-begrijpen
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Instructies voor de lesgever: 

A. Inleiding 
o Toon de campagne beelden van Werkblad Les 6  aan je leerlingen. Je kan gerust ook 

op zoek gaan naar een andere voorbeelden. 
o Laat de leerlingen daarna vragen beatwoorden zoals:  

 Welke affiche sluit volgens jou het meest aan bij ‘de verandering’?,  
 Waarom is dat?,  
 Is de verandering goed of niet goed afgebeeld?  
 Welk beeld zou hier nog beter bijpassen?  
 Wat zijn andere standpunten die de partij kan hebben? (I.f.v. lokale 

verkiezingen? Gericht op jongeren? Bv: goed onderwijs, vlottere mobiliteit)  
B. Activiteit 

o Verdeel de klas in groepjes van +/- 4. Zorg dat er in elk groepje één smartphone of 
tablet is, én (!) iemand die handig genoeg is om tekst op een beeld te zetten. 

o Laat hen kort nadenken over iets dat zij willen veranderen in de samenleving.  
Weten ze niet direct iets? Vraag hen dan wat ze willen veranderen in de 
samenleving, in hun buurt of op school op vlak van mobiliteit, diversiteit, netheid, 
(pers)vrijheid, ecologie, huisvesting, … 

o Geef hen vervolgens de opdracht om een slogan te bedenken over de gekozen 
verandering. 

o Geef de opdracht om een foto te maken die bij de slogan past (en liefst de 
boodschap ook versterkt). De leerlingen kunnen hiervoor hun smartphone gebruiken 
of eventueel een tablet van de school. Van zodra ze een foto genomen hebben, 
zetten ze hun slogan op de foto. 
Om de foto te bewerken kunnen ze bijvoorbeeld Snapchat, Whatsapp of Instagram 
gebruiken. Of een andere tool.  

o Verzamel de foto’s op een centraal platform. Eventueel kan je vragen om de foto’s 
te uploaden via tools als padlet, of pinterest.  

C. Bespreek 
o Toon de foto’s eerst zonder uitleg. Vraag aan de andere leerlingen om te 

achterhalen wat de foto vertelt.  
 Wat vertelt de foto?  
 Klopt de slogan met het beeld?  
 Ben je overtuigd door dit “campagnebeeld”?  
 Waarom wel/niet?  

o Probeer de antwoorden van de leerlingen te herformuleren in functie van de 
propagandatechnieken. 

o Als de leerlingen nu een voorbeeld moeten kiezen: wat is voor hen het sterkste 
campagnebeeld en waarom? 
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TER ILLUSTRATIE  

Leerlingen maakten deze affiche. Voor de 
andere leerlingen bleek deze goed te 
werken omdat het “een schuldgevoel gaf”. 
Een hevige emotie die hen aanzette om 
vanaf nu geen vuilnis meer te laten 
slingeren.  

Deze slogan en beeld bleken vooral in trek 
bij vrouwelijke leerlingen, die het absoluut 
nodig vinden dat er meer kansen zijn voor 
hen in de maatschappij. Door dat glazen 
plafond, dus! 

 
 

D. Concludeer 
o Leg uit welke verschillende propagandatechnieken er zijn. Vertel dat deze niet altijd 

tegelijkertijd in één voorbeeld aan bod komen. Dat kan je ook duiden aan de hand 
van de voorbeelden van de leerlingen. Niet iedereen heeft dezelfde techniek 
toegepast. Benadruk dat de ene techniek niet beter is dan de andere. De ene 
techniek zal voor sommige mensen meer impact hebben dan een andere.  
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Werkblad Les 6 
Maak je eigen propaganda 

 
 

  
 

 


