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Waar ben je heen geweest, Tim?
"Een collega tipte mij over een online cursus over factchecking: hoe leren we onze leerlingen om te
gaan met nepnieuws, met de enorme diversiteit aan bronnen en wat zijn nou praktische handvatten
die we onze leerlingen mee kunnen geven om mediawijzer te worden. De cursus was gericht op het
onderwijzen van docenten over bronnenonderzoek: hoe gebruik je factchecking in je eigen lessen." 

Waarom vind jij dit een belangrijk onderwerp voor jouw vak, je geeft maatschappijleer. 
"Op het moment zijn er mensen die de gevestigde media wantrouwen. En de gevestigde media
hébben het natuurlijk ook niet altijd goed. Maar feit blijft wel dat journalisten opgeleid zijn om nieuws
te brengen wat dicht bij de waarheid ligt. Gebaseerd op feitelijkheden. En daarnaast heb je ook sociale
media waar nieuwsfeiten en filmpjes verschijnen die de publieke opinie kunnen beïnvloeden. De bron
is niet altijd zichtbaar, maar we nemen het wel voor waar aan: er is geen controle. Soms ontstaat er
maatschappelijke onrust over een verhaal, wat door factcheckers wordt ontmaskerd als verzonnen. 
Dat verzonnen verhalen zoveel impact kunnen hebben vind ik eng. Het is belangrijk om kritisch te zijn
op de gevestigde media. Ze horen ook kritisch te zijn op zichzelf. Journalisten zijn een belangrijke pijler
in onze rechtstaat. We zien steeds vaker dat gevestigde politici met een gezaghebbende functie,
creatief met waarheid en wetenschap omgaan. Het is interessant om met leerlingen na te denken over
het verschil tussen kritisch kijken en complot denken." 

Hoe kijken leerlingen naar dit onderwerp?
"Leerlingen hebben het zelf niet altijd door. Het is goed dat ze zich realiseren dat niet alle
nieuwsverspreiders het beste met je voor hebben. Er kunnen ook andere belangen spelen." 

Waarom is dit zo belangrijk?
"Om er maar even een boektitel in te gooien, omdat ik écht geloof dat de meeste mensen deugen. Dat
wordt moeilijker als je gevoed wordt door onwaarheden van mensen of organisaties die een dubbele
agenda hebben. Ik word er verdrietig van als ik bedenk hoe makkelijk je een mening als een feit kan
vermommen. Terwijl de gevestigde media steeds minder abonnees hebben, zijn er ook mensen die dit
heel belangrijk vinden. Zoals Bellingcat, die zelf onderzoek doen naar de MH17 ramp. Er is zoveel
desinformatie. Ik ben echt blij met mensen die onderzoek doen naar feiten en nieuws." 

In deze rubriek laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag
inspireren zelf weer eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws en te ontdekken dat je nog veel
meer talenten hebt die je kunt inzetten. 

https://www.edx.org/course/sorting-truth-from-fiction-civic-online-reasoning?index=product&queryID=34c9264bf583cd7c8139372585f39316&position=1

