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Aanleiding 

Wij hebben ons onderwerp, nepnieuws en sociale media, gekozen omdat wij zelf 
zeer betrokken zijn bij deze dingen. We zitten allemaal op sociale media zoals 
Snapchat, Instagram en YouTube. Hierdoor krijgen wij onbewust veel nepnieuws 
binnen. Wij zijn ook benieuwd naar de invloeden van dit nepnieuws en dingen die we 
zien op sociale media. We denken ook dat algoritmes ervoor zorgen dat 
we posts zien die lijken op wat we leuk vinden, maar eigenlijk nep zijn.   

  

Probleemstelling 

De hoofdvraag van ons project is: Wat zijn de gevolgen van nepnieuws en sociale 
media op de pluriforme samenleving? 
De deelvragen die wij hierbij hadden gebruikt waren: 

• Wat is nepnieuws? 

• Wat is sociale media? 

• Hoeveel mensen gebruiken internet en sociale media? 

• Hoe denkt Nederland over digitalisering? 

• Hoe worden algoritmes in nepnieuws gebruikt? 

• Hoe kun je nepnieuws van echt nieuws onderscheiden?  
 

Wij hoorden vanuit het nieuws dat Donald Trump misschien nepnieuws gebruikt zou 
hebben om de bevolking te manipuleren en de verkiezingen te winnen. Dit vonden 
wij opmerkelijk en interessant. Ook omdat we zoals hierboven vermeld allemaal op 
sociale media platformen zitten. Hierdoor zouden wij ook gemanipuleerd kunnen 
worden. Daarom vonden wij het een goed idee om te gaan onderzoeken waar dat 
nepnieuws vandaan komt. Wat is nepnieuws eigenlijk en hoeveel mensen krijgen 
ermee te maken? Hebben algoritmes er nog iets mee te maken? En wat zijn de 
andere gevaren van het internet zoals we het kennen? Dat zijn de vragen die we ons 
stelden en die wij hebben geprobeerd te beantwoorden.   
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1. Wat is nepnieuws? 

1.1 Wat houdt de term nepnieuws precies in? 

Nepnieuws ook wel fake news in het engels, heeft twee verschillende categorieën. 

Een daarvan is desinformatie. Dit is onware of onnauwkeurige informatie die wordt 

gemaakt en verspreid met verschillende doeleinden. Een daarvan is om geld te 

verdienen. Een ander doel van het maken en verspreiden van desinformatie kan zijn 

dat ze iemand, een groep mensen, een organisatie of een land willen beschadigen. 

Dan heeft de afzender slechte bedoelingen. De andere categorie van nepnieuws is 

misinformatie. Dit zijn per ongeluk onjuiste feiten. Dit kan dus bijvoorbeeld vallen 

onder dat NOS een artikel post waar onjuiste feiten inzitten. Bij misinformatie is het 

doel niet om een persoon, een groep mensen, een organisatie of land te 

beschadigen. Nepnieuws wordt meestal verspreid via sociale media en websites. 

Doordat veel mensen niet weten wat nepnieuws precies inhoud gaan mensen hun 

eigen betekenis aan het woord nepnieuws geven. De ene gaat nieuws dat hem niet 

bevalt nepnieuws noemen en de andere gaat slechte journalistiek nepnieuws 

noemen.  

1.2 Welke verschillende soorten nepnieuws zijn er? 

Je hebt dus misinformatie en desinformatie. Bij misinformatie worden er dus per 

ongeluk onjuiste feiten verteld. Daarentegen zijn de makers en verspreiders van 

desinformatie er van op de hoogte dat de feiten nep en onjuist zijn. Desinformatie 

heeft diverse vormen. Iedere vorm van nepnieuws heeft zijn eigen bedoelingen: 

• Satire. Dit is duidelijk nep en heeft een komische bijgedachte. Het doel van 

een satire is mensen vermaken. 

• Clickbait. Dit is verzonnen en opgeblazen nieuws. Het doel van clickbait is 

verdienen van zoveel mogelijk geld.  

• Politiek. Dit is een bericht waarbij de informatie maar half waar is of waarbij de 

waarheid wordt verdraaid. Het doel hierbij is concurrentie zwart te maken en 

wordt gebruikt als propaganda.  

• Commercieel. Dit is verzonnen of recyclet oud nieuws. Het doel hierbij is twijfel 

zaaien en concurrentie zwart te maken. 

• Pseudo-wetenschappelijk. Dit is een vaak verzonnen verhaal of samenzwering 

met medische insteek. Het doel hierbij is zoveel mogelijk geld verdienen en 

samenzwering ontmaskeren. 

1.3 Hoe denken de leerlingen op onze school over nepnieuws? 

Ook hebben wij zelf een enquête verstuurd naar de sectie bovenbouwleerlingen havo 

en vwo. De enquête is door 67 leerlingen ingevuld. Het eerste deel van de enquête 

waren vragen die erover gingen hoe mensen zelf over nepnieuws in sociale media 

dachten en wat ze hiervan dagelijks meemaken. Het tweede deel van de enquête 

waren 4 nieuwstitels waarbij de mensen uit te titel moesten halen of ze dachten dat 

het nieuwsbericht echt of nep was. We gaan er maar 2 behandelen, omdat je dan al 

een klein beeld krijgt van hoe de mensen echt nieuws en nepnieuws van elkaar 

kunnen onderscheiden door alleen de kop van de tekst. 
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Vraag 1: Hoe vaak gebruik jij sociale media? 

Daarbij was er 25,4% die elk uur sociale media gebruiken. Er was 68,7% die 

dagelijks sociale media gebruikte. Er was 0 procent die sociale media maandelijks 

gebruikte en 6% gebruikte sociale media een andere tijd. Van deze 6 procent waren 

er 2 antwoorden die zijden dat ze sociale media wekelijks gebruikte en de andere 2 

waren dat ze nooit sociale media gebruikte, maar ik denk dat deze 2 mensen die 

enquête niet serieus hebben ingevuld, want bijna iedereen gebruikt wel ooit sociale 

media. Dus de meeste leerlingen van de sectie 4 havo en vwo leerlingen gebruiken 

dagelijks sociale media. Zelf kunnen wij ons hier ook in vinden. 

 

 

Vraag 2: Denk de dat je echt nieuws van nepnieuws kunt onderscheiden? 

Daarbij was er 26,9% die ja op de vraag hadden geantwoord, dus deze mensen 

denken dat als ze nepnieuws zien dat ze dit kunnen onderscheiden van het nieuws 

dat wel waar is. Er was 3% die nee op de vraag hadden geantwoord, dus deze 

mensen denken dat als ze nepnieuws zien dat ze dit niet kunnen onderscheiden van 

het echte nieuws. Er was 61,2% die soms op de vraag hadden geantwoord, dus 

deze mensen denken dat ze soms het verschil zien tussen echt nieuws en 

nepnieuws. Er was 9% die anders had geantwoord op de vraag. Deze mensen 

hadden als antwoord zelden en meestal. Dus de meeste leerlingen van de sectie 4 

havo en vwo leerlingen zijn er van bewust dat ze niet altijd nepnieuws van echt 

nieuws kunnen onderscheiden, maar soms wel. Wij zelf denken dat we nepnieuws 

niet van echt nieuws kunnen onderscheiden, omdat dit neppe nieuws zo goed is 
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veranderd dat je het verschil te lastig ziet als je niet meer achter de bron en het 

bericht zoekt.  

 

 

Vraag 3: Denk jij dat je wordt beïnvloed door nepnieuws? 

Daarbij was er 29,9% die ‘ja’ op de vraag hadden geantwoord, dus deze mensen 

denken dat ze worden beïnvloed door nepnieuws. Er was 31,3% die ‘nee’ op de 

vraag hadden geantwoord, dus deze mensen denken dat ze niet worden beïnvloed 

door nepnieuws. Er was 32,8% die soms hadden geantwoord op de vraag, dus deze 

mensen denken dat ze ‘soms’ wel worden beïnvloed door nepnieuws maar soms ook 

helemaal niet. Er was 6% die ‘iets anders’ hadden geantwoord. Bij een van deze 

antwoorden zat het antwoord nee tussen, dus die zou eigenlijk gewoon bij het 

antwoord ‘nee’ horen. De andere 3 hadden geantwoord dat het van de situatie 

afhangt, hiermee bedoelen ze dat ze soms wel worden beïnvloed en soms niet. Deze 

3 antwoorden zouden dus eigenlijk ook bij ‘soms’ moeten horen. Dus bij de vraag of 

je wordt beïnvloed door nepnieuws was er veel afwisseling. Ongeveer 30% denkt dat 

ze wel worden beïnvloed, ongeveer 31% denkt dat ze niet worden beïnvloed en 

ongeveer 33% denkt dat ze soms worden beïnvloed. Dit is dus per persoon heel 

afwisselend. Wij denken dat we worden beïnvloed door nepnieuws, omdat dit 

volgens ons onbewust gebeurd en je hier weinig tegen kan doen. Wij vinden dat 

nepnieuws er immers uitziet als echt nieuws. 



 Pagina 6 
 

 

 

Vraag 4: Hoe snel denk je dat je wordt beïnvloed door berichten? 

Deze vraag was voor de mensen die denken dat ze altijd door sociale media worden 

beïnvloed of dat ze soms worden beïnvloed door sociale media.  Hiervan was 4,5% 

van de mensen die denken dat ze elk uur worden beïnvloed door de berichten van 

nepnieuws. Er was 44,8% van de mensen die denken dat ze dagelijks worden 

beïnvloed door de berichten van nepnieuws. Er was 35,8% die denken dat ze 

maandelijks worden beïnvloed. Er was ook nog 14,9% die ‘anders’ hadden als 

antwoord. Dit waren 10 antwoorden waarvan de ene helft wekelijks als antwoord gaf 

en de andere helft geen idee had geantwoord. Dus de meeste leerlingen denken dat 

ze dagelijks worden beïnvloed, maar ook een groot deel denkt dat ze maandelijks 

worden beïnvloed door de berichten van nepnieuws.   Wij denken net als de 

meerderheid van de leerlingen dat we dagelijks worden beïnvloed door berichten die 

nep zijn, want we zitten veel op sociale media en dan er van het nepnieuws dat we 

op een dag komen wel een zijn die ons beïnvloed.. 



 Pagina 7 
 

 
 

Vraag 5: Waarmee denk je dat je wordt beïnvloed(bijvoorbeeld in de politiek)? 

Dit was een open vraag. Iedereen moest de vraag verplicht invullen, dus daarom 

hebben we ook 67 antwoorden. De meeste mensen hadden een antwoord waarbij ze 

dachten dat ze werden beïnvloed in de politiek, reclame, foto’s en berichten op 

sociale media, producten kopen, wetenschappelijke ontwikkelingen of mening over 

dingen. Dus mensen zijn ervan bewust dat ze worden beïnvloed en ook waarbij, 

maar ze doen er niks tegen, zoals een bericht napluizen. 

Vraag 6 tot en met 9 waren afbeeldingen waarin je een titel van een bericht zag 

en daarbij moest je bedenken of het bericht echt of nep is.  

Bij vraag 7 en 8 was het 50-50, dus de helft dacht dat het bericht echt was en de 

andere helft dacht dat het bericht nep was. De titel van het bericht bij vraag 7 was: 

Criminelen krijgen betaald om niet te moorden. Dit bericht was echt waar. 53,7% 

dacht dat het nep was en 46,3% dacht dat het echt was. De kleine meerderheid 

dacht dus doormiddel van alleen de titel te lezen dat het bericht echt was terwijl dit 

niet zo was. De titel van het bericht bij vraag 8 was: Eet smakelijk! Werknemer plast 

op lopende band Kellogg’s. Dit bericht was ook echt waar. 47,8% dacht dat het nep 

was en 52,2% dacht dat het echt was. De kleine meerderheid dacht dus doormiddel 

van alleen de titel te lezen dat het bericht echt was en dit klopt ook. 

Bij vraag 6 en 9 waren de mensen het er wel meer over eens of iets echt of nep was. 

De titel van het bericht bij vraag 6 was: Man faked 62 jaar lang doof te zijn om niet 

naar zijn vrouw te hoeven luisteren. 65,7% dacht dat het bericht nep was en 34,4% 

dacht dat het echt was. Dit bericht was nep, dus fake news. De meerderheid van de 

mensen had dit ook goed. Bij vraag 9 was de titel: Claimen: 55 bellen tijdens een 

noodoproep zorgt ervoor dat de politie naar uw locatie komt! Hierbij dacht 65,7% dat 
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het bericht nep was en 34,3% dat het bericht echt was. Dit bericht was verzonnen, 

dus nep. De meerderheid dacht dit dus ook. 

Conclusie titel/kop van een bericht: 

Bij de vragen waarbij het bericht verzonnen was dacht de meerderheid ook dat het 

bericht nep was, dus de mensen konden het verschil zien. Bij de vragen waarbij het 

bericht echt was, was het 50-50 en wisten de mensen het niet zeker. De leerlingen 

kunnen dus nepnieuws een beetje onderscheiden van echt nieuws, omdat bij het 

echte nieuws ongeveer 50% dacht dat het echt was en 50% dat het nep was. En bij 

een nep bericht dat de meerderheid, dus 65,7% dat het bericht nep was en de 

minderheid 34,4% dat het bericht echt was. Het is lastig om alleen uit de titel de 

achterhalen of een bericht echt of nep is, want hiervoor kun je bijvoorbeeld ook nog 

controleren wie het bericht het gemaakt en wat hierbij zijn doel was. 

1.4 Wat is het gevaar van nepnieuws? 

Sinds de opkomst van sociale media gaat het verspreiden van nepnieuws 

razendsnel. Er lijken geen grenzen tussen nieuws en nepnieuws. Het wordt ook 

steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden.  Als wij een bericht zien 

hebben we daar gelijk onbewust al een oordeel over. We oordelen snel of iets 

interessant is aan bijvoorbeeld de titel van het bericht. Ook oordelen we snel of iets 

waar is of niet. Door dit onbewust oordelen over een bericht, trappen we sneller in 

een  nepbericht dat onze mening bevestigd. Dit noemen ze ook wel confirmation 

bias, dus dat mensen sneller geneigd zijn iets te geloven als het hun eigen ideeën of 

hypotheses bevestigd. Als mensen veel mensen een bericht leuk vinden of delen 

denken we ook eerder dat een bericht waar is. Mensen die achter nepnieuws zitten 

zijn erg slim en hebben verschillende trucjes om nepnieuws op echt nieuws te laten 

lijken. De makers en verspreiders van nepnieuws maken bijvoorbeeld nep account 

die hun berichten als leuk vinden aangeven en delen het bericht. Dit zorgt ervoor dat 

hun berichten extra populair worden. Ook gebruiken ze psychologische technieken 

om lezers van het bericht te proberen te overtuigen.  Wanneer we onwaarheden als 

waarheden zien, is het moeilijk om een eigen mening te vormen. De Britse 

wetenschapper David Buckingham zegt hierover: ”Het democratische politieke 

proces is volledig gebaseerd op het verspreiden van betrouwbare informatie. Als 

deze betrouwbare informatie wegvalt, kunnen burgers bijna onmogelijk politieke 

beslissingen maken.” 

Een goed voorbeeld hiervan was de verkiezing tussen Donald Trump en Hillary 

Clinton in Amerika in 2016. Tijdens de verkiezing in 2016 is er veel gebruik gemaakt 

van nepnieuws over Donald Trump en Hillary Clinton. Tijdens de Amerikaanse 

verkiezingsdag werd 8,7 miljoen keer geklikt op nepnieuws, tegenover 7,3 miljoen 

keer op echt nieuws. In het fake news werd slecht nieuws over Hillary Clinton 

gecommuniceerd en hiertegenover goede dingen over Donald Trump. Dit kan de 

meningen van mensen hebben beïnvloed, want Trump had uiteindelijk gewonnen. 

Naast dat een gevaar van nepnieuws is dat het de meningen van mensen kan 

beïnvloed is er nog een ander gevaar. Nepnieuws kan namelijk voor veel onrust 

zorgen in de maatschappij. Een van de tactieken van de makers van nepnieuws is 

polarisatie. Dit houd in dat ze mensen tegen elkaar opzetten. Hierbij kiezen de 
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makers extreme onderwerpen en spelen in op de emoties van mensen. Dit zorgt 

ervoor dat ze invloed hebben in de opinie en hoe er tegen bepaalde mensen wordt 

aan gekeken in de maatschappij. Nog andere dingen die ervoor zorgen dat 

nepnieuws gevaarlijker wordt zijn dat het steeds gemakkelijker wordt op nepnieuws 

te maken en lastiger om nepnieuws te herkennen. De technieken om beeld en geluid 

te manipuleren worden ook snel beter, goedkoper en lastiger op te sporen. Het wordt 

ook steeds makkelijker om nepnieuws te verspreiden met behulp van eerder 

benoemde nepaccounts. Deze nepaccounts worden gemaakt door bots en 

trollenlegers.  

1.5 Wat zijn bots en trollenlegers? 

Bots en trollenlegers zorgen ervoor dat nepnieuws snel op grote schaal verspreid kan 

worden.  Met bots bedoelt men een social bot. Een social bot is een sociale media-

account dat niet door een persoon wordt bestuurd, maar door een algoritme. Zo’n 

soort bot deelt en hergebruikt bestaande berichten. Dit doen ze bijvoorbeeld door 

hashtags en op basis van bepaalde onderwerpen.   

Met een botnet kan dit op grote schaal. Een persoon of groep stuurt dan meerdere 

nep accounts aan. Hierdoor kan een onderwerp of bericht erg populair worden. Als 

een bericht dan veel likes heeft of vaak is gedeeld gelooft men eerder dat het bericht 

waar is.  Social bots komen het meeste voor op Twitter. Volgens onderzoekers van 

de universiteit van Arizona zijn minstens 7% van alle Twitter accounts social bots. 

Maar ook op bijvoorbeeld facebook wordt er gebruik gemaakt van social bots. Uit het 

onderzoek van de universiteit van Arizona is ook gebleken dat van alle facebook 

account er 5-11%  van social bots zijn. Met trollenlegers bedoelt men een internet 

troll. Dit is wel een echt persoon in tegenstelling tot een social bot. Dit soort mensen 

vinden het leuk om extreme standpunten op internet te plaatsen. Hierbij is hun doel 

om anderen te shockeren of beledigen. Trollen kunnen ook gebruik maken van het 

botnet om hun neppe berichten snel te laten verspreiden, wat ervoor zorgt dat hun 

bericht extra populair wordt.  
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2. Wat is sociale media? 

Sociale media, of social media, is een verzamelnaam voor alle online platformen 
waarop de gebruikers zonder tussenkomst van ‘hogere machten’ de inhoud kunnen 
verzorgen. Een van de kenmerken van deze sociale platformen is dat er gesprekken 
gevoerd worden tussen de gebruikers. Dit kan in de vorm van chats en door te 
reageren op posts van anderen.   
 

Een paar voorbeelden van sociale media zijn: YouTube, Facebook, Snapchat en 
Instagram. Op deze platformen kunnen de gebruikers zelf bepalen wat hun volgers, 
abonnees en vrienden te zien krijgen. Zo kunnen de gebruikers van Instagram een 
post uploaden die alleen door de volgers van de desbetreffende gebruikers gezien 
en geliket kunnen worden. Via Snapchat kun je met je vrienden ‘chatten’ door middel 
van foto’s. Deze foto’s zijn ook weer zelfverzorgde inhoud. Het gevaar van het feit dat 
de inhoud door alle gebruikers bepaald kan worden, is dat ‘echt’ bijna niet meer van 
‘nep’ te onderscheiden is.   
 

Sociale media kunnen zowel positief als negatief gebruikt worden. Een heleboel 
mensen gebruiken sociale media omdat ze het leuk vinden om hun vrienden iets te 
laten zien of omdat ze graag zien wat hun vrienden doen. Vaak laten de vrienden 
dan via de reacties op de posts weten wat ze vinden van de activiteit die gepost is. 
Over het algemeen is dit een positieve reactie, maar via de reacties kan ook 
zogenaamde ‘haat’ uitgesproken worden. Als mensen haat-reacties plaatsen wordt er 
gesproken van cyberpesten. Dit is de meest voorkomende manier van pesten. De 
‘haters’ reageren met negatieve en vaak persoonlijke dingen onder de posts van 
gebruikers met het doel de desbetreffende gebruiker te kwetsen.   
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3. Hoeveel mensen gebruiken internet en sociale media? 

Er wordt regelmatig gezegd dat door sociale media gebruik de samenleving saaier 
wordt. We worden minder goed in echt contact leggen en deze contacten 
onderhouden. Maar er zitten op dit gebied ook voordelen aan sociale media en 
internet. De voordelen zijn dat je via sociale media makkelijk afspraken kan maken, 
ook als je niet bij elkaar in de buurt bent. Ook nieuwe contacten aanmaken is 
makkelijk. Als je iemand op internet tegen komt en je wil die persoon beter leren 
kennen, kun je van alles naar die persoon toe sturen. Hierdoor kunnen nieuwe 
vriendschappen en samenwerkingen tussen bedrijven ontstaan.   
 

  

 
Van de 17 miljoen inwoners hebben 16,38 miljoen mensen toegang tot het internet. 
11 miljoen Nederlanders gebruiken sociale media en 9.8 miljoen daarvan gebruiken 
sociale media op hun telefoon. De gemiddelde Nederlander gebruikt ongeveer 4 uur 
en 50 minuten per dag internet. Van deze tijd zitten we ongeveer 1 uur en 20 
minuten op sociale media. De streaming diensten zijn veel populairder dan de sociale 
media in Nederland. De gemiddelde gebruiker van minimaal één van deze diensten 
gebruikt deze zo’n 2 uur en 52 minuten per dag. Onder streaming diensten vallen 
bijvoorbeeld Netflix en Spotify. Op Netflix kunnen mensen films en series kijken, en 
op Spotify kunnen mensen tegen een kleine maandelijkse betaling zonder reclames 
onbeperkt muziek streamen. De gebruikers van de gratis versie krijgen ieder half uur 
een reclame.   
 

46% van de sociale media gebruikers bezoekt het sociale platform vanaf een 
desktop of een laptop. Dit zijn vooral ‘oudere’ gebruikers. De jeugdige gebruikers 
kijken meer vanaf hun mobiele telefoon of smartphone. Ongeveer 52% van de 
sociale platform bezoeken vindt plaats vanaf de smartphone. Het meest gebuikte 
platform is What’s App messenger.   
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4. Hoe denkt Nederland over digitalisering? 

16,38 miljoen Nederlanders hebben toegang tot het internet. Als je dit vergelijkt met 
de totale bevolking, 17,06 miljoen, zou je dus kunnen zeggen dat bijna iedereen wel 
in contact komt met internet. Zoals in het plaatje hieronder te zien is denkt bijna de 
helft van de internetgebruikers dat er meer kansen ontstaan dan dat er risico's 
ontstaan. Dit betekent dus dat ongeveer de helft van de internet gebruikende 
Nederlanders een positieve kijk op de digitalisering heeft. Zij denken dat naarmate 
het aantal internetgebruikers toeneemt de veiligheid ook toe zal nemen en de risico's 
daardoor verminderen. 85% van de internetgebruikers vindt de internetveiligheid zeer 
belangrijk. Ook privacy is voor Nederland een belangrijk gegeven. De 
Consumentenbond heeft dit uitgezocht en heeft 5 gouden tips opgesteld: Tip 1 is dat 
je al je apparaten tot te nieuwste versie geüpdatet moet houden. Verouderde versies 
zijn namelijk makkelijker te hacken en virussen zijn makkelijker geplaatst. Tip 2 is het 
gebruik van sterke wachtwoorden en verschillende wachtwoorden. Hierdoor kunnen 
mensen moeilijker achter je wachtwoorden komen en zullen ze niet met één 
wachtwoord bij al je gegevens kunnen. Tip 3 is het buiten houden van tracking 
cookies. Cookies kunnen zowel positief als negatief zijn. De positieve cookies 
onthouden bijvoorbeeld wat jij in je winkelwagentje hebt gedaan bij CoolBlue. De 
negatieve cookies zijn vaak van sociale medium. Deze houden jouw surfgedrag in de 
gaten en baseren daar hun advertenties op. Je zou kunnen zeggen dat je door deze 
cookies gestalkt wordt. Door bijvoorbeeld een adblocker te instaleren kun je ze 
blokkeren. Tip 4 is dat je je voorzichtig moet gedragen op internet. Druk niet zomaar 
op iedere link en geloof niet alles wat je ziet. Een hele boel dingen die op internet 
staan zijn waar, maar er zitten ook trollen tussen. Deze trollen willen bijvoorbeeld je 
bankgegevens en kunnen deze ook krijgen door jou op één linkje te laten klikken. 
Denk dus eerst na voordat je op een link klikt of een document opent. Tip 5 is tem de 
sociale netwerken. Hiermee wordt bedoeld dat je voor ieder sociaal netwerk je 
privacy instellingen goed moet bekijken en niet als een kip zonder kop het platform in 
gebruik te nemen. Dit blijkt in Nederland nog best een probleem te zijn. Een groot 
deel van de bevolking heeft hun privacy niet goed genoeg beschermd. Op de website 
van de Consumentenbond kun je een test doen waaruit blijkt of jij je privacy 
instellingen op orde hebt.   
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Nog een positief puntje uit de afbeelding is dat 58% van de internetgebruikers het 
fijner vindt om projecten en opdrachten digitaal uit te voeren. Er is dus een grote 
groep Nederlanders die de digitalisering echt als een voordeel. Wij zijn het helemaal 
eens met deze groep Nederlanders. Bedenk je eens dat je dit hele project had 
moeten schrijven. Als we typen halen we 50 woorden per minuut als we goed ons 
best doen. Als we leesbaar moeten schrijven zal dit ongeveer de helft zijn. Dan 
zouden we dus dubbel zo lang met dit onderzoek bezig zijn. Daarom vinden wij het 
dus ook fijn om zo veel mogelijk digitaal te doen.  
  

5. Hoe worden algoritmes in nepnieuws gebruikt? 

5.1 Wat zijn algoritmes? 

Om te weten hoe algoritmes worden gebruikt moet je wel weten wat een algoritme 

eigenlijk is. Een algoritme is een manier om stap voor stap problemen op te lossen. 

Het wordt vooral veel gebruikt om data te verwerken, zowel makkelijke als moeilijke 

dingen uit te rekenen en verder worden algoritmes ook natuurlijk gebruikt bij zowel 

technologische als wiskundige opdrachten.  

Zoals net is gezegd is een algoritme een manier om een probleem stap voor stap op 
te lossen. Zo'n probleem hoeft niet meteen op het internet te zijn en het hoeft zelfs 
niet eens iets met elektronica te maken te hebben. Wij mensen gebruiken eigenlijk 
elke dag weer een soort van ‘algoritmes’. Zo kan je bijvoorbeeld een ‘algoritme’ 
gebruiken om een opgave in je wiskundehuiswerk op te lossen of op een hele andere 
manier zoals een recept volgen om een taart te bakken. Dat zijn misschien niet 
meteen de dingen waar je aan denkt als je aan het woord algoritme denkt, maar 
deze simpele dingen in ons dagelijks leven volgen eigenlijk wel hetzelfde principe als 
een algoritme.  
Algoritmes kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt om bijvoorbeeld iemand zijn 
salaris van deze maand uit te rekenen, maar om dat te doen moet de computer wel 
eerst de goede data hebben om het uit te rekenen. En daarnaast moet de computer 
natuurlijk wel weten hoe hij het uit moet rekenen, maar zodra hij dit weet hoef je zelf 
niks meer te doen. Hierdoor worden algoritmes tegenwoordig veel gebruikt, omdat je 
er maar één keer iets aan hoeft te doen en verder doen de computer en de 
algoritmes de rest.  
 
5.2 Hoe worden algoritmes gebruikt in nepnieuws? 

OpenAI, een groep van miljardairs die allemaal veel invloed hebben, heeft een 
algoritme gemaakt wat helemaal zelf een heel erg geloofwaardig maar toch compleet 
nepnieuws artikel te schrijven. Het programma kan zinnen schrijven die lijken alsof ze 
door een echt iemand gemaakt zijn maar dat zijn ze dan niet. Het kan zelfs quotes, 
bedrijven en personen bedenken om het hele verhaal nog eens extra geloofwaardig 
te maken. Het menselijke gevoel wat achter het bericht zit komt allemaal door het 
analyseren van miljoenen berichten. OpenAI heeft op Reddit alle berichten die door 
tenminste drie mensen leuk gevonden werden geanalyseerd en zo het programma 
geleerd hoe een bericht op het internet eruit zou moeten zien. Door het op deze 
manier te doen en een groot social media platform te gebruiken hebben ze acht 
miljoen berichten kunnen gebruiken om het programma te verbeteren.   
OpenAI wil om deze reden juist mensen laten zien dat er zeker wel gevaren zitten 
achter ongecontroleerde AI. Algoritmes kunnen op een manieren gebruikt worden 
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maar als je het over deze manier hebt dan zou dat erge gevolgen kunnen hebben op 
hele belangrijke gebeurtenissen. Een goed voorbeeld hiervan is de 
presidentsverkiezing in Amerika. Trump werd vlak na de verkiezing beschuldigd van 
het gebruik van nepnieuws om de mensen te overtuigen hoe goed hij wel niet is. Als 
nepnieuws om een grote schaal op deze manier gebruikt zou kunnen worden dan 
zou dat hele grote gevolgen hebben voor de rest van de wereld.  
 
5.3 Wie heeft het principe voor algoritmes bedacht en hoe zijn ze verder 

ontwikkeld? 

Het is natuurlijk logisch dat de vooruitgangen in de wiskunde niet alleen maar in 
Europa zijn gebeurd maar ook in andere gebieden en beschavingen in de wereld.   
 
Mohammed ibn Musa kwam uit een Perzische familie en werd rond 770 geboren. 
Mohammed ibn Musa was een wiskundige in Bagdad. In Bagdad leerde hij de taal 
van de wetenschap, Arabisch. Hij werd uiteindelijk een geleerde op verschillende 
gebieden zoals, geschiedenis, astrologie, sterrenkunde en dan natuurlijk nog 
wiskunde.   

  
Mohammed ibn Musa 
  
Zijn werk was eigenlijk helemaal niet zo origineel, hij is bekend geworden door twee 
belangrijke boekjes die hij heeft gemaakt. Maar allebei die boekjes hadden te maken 
met kennis die rond 770-780 naar Bagdad was gebracht door sterrenkundige uit 
India. Het eerste boekje ging over het rekenen met positieve hele getallen, deze 
rekenmethode kwam al uit de tijd van 500 voor Christus. Door de vertaling in het 
Latijns rond de twaalfde eeuw is ook het woord “algorismi” oftewel algoritme 
ontstaan. Het woord algoritme betekent simpelweg rekenmethode.   

 

Zijn tweede werk gaat over het uitrekenen en werken met kwadratische 
vergelijkingen. Bij het oplossen gebruikte Mohammed alleen maar hele positieve 
getallen. In dit boekje legt hij heel erg goed uit hoe je van elke vergelijking een 
standaardvorm kan maken en hoe je die standaardvorm dan ook kan oplossen. Om 
dit duidelijker te maken heeft hij een hoop vergelijkingen in het boek geschreven en 
die vervolgens opgelost.  

 

Mohammed ibn Musa was dus ook een geleerde op het gebied van sterrenkunde. 
Naast zijn twee werken op het gebied van wiskunde heeft hij ook nog een tabel 
gemaakt waarin je op elk gewenst moment de stand van de planeten en sterren kan 
berekenen. In zijn tijd geloofde iedereen dat iemand zijn leven voorspeld kon worden 
aan de hand van de stand van de sterren toen hij/zij geboren werd. Het was dus hard 
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nodig om de stand van de sterren te kunnen berekenen wanneer dat nodig was, 
want overdag scheen de zon en ‘s nachts was het nooit zeker of dat je wel alle 
planeten kon zien.  
 

6. Hoe kun je nepnieuws van echt nieuws onderscheiden? 

Elke dag krijg je veel nieuws te zien en te horen maar lang niet alles is ook echt de 
waarheid die in dat nieuws staat. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je minder snel in 
nepnieuws trapt?   
 

Ten eerste moet je natuurlijk eerst naar de bron kijken die is gebruikt in het artikel. 
Als het uit een roddelblad komt dan moet je het niet zo serieus nemen. Maar als het 
niet uit een roddelblad komt en er wordt iets anders genoemd betekent dat nog 
steeds niet dat de auteur die informatie zelf nog een keer heeft gecheckt.  
 

Als tweede zou je kunnen bedenken wat een bedrijf of een persoon nou eraan heeft 
om een bericht in een krant of ergens anders te plaatsen.   
 

Een andere manier zou zijn om verder dan de titel en de kopjes te lezen, de titel en 
kopjes zeggen meestal niet alles en daarbij komt ook nog dat als een bedrijf wil dat 
veel mensen op hun link of bericht klikken dan is de kans groot dat ze die titel en 
kopjes overdreven hebben.  
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Als laatste kan je altijd nog de originele bron zelf kunnen bekijken, bij het meeste 
nieuws kan je vaak wel een rapport vinden over het nieuws zelf vinden bij 
verschillende organisaties zoals de politie of het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).   

Conclusie 

Wij geven antwoord op de hoofdvraag: Wat zijn de gevolgen van nepnieuws en 

sociale media op de pluriforme samenleving? Hierbij gebruiken we de informatie die 

in de deelvragen voorkomen.  

Uit ons onderzoek is gebleken dat nepnieuws best een groot probleem is. Maar een 

groot deel van de mensen is zich er wel van bewust dat veiligheid op internet 

belangrijk is. Uit onze enquête bleek ook dat leerlingen van het Udens College wel 

door hadden dat zij geconfronteerd worden met nepnieuws. Ook trollenlegers en bots 

zijn een groot probleem. In principe zijn zij de oorzaak van de verspreiding van 

nepnieuws. Algoritmes maken het ook moeilijk om van nepnieuws af te komen. Een 

algoritme ontstaat uit alle data die een computer opslaat en nepnieuws zit daar dus 

ook tussen. De meeste computers kunnen echt namelijk niet van nep onderscheiden. 

Tenzij de goede instellingen voor je privacy aanstaan. Ook zorgen de privacy 

instellingen ervoor dat jij veiliger kan internetten. Als we dus veilig blijven surfen en 

blijven nadenken kunnen we met zijn allen nepnieuws bestrijden. Hierdoor zal niks of 

niemand meer worden beïnvloed door nepnieuws en alle andere vervelende kwalen 

van het internet.   

Discussie 

De samenwerking in de groep verliep erg goed. We zijn goede vrienden en weten 
daarom ook goed wat iedereen zijn specialiteit is. Ook wisten we hierdoor elkaar 
goed aan te moedigen. Na 2 lessen hadden we onze hoofdvraag al. Dit ging zo vlug, 
omdat we alle 3 iets wilde dat ons interesseert. Daarmee kwamen we al snel uit bij 
sociale media. Vanuit daar hebben we deelvragen bedacht en iedereen in ons 
groepje een paar deelvragen gegeven. Onze taakverdeling ging dus ook redelijk. We 
wisten dat we veel tijd in dit project moesten stoppen, maar dit vonden wij niet erg 
omdat we een interessant onderwerp hadden waarbij het leuk was om meer over te 
weten. In het einde hebben we samen nog de puntjes op de i gezet en de 
PowerPoint op tijd gemaakt.  

 

Nawoord 

We vinden allemaal dat we tijdens dit project veel hebben geleerd. Weten 

bijvoorbeeld nu hoe de algoritmes van sociale media in elkaar zitten, wat de makers 

van nepnieuws als doel hebben en hoe we nepnieuws van echt nieuws kunnen 

onderscheiden en nog veel meer. Dit project voelde voor ons als een voorbereiding 

op het grote profielwerkstuk dat we in 6 vwo moeten doen. We weten nu dat 

taakverdeling en tijdverdeling heel erg belangrijk zijn voor een goed eindresultaat. 

Wij willen als laatste nog Robert-Jan Gruijthuijzen bedanken, omdat hij ons dit project 

veel heeft geholpen doormiddel van tips en onze enquête heeft gedeeld op de mail.  
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