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Tien tips voor (gast)docenten van jongeren om antisemitische en 
antimoslimracistische complottheorieën te voorkomen en verminderen 
Complottheorieën zijn een vorm van desinformatie: informatie die niet correct is en die de bedoeling heeft om 
te misleiden, bijvoorbeeld om anderen kwaad te doen of winst te maken. Het gaat dus niet om informatie die 
per ongeluk verkeerd is (misinformatie) maar om informatie die bedoeld is om te misleiden. Volgens weten-
schappers Van Prooien en Douglas (2017) zijn complottheorieën ‘verklarende overtuigingen over hoe meerdere 
actoren in geheime overeenstemming samenkomen om een verborgen doel te bereiken die over het algemeen 
beschouwd wordt als onwettig en kwaadwillend’. Simpeler gezegd: een complottheorie is het denken dat een 
groep mensen in het geheim bezig is met een kwaadaardige samenzwering. Een samenzwering heeft de vol-
gende kenmerken: 
1. Een aantal actoren die samenspannen;
2. Een geheime overeenkomst;
3. Een verborgen doel;
4. Een illegale en kwaadwillende agenda.

Zo’n complottheorie wordt ook wel een complotmythe genoemd. 

Een deel van de complottheorieën / complotmyhen is antisemitisch of antimoslimracistisch. Er wordt gedacht 
dat het joden en / of moslims zouden zijn die bezig zijn met zo’n kwaadaardige samenzweering. Dat is erg 
problematisch want dat leidt tot antisemitisme en tot antimoslimracisme. Daarnaast is complotdenken ansich 
een probleem: het betekent het (te) serieus nemen van complottheorieën en kan tot gevolg hebben dat mensen 
vervreemden van hun omgeving. In deze praktische korte handreiking geven we daarom een aantal tips over 
hoe je dit type complottheorieën voorkomt en vermindert. 

COMPLOTDENKEN

 
Bij complotdenken is er sprake van het denken dat in: 

• patronen: ogenschijnlijke opeenvolgingen van gebeurtenissen die niet willekeurig zouden zijn. Dit 
denken is te herkennen aan uitspraken als “niets gebeurt toevallig” of “alles is met elkaar verbonden”.

• intentionaliteit: verdachte gebeurtenissen die in gang gezet lijken te worden door intelligente acto-
ren. Bij antisemitisch en antimoslimracistisch complotdenken zijn deze actoren joden en moslims die 
worden gezien als de oorzaak van allerlei gebeurtenissen 

INLEIDING
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Om complotdenken te voorkomen onder leerlingen kan je het volgende doen: 

TIP 1:  Investeren in analytische denken: dat vermindert de kans op 
complotdenken 

Analytisch denken kun je al vanaf jonge leeftijd leren door alle vakken heen, maar vraagt ook aparte aandacht. 
Het gaat in grote lijn om fouten te leren ontdekken in beredenering en logisch denken te onderscheiden van niet 
logisch denken. Voorbeelden van hoe je daar mee aan de slag kan zijn de volgende: 

• leerlingen leren drogredenen te ontdekken. Je kunt dit oefenen met allerlei materialen zoals artikelen, 
filmpjes en podcasts en de leerlingen leren de drogredenen aan te wijzen in het materiaal. Het oefenen hoeft 
niet met complottheorieën te zijn; het is juist beter om het eerst in het algemeen te oefenen. Voorbeelden 
van drogredenen zijn te vinden op examenoverzicht.nl zoals: 
 - onjuiste oorzaak-gevolgrelatie. Voorbeeld: ‘Mijn opa rookte zijn hele leven en is 90 jaar geworden dus roken 
is niet ongezond’. 

 - de cirkelredenering: er wordt eigenlijk helemaal geen argument gegeven, maar het standpunt wordt in an-
dere woorden herhaald. Voorbeeld: “ik geloof niet in corona want ik denk gewoon dat het verzonnen is’. 

 - overhaaste generalisatie: uit een enkel geval of een enkele situatie een conclusie getrokken die voor alle ge-
vallen geldt. Voorbeeld: “In het bedrijf van mijn moeder werkte een keer moslim maar die deed het helemaal 
niet goed. Moslims moet je dus niet aannemen in je bedrijf”. 

 - het argument van de onwetendheid: mensen die in complottheorieën geloven, redeneren vaak dat als iets 
niet bewezen onwaar is, het zo maar eens waar zou kunnen zijn. Of andersom. Voorbeeld: “Er is niet bewe-
zen dat het niet zo is dat Soros een rol speelt in de verspreiding van corona dus het zou waar kunnen zijn”. 
(zie voor meer info organisatiefilosoof.nl) 

• leerlingen leren statische informatie te begrijpen. Het CBS biedt lesmateriaal aan om basisschoolleerlingen, 
scholieren in het voortgezet onderwijs en studenten, te leren wat data en statistieken betekenen in onze 
maatschappij. Klik hier voor meer informatie

• leerlingen leren de betrouwbaarheid van experts en autoriteiten in te schatten. Zie ook de Toolkit: ‘outsmart’ 
mis- en desinformatie! - B44S! | Onderzoek, advies en opleiding waarmee je online kunt controleren of 
een account, bron of persoon is wie hij/zij/hen beweert te zijn. En op de website nieuwscheckers.nl wordt 
nieuws gecheckt op feiten. Het kritisch zijn op bronnen sluit ook aan bij educatie m.b.t. mediawijsheid. 
Mediawijs zijn betekent begrijpen hoe media de werkelijkheid weergeven, om op basis daarvan een 
bewust oordeel te kunnen vormen (zie Hoe kunnen media de werkelijkheid kleuren? (mediawijsheid.nl)) Op 
mediawijsheid.nl vind je een overzicht aan beschikbaar lesmateriaal van basisschool tot Hbo.

A.  PREVENTIE: VOORKOMEN DAT LEERLINGEN 
VATBAAR WORDEN VOOR COMPLOTDENKEN

https://organisatiefilosoof.nl/drogredenen-redeneerfouten-en-hoe-ze-te-herkennen/
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/leren-met-het-cbs
https://www.b44s.eu/toolkit-outsmart-mis-en-desinformatie/
https://www.b44s.eu/toolkit-outsmart-mis-en-desinformatie/
https://nieuwscheckers.nl
https://www.mediawijsheid.nl/invloed-media/
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TIP 2:  Leerlingen leren hoe zij desinformatie en complotdenken kunnen 
herkennen

Dit wordt ook wel ‘prebunking’ genoemd: het geven van counterinformatie over complottheorieën nog vóór 
mensen blootgesteld worden aan complottheorieën. Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Doe dit het liefst in actieve vorm. Een voorbeeld is een game waarbij leerlingen opdracht krijgen om zelf 
een complottheorie gaan bedenken (‘speel in op emoties’). Deze game is onderzocht en er zijn positieve 
resultaten. De game is te spelen op Slecht Nieuws Lees hier meer over in het interview met een van de 
bedenkers. Een ander voorbeeld van een game is de game Klif. 

• Oefen in eerste instantie niet met een complottheorie maar meer een andere stuk informatie. Geef 
leerlingen bijvoorbeeld een nieuwsbericht waarbij zij moeten nagaan of het desinformatie betreft of feiten. 
Zo leren de leerlingen eerst het principe ansich en kunnen zij het laten gaan toepassen op complottheorie 

• Leer leerlingen nepnieuws herkennen: het gaat er dus om leerlingen te leren hoe zij zelf nepnieuws kunnen 
herkennen. Zie isdatechtzo.nl voor hoe je nepnieuws leert herkennen. Of gebruik de handige checklist van 
Bianca Boender van You!nG en Joline Verloove van KIS. Voor meer informatie over het verschil tussen 
wetenschap en pseudowetenschap zie dit artikel. 

•  In het geval leerlingen (nog) niet geloven in complottheorieën kan het mogelijk ook werken om het geloof 
ervan (niet de mensen zelf die er in geloven) enigszins op de hak te nemen. Complottheorieën worden 
dan minder aantrekkelijk om in te geloven. Let op: dit werkt waarschijnlijk averechts bij leerlingen die in 
complottheorieën geloven. 

• Leer leerlingen de zes vragen om desinformatie te herkennen. Zie het kader hieronder. Meer informatie over 
hoe je anderen leert desinformatie te herkennen lees je in de Handreiking desinformatie in coronatijd. 

• Erg lastig om te herkennen als nepnieuws zijn de zogenoemde ‘deepfakes’. In deze docu wordt hier uitleg 
over gegeven of lees er op de site van mediawijsheid.nl meer over

DE ZES VRAGEN OM DESINFORMATIE TE LEREN ONTDEKKEN

De zes vragen om desinformatie te leren ontdekken (‘prebunken’) wanneer je een bericht leest:

1. Van wie is het bericht en wat is zijn of haar bedoeling?

2. Waarop baseert hij of zij zich? Zijn dat feiten, meningen of aannames?

3.  Maakt het bericht je met angstaanjagende woorden kwaad of bang, en lijkt dat het doel van het be-
richt te zijn?

4.  Spelen macht en controle een grote rol in het verhaal? Gaat het om een samenzwering of een com-
plot met grote gevolgen?

5. Krijgt er iemand flink de schuld? En is dat een bekend iemand? 

6. Kwam of kom je de foto’s, video’s en cijfers ook in andere, verschillende soorten media tegen? 

https://www.slechtnieuws.nl/#intro
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/06/03/weblogbericht-echt-of-onzin-6-tips-om-om-desinformatie-te-herkennen
https://www.klif-game.nl/
https://www.isdatechtzo.nl/
https://www.kis.nl/artikel/nepnieuws-en-coronacomplotten-wat-het-en-hoe-ga-je-ermee-om
https://mefics.org/nl/hoe-kunnen-we-onderscheid-maken-tussen-wetenschap-en-pseudowetenschap/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/zien-is-geloven.html
https://www.mediawijsheid.nl/deepfake/
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TIP 3: gevoelens van controle vergroten
Het gaat om gevoelens van controle over het eigen leven en in het bijzonder de politiek, te vergroten. Bijvoorbeeld 
door leerlingen te laten zien hoe ze invloed kunnen hebben op de politiek. Leer leerlingen hoe je invloed kunt 
hebben op het politieke systeem. Op prodemos.nl is hier meer informatie over te vinden. Leer leerlingen bij-
voorbeeld hoe burgers invloed hebben uitgeoefend op de gemeentelijke politiek of de landelijke politiek en deel 
bijvoorbeeld succesverhalen van jongeren die invloed hebben uitgeoefend op de politiek. 

TIP 4: laten zien wat de nadelige gevolgen zijn
Complottheorieën maar zeker antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën hebben allerlei nade-
lige gevolgen. Uit onderzoek weten we dat het laten zien dat mensen die in complottheorieën geloven zelf eigen-
lijk ook slachtoffer zijn van complotdenken (ze brengen bijvoorbeeld hun eigen gezondheid of die van dierbaren 
schade toe) kan helpen om complotdenken te voorkomen of te verminderen. Mogelijk werkt het daarbij ook om 
zichtbaar (en vooral voelbaar) te maken wat antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën voor 
gevolgen hebben voor joden en moslims; om de discriminatie die zij hierdoor meemaken te belichten. Dit hangt 
samen met tip 5. 

TIP 5:  vooroordelen en stereotypen verminderen door middel van 
ontmoeting en inleving

Typerend aan antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën is dat deze bol staan van de voor-
oordelen over joden en of moslims. Vooroordelen en stereotypen ten aanzien kunnen verminderd worden door 
iemand te leren kennen waar deze vooroordelen en stereotypen over gaan en je gaan in te leven in die ander. In 
dit geval betekent dat het leren kennen van joden en moslims. Let op: het gaat niet zomaar om het ontmoeten 
van joden en moslims, maar om een positieve ontmoeting waarbij leerlingen een jood of moslim echt leren 
kennen, meer horen over diens ervaringen met antisemitisme en antimoslimracisme en zich gaan leven in deze 
persoon. In de dit filmpje leggen we uit hoe dat werkt. Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Elkaar kan ontmoeten kan ‘in het echt’ door een gastspreker voor de klas te vragen of iemand op bezoek te 
vragen maar kan ook door het kijken van een film (verteld uit een perspectief van iemand die jood of moslim 
is), het lezen van een boek (denk aan dagboek van Anne Frank) of een bezoek aan een museum (denk aan 
een bezoek aan het Anne Frank huis). 

• Er zijn veel verschillende interventies beschikbaar (zowel voor PO als VO als Mbo) op dit terrein die 
ingehuurd kunnen worden. Een paar voorbeelden: 
 - Gelijk = Gelijk van Diversion: er komen drie peer-educators voor de klas (PO of VO). Een is joods, een is mos-
lim en de ander is homo.

 - Said en Lody: kan voor allerlei jongeren maar in het bijzonder relevant voor jongeren die zelf joods en/of 
moslim zijn en negatief denken over de andere groep 

 - Diverse materialen van de Anne Frank stichting 
 - Diverse materialen van Critical Mass zoals ‘Met andere ogen’
 - Lessen van het antidiscriminatiebureau in de regio 

https://prodemos.nl/
https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/invloed-uitoefenen/
https://www.diversion.nl/cases/gelijk-gelijk/
https://www.saidenlody.nl/
https://www.metandereogen.info/informatie
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TIP 6: Stel een duidelijke norm 
Bij het tegen gaan van antisemitische en antimoslimracistisch complottheorieën is het belangrijk om een dui-
delijke ‘sociale norm’ te stellen. Met sociale normen wordt gedoeld op dat wat mensen normaal vinden; hoe 
ze denken dat het hoort. Het gaat om wat gedacht wordt dat andere mensen doen en wat gedacht wordt dat 
andere mensen vinden en wat ze goed- of juist afkeuren. Sociale normen zijn van grote invloed op gedrag: 
wanneer mensen denken dat de sociale norm is dat bepaald gedrag niet oké is, zullen zij vaak proberen zelf dit 
gedrag niet te vertonen. Bij antisemitische of antimoslimracistische complottheorieën kun je dus benadrukken 
dat: 

• de meeste mensen antisemitisme en antimoslimracisme afkeuren
• antisemitisme en antimoslimracisme een vorm van discriminatie is 
• discriminatie schadelijk en onwenselijk is 
• de meeste mensen in Nederland discriminatie afkeuren
• discriminatie in Nederland wettelijk verboden is; in Grondwet maar ook in het wetboek van strafrecht 
• discriminatie haaks staat op de Mensenrechten (zie Mensenrechten) 

https://mensenrechten.nl/nl/mensenrechten
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Voordat je in gesprek gaat met leerlingen over complotdenken (bijvoorbeeld omdat je vermoedt dat een aantal 
leerlingen complottheorieën aanhangt) kun je vooraf verschillende dingen doen om te zorgen dat het gesprek 
op de juiste manier verloopt. 

TIP 7: de juiste ‘modus’ stimuleren
Je gaat proberen om de klas in de juiste ‘modus’ krijgen. Als je namelijk op een bepaald manier aan het denken 
bent of een bepaald gevoel hebt, ben je tijdelijk minder vatbaar voor complotdenken. Psychologen noemen dat 
‘primen’. Dit doe je door de leerlingen eerst een oefening te laten doen waarbij 

• hun analytisch denken wordt (tijdelijk) te versterken: bijvoorbeeld een oefening waarbij ze een probleem 
moeten ontrafelen. Belangrijk is dat het probleem niet gaat om complotdenken

• de leerlingen hun zelf controle (tijdelijk) te versterken: geef ze de opdracht om na te denken over een situatie 
waarin zij zelf controle hebben ervaren en laat ze daar bijvoorbeeld een paar regel over op schrijven 

• de leerlingen hun zelfvertrouwen / zelfbeeld (tijdelijk) te versterken; bijvoorbeeld door ze een lijst te geven 
met waarden erop en ze laten kiezen welke waarden zij belangrijk vinden en hen bijvoorbeeld hier iets 
over op te laten schrijven. Dit geeft leerlingen een positief gevoel over zichzelf en daardoor zijn ze daarna 
(tijdelijk) minder vatbaar voor complotdenken;

Voorkomen dat vooraf gevoelens van woede of juist blijdschap versterkt worden vooraf; dit maakt mensen vat-
baarder voor compottheorieeen. Tip is daarom voorafgaand aan het bespreken van complottheorieeen, een vrij 
neutrale les te doen die niet veel emoties oproept. 

TIP 8:  In detail uit te leggen waarom de theorieën niet kloppen en wat wel 
waar is

Cruciaal is om uit te leggen dat complottheorieën niet juist zijn en hoe de werkelijk dan wel in elkaar zit.  
Dit wordt ‘debunking’  genoemd. Aandachtspunten hierbij: 

• Opletten is dat de complottheorie zelf – en in het bijzonder de stereotypen van joden en moslims – zo 
min mogelijk herhaald worden. Het helpt als deze informatie wordt gegeven door een persoon die bekend 
en vertrouwd is (denk ook aan rolmodellen, bekende mensen met status), simpel van aard is en steeds 
opnieuw herhaalt wordt.

• Herhaal ook de sociale norm tegen discriminatie (zie tip 6)
• Lees meer over debunking in dit handboek en in de folder Handreiking desinformatie in coronatijd. In deze 

laatste wordt ook nadruk gelegd op een ‘hamburgmodel’: 
 - Eerst de juiste feiten presenteren en niet ontkennen van de desinformatie
 - Vervolgens benoem je kort (en eenmalig) de desinformatie, waarbij je aangeeft dat het nepnieuws is en niet 
klopt. Leg ook inconsistenties en onlogische redeneringen in de complottheorie bloot. Doe dit uitgebreid (even-
tueel met feiten, cijfers en afbeeldingen van de onjuiste informatie) en duidelijk, zodat het niet te missen is

 - Presenteer dan nog een keer de juiste feiten en herhaal dit via diverse kanalen 

Het thema complottheorieën heeft overeenkomsten met het thema polarisatie. Ben je op zoek naar info 
over hoe polarisatie (wij – zij denken) kan voorkomen in de klas?  Klik dan hier. 

B.  IN GESPREK GAAN OVER COMPLOTDENKEN

https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/10/DebunkingHandbook2020.pdf
file:///Users/dodaars/00.%20werkmap/KIS/Antisemitische%20en%20antimoslimracistische%20complottheoriee%cc%88n/handreiking/tekst/../../Downloads/211206+VWS+Handreiking+Desinformatie+A4+web (1).pdf
https://www.platformjep.nl/documenten/publicaties/2021/04/20/leeraanbod-polarisatie-en-radicalisering-voor-jeugdprofessionals
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Ondanks goede preventie kan het nog steeds zo zijn, dat leerlingen in jouw klas antisemitische of antimoslim-
racistische complottheorieën aanhangen. Hieronder geven we een aantal tips over wat je in dat geval kan doen. 

TIP 9: Empathisch reageren
Het is belangrijk om in enige mate empathisch en niet veroordelend reageren op de leerling die een complotthe-
orie naar voren brengt. Aandachtspunten zijn: 

• Let op dat je hun denken niet meteen wegzet als ‘complotdenken’ maar meer in detail gaat kijken naar hun 
beredenering en daarop reageert

• Houd contact en verbreek juist niet de relatie; anders raakt de leerling nog meer het contact kwijt met 
mensen buiten het kringetje van mensen die complottheorieën aanhangen

• Zorg ook voor empathie voor juist joden en moslims (zie tip 4 en 5). 

BEGRENZEN EN UITNODIGEN

Verschillende experts raden docenten aan om een balans te vinden tussen enerzijds begrenzen 
(aangeven dat bijvoorbeeld het idee delen alle joden of moslims niet te vertrouwen zijn, schadelijk 
en niet oke is) zoals stichting School & Veiligheid dat noemt. Dat betekent: benoem de woorden die 
grensoverschrijdend zijn, zeg wat dit met je doet en waarom je begrenst: “Ik hoor jou nu het woord 
…. gebruiken. Daar schrik ik van, want het is een scheldwoord en dat doet pijn.”  Of “[naam], ho, ik 
onderbreek je even. Ik hoor je nu het woord …. gebruiken. Dat soort scheldwoorden gebruiken we niet. 
We gaan hier respectvol met elkaar om en kwetsen elkaar niet.” Ten tweede nodig je de leerling uit 
om meer te vertellen en laat dit onmiddellijk volgen op de begrenzing. Zo blijf je in verbinding met de 
leerling. Wees oprecht belangstellend: “Ik wil dat je andere woorden gebruikt en dan praat ik graag 
verder met je. Vertel eens meer, zie ik het goed dat je boos bent?” 

Lees hier meer over een veilig gesprek over een moeilijk onderwerp in de klas voeren. 

TIP 10: Zorg voor deskundige hulp in het geval van radicalisering 
Sommige mensen zijn zulke sterke complotdenkers dat je kunt spreken van radicalisering. Op de site B44S! 
lees je meer over hoe je dit proces herkent. In dat geval is het goed om als docent te herkennen dat dit een si-
tuatie is waarin jij mogelijk zelf niet de juiste hulp kan bieden. Specialistische hulp inschakelen is dan te raden. 
Bijvoorbeeld via 

• Stichting School & Veiligheid: www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#over-radicalisering 
Zie ook deze informatie van stichting School & Veiligheid: Complotten-in-de-klas-webversie-vs21.pdf 
(schoolenveiligheid.nl)

C.  HOE TE REAGEREN WANNEER LEERLINGEN 
COMPLOTDENKEN

https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/spanning-en-discussie-vo/#in-de-klas
https://www.b44s.eu/radicaliseren-extreem-rechts-gedachtegoed-2020/
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/radicalisering-vo/#over-radicalisering
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/08/Complotten-in-de-klas-webversie-vs21.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/08/Complotten-in-de-klas-webversie-vs21.pdf
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• B44S! | Onderzoek, advies en opleiding – Hier wordt specifiek advies gegeven over hoe om te gaan met 
iemand die sterk gelooft in complottheorieën en ook scholing aangeboden op dit onderwerp. 

• De rijksoverheid geeft een reeks aan info punten waar mensen terecht kunnen als zij merken dat iemand 
in hun omgeving dreigt te radicaliseren. Een bekende dreigt te radicaliseren. Waar kan ik hulp of informatie 
krijgen? | Rijksoverheid.nl

• Handreikingsamenzweringenokt2021.pdf (landelijksteunpuntextremisme.nl)

 
Deze handreiking is gebaseerd op dit onderzoeksrapport. Deze handreiking is tot stand gekomen met 
dank aan Kitty Smeekes van B44S!, Anouck Wolf van Critical Mass en Stichting School & Veiligheid. De 
inzichten waar deze handreiking op gebasseerd is zijn aan verandering onderhevig onder meer door 
nieuwe onderzoeken die worden gedaan op dit terrein.  

https://www.b44s.eu/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorismebestrijding/vraag-en-antwoord/hulp-bij-radicalisering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorismebestrijding/vraag-en-antwoord/hulp-bij-radicalisering
https://www.landelijksteunpuntextremisme.nl/mediadepot/28843bef7446/Handreikingsamenzweringenokt2021.pdf
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vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen 
en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. 
Deze kennisuitwisseling is bedoeld om een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele  
samenleving. Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden en andere kennisuitwisseling via  
www.kis.nl, de nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn.

Kennisplatform Inclusief Samenleven is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie
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