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Focus

De partners van het project werken aan de 
case studies die leerkrachten in de klas 
kunnen gebruiken om de leerlingen uit te 
leggen en te laten zien hoe mis- en 
desinformatie werkt. De case studies hebben 
verschillende moeilijkheidsgraden en zijn 
geschreven voor een divers publiek. Er is een 
gedeelte op de website dat gewijd is aan de 
case studies. 

Elk onderwerp bevat instructies en materiaal 
voor leerkrachten en leerlingen zoals 
evaluatie, informatie en desinformatie.

https://defacto.space/case-studies-collection/

Let op: materialen en links die foutieve 
informatie of desinformatie bevatten zijn met 
opzet niet als dusdanig gemarkeerd!

De kit voor het schrijven van desinformatie, 
de "Disinfo kit DE FACTO", heeft als 
didactisch doel mensen in de mentaliteit van 
auteurs/verpreiders van desinformatie te 
plaatsen door hen richtlijnen te geven over 
hoe ze efficiënt en effectief kunnen 
manipuleren. Op deze manier willen we een 
dieper bewustzijn en begrip bereiken, wat 
leidt tot een snellere en meer accurate 
herkenning en identificatie van 
desinformatie.  
Het materiaal is gebaseerd op de eerder 
geanalyseerde en uitgewerkte case studies 
(IO3) en uit zich het best door middel van 
gamification: mis het niet, volg ons!

https://defacto.space/

 

Onze tweede nieuwsbrief

We hebben al veel gedaan, en er is nog 
veel te doen, maar we zijn er klaar voor!

Tijdens de laatste internationale bijeenkomst in 
Palermo hebben de partners alle reeds 
uitgevoerde producties van het project 
gecontroleerd. Onder meer een uitgebreide 
classificatie van desinformatie,  de analoge en 
digitale detectie-algoritmen en de ontwikkeling 
van de andere onderdelen zoals de casestudies 
en de desinformatieproductiekit. Ook werd het 
detectie-algoritme uitgeprobeerd op de 
casestudies.

Onderwijs- en opleidingssystemen zijn niet afgeschermd van feitelijk 
onjuiste informatie. We erkennen dat er een dubbele kwetsbaarheid is: aan 
de ene kant zijn er leerlingen, die dergelijke informatie onbedoeld 
gebruiken in hun leerprojecten, aan de andere kant leerkrachten en 
opleiders, die het gebruiken om hun lessen te ontwerpen en voor te 
bereiden, alsook om de taken van de leerlingen te beoordelen.

We zijn begonnen met een online-enquête om de praktijk van leerkrachten 
en opleiders in de EU vast te stellen. De enquête gaf ons inzicht in de 
praktijken met betrekking tot leeropdrachten, zowel vanuit het perspectief 
van de leerkrachten als  de leerlingen.
We willen de leerkrachten bewust maken van de moeilijkheid om de 
verspreiding van verkeerde informatie en desinformatie tegen te gaan.

We willen dat de leerlingen leren hoe ze verkeerde informatie kunnen 
creëren, zodat ze die kunnen herkennen.

https://defacto.space/case-studies-collection/
https://defacto.space/


Elisabetta Briguglio
Elisabetta Briguglio is de projectmanager van New 
Service, gespecialiseerd in Erasmus Plusprojecten.

Zij werkt sinds 2005 als consultant op verschillende 
gebieden o.a. Management, Marketing en 
Communicatie zowel op nationaal als internationaal 
niveau.

Ze heeft een diploma Mediastudies. Ze werkt zowel 
in Palermo als Rome, waar ze enkele jaren heeft 
gewoond en waar ze een masteropleiding volgde. Te 
Rome werkt ze op het gebied van 
Projectmanagement, Communicatie en 
Fondsenwerving.  

 

New Service srl
New Service werd in 1998 opgericht 
als privé-onderneming die 
gespecialiseerd is in geïntegreerde 
communicatiediensten, 
evenementmanagement en beroeps- 
en onderwijstrainingen. New Service 
heeft een goede expertise in 
projectmanagement, monitoring, 
evaluatie en organisatie van 
evenementen op het gebied van 
cultuur, toerisme, marketing. Verder 
staan ze gekend voor hun 
praktijkgerichte opleidingen zowel op 
nationaal als internationaal niveau. In 
de landbouw- en voedingssector 
werkt New Service met het 
belangrijkste consortium van 
fabrikanten van producten met de 
Europese certificering van de 
beschermde oorsprongsbenaming 
(BOB) en de beschermde geografische 
aanduiding (BGA). Vandaag de dag 
heeft New Service zes werkgebieden: 
praktijkgerichte opleidingen die 
gespecialiseerd zijn in medische 
cursussen; evenementmanagement; 
praktijkopleidingen, gefinancierd door 
het ESF (Europees Sociaal Fonds) en 
de Italiaanse overheid; grafische en 
vormgevingsactiviteiten; multimedia 
(website, audio-video, enz.); en 
communicatieopleidingen.

De Facto is het product van intensief 
en inspirerend teamwerk. Elke 
projectpartner neemt het voortouw in 
1 of meer intellectuele 
ontwikkelingen. New Service is de 
leidende partner voor het maken van 
het materiaal rond Desinformation. 
Door mensen in de mindset  te 
plaatsen van auteurs/verspreiders 
van valse informatie en door hen te 
begeleiden bij het efficiënt en 
effectief manipuleren, bereiken we 
een dieper bewustzijn en begrip. Dit 
leidt tot een snellere en meer 
accurate herkenning en identificatie 
van desinformatie.

Nascholingen voor 
leerkrachten die we in 
2020 zullen organiseren: 

De komende maanden organiseren we 4 trainingen in 4 

verschillende landen als volgt:

 - 27.01. - 31.01.2020 Gent, België

 - 03.02. - 07.02.2020 Kromeriz, Tsjechië

 - 09.03. - 13.03.2020 Sofia, Bulgarije

 - 30.03. - 03.04.2020 Lodz, Polen

Het De Facto-project wordt medegefinancierd door het Erasmus + -
programma van de Europese Unie. Dit project is gefinancierd met steun 
van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de mening van 
de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.


