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Het materiaal aan te passen - bewerken, transformeren en verder bouwen op het materiaal 
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1. Inleiding 

 

De Blauwdruk van De Facto is een persoonlijke handleiding voor leerkrachten en 

onderzoekers die gelijkaardige materialen willen (re)produceren of willen verder bouwen op 

ons werk. Hij/zij houdt zich aan de wetenschappelijke ontwikkelingen en de 

projectmethodologie. 

 

Het is een stap-voor-stap handleiding die de aanpak en de methodologie schetst die ons werk 

gedurende het hele De Facto-project heeft geleid. Het laat zien hoe de methodologie, die 

in eerste instantie was ontworpen om een bepaalde output te bereiken, tijdens ons werk 

aan het project is veranderd, zodat betere manieren om de geplande resultaten te bereiken 

zijn ontdekt en geïmplementeerd. De Blauwdruk is een hulpmiddel op funderingsniveau dat 

licht zal werpen op deze processen om degenen die in onze stappen willen volgen te 

informeren over de plannen en het werk. 

2. Structuur en lay-out 

 

Met het oog op een efficiënt gebruik, hanteren we een sjabloon om de blauwdruk van elk 

van de belangrijkste intellectuele outputs en producten te presenteren: 

 

Titel 
Korte + uitgebreide titels geven een gedetailleerd beeld van het onderliggend product of resultaat. 

 

Tussentijdse resultaten en mijlpalen 

R1 Code en naam van het tussentijds resultaat 

R2 ... 

 

Typologie van de output/product 

Classificatie van het type output/product ten opzichte van elkaar, bijv. 

bureauonderzoek, analyse, database, haalbaarheidsstudie, publicatie, webpagina, enz. 

 

Tags en trefwoorden 

Trefwoorden die de eigenschappen of karakteristieken van de output/product, de 

relatie tot het wetenschappelijke veld of de wetenschappelijke concepten, de 

belangrijkste functionaliteit of de wijze van gebruik, enz. aangeven. 

 

Takenlijst 

Taken en stappen van het werkproces. 

 

Methodologie  

Aanpak en methodologie, met inbegrip van variaties. 

 

Relevantie van taal en vertaling 

De mate waarin de output/product afhankelijk is van een bepaalde taal (moedertaal) en 

de potentiële behoefte aan en impact van vertalingen, met inbegrip van de implicaties 

daarvan. 



 

Aangezien alle outputs (IO's) onderling verbonden zijn, zullen er binnen de blauwdruk van 

een bepaalde output of product frequent verwijzingen zijn naar andere outputs. Dit is de 

nomenclatuur van de IO's van De Facto: 

 

IO1 Desinformatie raamwerk; 

IO2 Algoritmen voor de identificatie van mis- en desinformatie (analoog en 

digitaal); 

IO3 Casestudies; 

IO4 Disinformatie productiekit; 

IO5 Handleiding voor leerkrachten; 

IO6 Blauwdruk; 

IO7 [ontbrekende/gecancelde output]; 

IO8 Enquête van leerkrachten en leerlingen. 

 

Deze blauwdruk bevat geen details over de productie van IO6 en IO8. IO6 is dit document en 

de methodologische beoordeling die erachter zit. IO8 is een tweeledig onderzoek naar 

praktijken met betrekking tot het gebruik van informatie en bronnen door leerkrachten en 

leerlingen. Methodologieën voor het ontwerp en de analyse van enquêtes zijn op grote schaal 

beschikbaar en moeten voor elk geval afzonderlijk bestudeerd worden. 

 

IO7, een leerplatform, was een output die door het steunprogramma werd geannuleerd en 

die zij als niet relevant beschouwden. Uiteraard zijn we het niet eens met deze beoordeling 

en hebben we de nodige maatregelen genomen om met de hulp en middelen van de 

deelnemende organisaties op creatieve wijze een dergelijk platform op te bouwen. 

Aangezien het hier gaat om een verzameling van taken die strak gedicteerd worden door de 

aard van het consortium, heeft een methodologie voor de productie ervan geen nut voor 

degenen die buiten deze specifieke omstandigheden vallen. 

  



3. Het Desinformatie Raamwerk van De Facto  

 

Titel: IO1 Het Desinformatie Raamwerk van De Facto  

Een allesomvattend raamwerk voor misinformatie en desinformatie met de nadruk op onderwijs- en 

opleidingscontexten. 

 

Tussentijdse resultaten en mijlpalen 
R1 Ruwe indeling 

R2 Verdere modeluitbreiding – onderwijs- en opleidingslagen werden toegevoegd 

R3 Grafieken en infografieken 

R4 Vertalingen en publicatie 

 

Typologie van de output  

Volwaardig document van het raamwerk, referentiehulpmiddelen, complexe grafieken en infografieken. 

 

Tags en trefwoorden 
Informatievoorziening, impact op het onderwijs, cognitieve wetenschap, neurowetenschappen. Referentiewijze, 

onderzoekswijze. Te onderwijzen. Volledig aanpasbaar voor zowel uitgebreid als gesegmenteerd (geïsoleerde 

secties) gebruik. 

 

Takenlijst 
> Verzamelen van beschikbare literatuur, wetenschappelijke studies en publicaties - bureauonderzoek 

> Akkoord over methodologie en aanpak 

> Construeer een typologie en categorisering 

> Valideer de classificatie met een verscheidenheid aan testgegevens. 

> De classificatie afronden 

> Ontwerp de extra modellagen – onderwijs en opleiding 

> Kort referentiedocument opstellen 

> Bereid beeldmateriaal voor ( infografieken, posters) 

> Vertaal alle definitieve versies van de documenten 

 

Methodologie  
 

a. Analyse 

Om de classificatie van desinformatietypes en trefwoorden als referentie voor leerkrachten en 

leerlingen in kaart te brengen en op te bouwen, hebben we het onderzoek van het First Draft-project 

(Claire Wardle) als uitgangspunt genomen. De bestaande terminologie en classificatie werd 

overgenomen en verder uitgebreid met specifieke trefwoorden (niet enkel voor schriftelijke maar ook 

voor mondelinge en visuele informatie) om ervoor te zorgen dat de terminologie van het De Facto 

raamwerk het hele gebied van desinformatietypes bestrijkt en ook de laatste trends integreert. Het 

resultaat werd getoetst en herzien op basis van bestaand onderzoek voor zover dat beschikbaar was. 

 

Bureauonderzoek werd verricht om de eigenschappen van de classificatie duidelijk te definiëren en te  

specificeren: 

- doel: (niveaus en categorisering van) "goed" en "slecht" gedrag bij het creëren, gebruiken en 

 verspreiden van desinformatie; 

- soorten, media, status. 

Zodra het ontwerp klaar was, werd aan alle partners gevraagd:  

- het raamwerk, de classificatie en de trefwoorden te lezen en feedback te geven; 

- een lijst met voorbeelden van desinformatie in het raamwerk te classificeren. 

Op basis van de feedback van de partners werd het raamwerk aangepast en verfijnd. 

 

 

 

 



b. Ontwikkeling 

Het ontwikkelingsproces moest de bevindingen en uitgangspunten van het analytische deel van ons werk 

volgen op gebied van typologie en classificatie. We hadden een zekere voorsprong door nauwgezette 

raamwerken die gericht zijn op media en nieuws. Bovendien waren we grotendeels vrij om te  

beslissen hoe we het best rekening hielden met de onderwijs- en opleidingslaag, en lieten we ons  

inspireren en adviseren door de mening van experts. 

 

c. Terminologie van het raamwerk 

Het raamwerk werd op basis van de feedback aangepast om een eerste versie af te ronden. Deze versie 

werd getest en gevalideerd met een verscheidenheid aan testgegevens. 

 

d. Vertaling 

Om ervoor te zorgen dat alle partners de terminologie op dezelfde manier interpreteren, werd 

afgesproken dat voor de basistermen en -typen alleen terminologie in het Engels zou worden gebruikt. 

Elke term werd ook uitgelegd met een korte en duidelijke definitie in het Engels en vervolgens vertaald 

in alle partnertalen. Om te controleren of de vertaling duidelijk en correct is, vroeg elke partner aan 

een neutrale tester (iemand die niet betrokken was bij het project) om de types uit te leggen met zijn 

of haar eigen woorden. 

 

e. Visualisatie van het raamwerk 

Beeldmateriaal (infografieken, posters) werd voorbereid voor een beter begrip van de ontwikkelde  

classificatie. Dit bleek zeer behulpzaam en de sleutel tot de verspreiding van het raamwerk. 

 

Relevantie van taal en vertaling 
Vertaald in alle partnertalen. De reikwijdte en breedte van het raamwerk en het belang ervan zijn van dien aard 

dat taal geen belemmering mag vormen voor het gebruik ervan. 

  



Titel: IO2 Voorbeeld van een detectie-algoritme in dubbele vorm 

Digitaal (IT-gebaseerd) proefalgoritme ontwikkeld voor het detecteren/vergelijken/analyseren van informatie 

en analoge algoritmen of protocollen om informatie te helpen identificeren/vergelijken/analyseren. 

 

Tussentijdse resultaten en mijlpalen 
R1 Analoog formaat prototype (R1.0 Concept) 

R2 Digitaal formaat prototype (R1.0 Concept) 

R3 A+D formaat testen en wijzigen 

R4 D-formaat inhoudelijk ontwikkelen 

 

Typologie van de output  

Evaluatiemethode en -instrument, detectiealgoritmen, leerinstrument. Pilootalgoritmen. 

 

Tags en trefwoorden 
Leerinhoud en -instrument, competentieontwikkeling, persoonlijke profilering en benchmarking. Zelfstandig en 

klassikaal gebruik. 

 

Takenlijst  
> Splits de taakgroep op in twee teams - één voor de digitale (D) en één voor de analoge (A) versie en breng 

nauwe banden tot stand tussen beide groepen met frequente wederzijdse controles en voortgangsrapporten 

> Maak testalgoritmen aan en test hun effectiviteit 

> Aanpassen voor onderzoeksresultaten en finaliseren van de algoritmen 

> Zorg voor voldoende inhoud om de algoritmen te voeden. 

 

Methodologie 

IO2 betrof het creëren van een digitaal (IT-gebaseerd) proefalgoritme (D) en analoge algoritmen (A) of 

protocollen om informatie te detecteren/vergelijken/analyseren om te helpen bij het 

identificeren/vergelijken/analyseren van informatie. Dergelijke algoritmen (digitaal) worden momenteel getest 

in universitaire en wetenschappelijke laboratoria over de hele wereld, en een deel van ons werk was het 

uitvoeren van een onderzoek en het beoordelen van de vooruitgang op dit gebied. Beide soorten algoritmen 

zullen zichtbaar worden gemaakt, zodat leerkrachten/docenten de uitdagingen en de structuur van vergelijkbare 

op algoritmen gebaseerde oplossingen kunnen begrijpen. In de verwachting dat we binnenkort dergelijke 

algoritmen op een massale schaal zullen zien verschijnen. Een uitleg over de aard van het proefalgoritme is 

bedoeld om de huidige successen en uitdagingen in het veld onder de aandacht te brengen door inzicht te krijgen 

in de complexiteit van de taak en de belangrijkste problemen die moeten worden opgelost. We zijn van plan om 

de gamificatiemethode voor beide algoritmen te gebruiken. 

 

a. Concept, elementen, structuur 

De IO2-hoofdpartner ontwikkelde een concept voor A en D dat vervolgens door de partnerlanden werd 

besproken en goedgekeurd. 

 

b. Motor en programmering 

D. De leidende partner die de IT-expertise had, ontwierp een webapp-engine, ontwikkelde het adaptieve 

algoritme dat de inhoud, de gamification trajecten en de onderdelen zal dienen. 

A. De leidende partner stelde een benadering in spelvorm van het analoge algoritme voor, en 

ontwikkelde de kern van het algoritme en de instructies. Over de voortgang van beide A en D-projecten 

werd periodiek overleg gepleegd met de projectcoördinator en alle partners. Er werden voortdurend 

ruwe prototypes uitgebracht om de partners betrokken te houden. 

 

c. Inhoudelijke selectie en ontwerp 

De inhoud van de A en D algoritmen werd zorgvuldig samengesteld, rekening houdend met de linken 

naar IO1 en de 4 basispijlers. Verscheidenheid aan informatiedragers, brontypes en soorten 

desinformatie zijn van groot belang. Er moest rekening worden gehouden met de moeilijkheidsgraad en 

dat was een uitdaging. Voor elk inhoudselement werden korte begeleidende teksten opgesteld 

(feedback, suggesties voor verder lezen, enz.). De leidende partner ontwierp de interface en het format 

voor de creatie van de inhoud. 



d. Integratie in de website van De Facto 

A en D-algoritmen moesten beschikbaar zijn op de website van De Facto en naadloos worden 

geïntegreerd. 

 

e. Ontwerp en druk 

A. Zodra het concept was goedgekeurd, het spelmechanisme overeengekomen en de inhoud 

samengesteld/vertaald, werd het algoritme in spelvorm geproduceerd in een fysiek spelformaat. 

 

f. Tests en aanpassingen 

In de testfase konden alle partners feedback geven over de bruikbaarheid en het ontwerp en het zal ook 

de vereiste bèta-tests voor het IT-gedeelte opleveren. Waar nodig zijn aanpassingen gedaan. Het 

oorspronkelijke plan was om A en D zo te ontwerpen dat er in de toekomst gemakkelijk nieuwe inhoud 

kan worden toegevoegd om de gebruikerservaring te verrijken. 

 

Belangrijke interacties en integratie in andere outputs: 

 IO1 Raamwerk: De algoritmen moesten in overeenstemming worden gebracht met de 4 cognitieve 

wetenschappelijke basispijlers waarrond het project is opgebouwd en krijgen veel input van het nieuw 

ontwikkelde IO1 Raamwerk. Vooral met betrekking tot desinformatietypen, onderwijsgerelateerde 

lagen die bezorgdheid opwekken, waarschijnlijkheid van schade, Eggshell-modelvragen. Daarnaast is in 

IO1 al onderzoek gedaan naar algoritmen/detectie. IO1 beïnvloedt IO2. 

 IO3 Casestudies: Algoritmen moesten afgestemd worden op de IO3 casestudies op een manier die 

complementariteit garandeert en het spectrum van de in De Facto ontwikkelde toolbox verbreedt. De 

twee outputs werden gelijktijdig ontworpen. IO2 is afgestemd op IO3. 

 IO8 Onderzoek: Algoritmen moesten worden gevoed door de tussentijdse en lopende resultaten van de 

IO8-enquête met betrekking tot de methoden van leerkrachten en leerlingen. IO8 beïnvloedt IO2. 

 IO6 Blauwdruk: De methodologie, het raamwerk en de resultaten moesten worden beschreven als een 

hoofdstuk in de blauwdruk (IO6). IO2 beïnvloedt IO6. 

 

Relevantie van taal en vertaling 
Dit was een experimentele output en werd ontworpen en voorzien voor bewustmaking en testgebruik in het 

Engels. Derivaten in andere talen moeten worden aangemoedigd, evenals aanvullend ontwikkelingswerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titel: IO3 Casestudies van desinformatie voor gebruik in opleidingscontexten 
Een reeks casestudies voor opleidingscontexten met gedetailleerde beschrijvingen en instructies voor 

rechtstreeks/direct gebruik in de klas 

 

Tussentijdse resultaten 
R1 Sjablonen voor casestudies op basis van bouwstenen 

R2 Casestudies ontwikkeld door elke partner (x1) 

R3 Volledige didactische pakketten, compleet met lesmethoden, leerresultaten en activiteiten gerelateerd aan 

de basispijlers 

 

Typologie van de output  

Didactisch pakket. Casestudies, lesmethodiek, interactief onderwijs, leeractiviteiten. 

 

Tags en trefwoorden 
Leerinhouden en -hulpmiddelen, competentieontwikkeling, kritisch denken en informatiegeletterdheid. 

Begeleid gebruik. Flexibel, uitbreidbaar en reproduceerbaar. 

 

Takenlijst 
> Een overlegprocedure over de structuur van de casestudies en de algemene thema's/gebieden  

> Maak een sjabloon voor de ontwikkeling van een casestudy in een open en coöperatieve online vorm 

> Onderzoek naar beschikbare en geschikte middelen die als casestudy worden gebruikt 

> Ontwikkel volledige didactische pakketten rond elke casestudy 

> Verspreid het ontwerp van de casestudies in het Engels onder de partners ter goedkeuring 

> Aanpassingen van bronnen en methoden en volledige vertaling van de casestudies en begeleidend materiaal 

 

Methodologie 

Een goede gelegenheid om met de casestudies te werken zou zijn wanneer leerkrachten/docenten 

onderzoeksprojecten toewijzen. De casestudies zijn zo ontworpen dat ze een actieve deelname van de leerlingen 

impliceren - actief zoeken naar verificatie/validatie van informatie. Ze kunnen een uitstekend oefen- en 

leermethode zijn voor leerlingen om een duidelijk idee te krijgen hoe ze hun onderzoek en hun keuze van 

informatiebronnen moeten structureren vlak voordat ze aan de opdracht beginnen. Zorgvuldig ontworpen 

casestudies kunnen een waardevol inzicht bieden in het herkennen van desinformatie (aandacht voor 

woordgebruik, medium, bronnen, etc.) om een op gezond verstand gebaseerd (niet deskundig) herkenningskader 

te ontwikkelen. 

 
a. Elementen en structuur 

Alle partners doen suggesties die vervolgens worden samengevat in een gemeenschappelijk sjabloon. 

Online samenwerking is gunstig gebleken voor het bijhouden van de voortgang en voor snel overleg. 

 

b. Selectie van onderwerpen, coördinatie en goedkeuring 

De onderwerpen van de casestudies worden met alle partners besproken en er dient een goedkeuring te 

worden gegeven. Er kan worden gebrainstormd over een lijst van onderwerpen en deze kunnen worden 

toegewezen aan individuele partners. Onderwerpen moeten divers zijn - om vershillende 

interessegebieden te bestrijken. Raadpleging is een kritische stap, omdat relevantie en beschikbaarheid 

van bronnen in de respectievelijke taal belangrijk zijn voor acceptatie. Bouwstenen blijken ideaal voor 

de structurering en focus van de casestudies - een bouwsteen is een onafhankelijk element van elke 

casestudy en richt zich op één enkele oppositielijn (net als bij tegengestelde meningen). Deze 

oppositielijn wordt vervolgens ontwikkeld en ondersteund door methodieken en bronnen. 

 

c. Algemene richtlijnen voor elke bouwsteen 

Instructies, timing, aanbevelingen voor de grootte van groepen, verzameling van onderwijsmethoden, 

structuur van de leerresultaten, verzameling van bronnen, referentiemateriaal, feiten, enz. 

 

 



d. Ontwerp van de casestudies (inhoud) 

Co-creatie is de aanbevolen methode voor de ontwikkeling van de inhoud. De inhoud zelf verwijst naar 

basisbronnen (diversiteit in het type, media en drager), onderwijsmethoden in verband met 

leerresultaten, leeractiviteiten, digitale hulpmiddelen. Dit ontwikkelingsproces vereist een 

verscheidenheid aan competenties en vaardigheden en kan het beste worden uitgevoerd in een team 

met duidelijke verantwoordelijkheden per domein. De verwijzing naar de cognitieve basispijlers moet 

gedurende het hele proces behouden blijven. De casestudies moeten gericht blijven op de basispijlers, 

anders verliezen ze hun primaire functie. 

 

e. Partners/Peer review 

Ontwerpversies die door elke partner in het Engels zijn opgesteld, zullen door alle partners worden 

beoordeeld. Merk op dat alle casestudies bruikbaar moeten zijn voor leerkrachten in alle deelnemende 

landen, vandaar dat er een hoge mate van coördinatie en overeenstemming vereist is. Op dit punt zal 

een beslissing over mogelijke spin-off scenario's/casestudies' vormen worden overwogen. 

 

f. Visuele identiteit en ondersteunend materiaal 

Elke partner is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de visuele identiteit van de casestudies, het 

uitwerken van figuren, tabellen, de lay-out van de presentatie, enz. 

 

g. Lokalisatie 

Het lokalisatieproces komt neer op het gebruik van de "master"-casestudy zoals die in het Engels is 

gemaakt, en een uitgebreid onderzoek naar overeenkomstige of soortgelijke middelen in de doeltaal. 

Wanneer dit niet mogelijk is, zijn er twee oplossingen: (1) bronnen vervangen door iets wat " in de buurt 

komt", maar niet helemaal hetzelfde is, of (2) een geheel andere reeks bronnen gebruiken, in welk geval 

ook de onderwijsmethoden en de leeractiviteiten moeten worden aangepast. De partners hebben 

besloten dat de vertaling van bronnen moet worden vermeden omdat dit de oorspronkelijke cognitieve 

drijfveren kan wegnemen en de echte betekenis verliest. 

 

h. Vertalingen 

Volledige vertaling van de casestudies, instructies en alle andere bijbehorende materialen (volledig 

pakket) te vertalen in alle partnertalen. De toonaangevende Engesltalige versie moet worden 

proefgelezen door iemand die Engels als moedertaal heeft (indien beschikbaar in het 

samenwerkingsverband - of daarbuiten). 

 

i. Definitieve samenstelling van het pakket 

Voor elke casestudy worden definitieve pakketten samengesteld en voorbereid voor online- en 

offlinelevering/gebruik. Deze taak omvat gestructureerde uploads en een uitgebreide online collectie. 

 

Belangrijke interacties en integraties in andere outputs: 

 IO1 Raamwerk: De casestudies zijn gebaseerd op de 4 cognitieve wetenschappelijke basispijlers 

waarrond het project is opgebouwd en krijgen veel input van het nieuw ontwikkelde IO1 Raamwerk. 

IO1 beïnvloedt IO3. 

 IO8 Onderzoeken: De casestudiesmoesten worden gevoed door de tussentijdse en lopende resultaten 

van de IO8-enquête met betrekking tot de methoden van leerkrachten en leerlingen. IO8 beïnvloedt 

IO3. 

 IO6 Blauwdruk: De methodologie, het raamwerk en de resultaten moesten worden beschreven als een 

hoofdstuk in de blauwdruk (IO6). IO3 beïnvloedt IO6. 

 

Relevantie van taal en vertaling 
Om praktische redenen moet een gemeenschappelijke taal (lingua franca) gebruikt worden om een adequate 

discussie-, overleg- en besprekingsfase te waarborgen. Nationale talen zijn zeer belangrijk - de versies in de 

gemeenschappelijke taal moeten niet worden gebruikt voor lessen waarbij de leerlingen een andere taal spreken. 

Dit is belangrijk om te garanderen dat de cognitieve drijfveren, die taalafhankelijk zijn, hun rol behouden. Dit 

gebruik van de nationale taal wordt gerechtvaardigd door zowel communicatie/taalkundige als sociaal-culturele 

aspecten. 

 

  



Titel: IO4 Desinformatie productiekit 

Door mensen in de geest van auteurs van nepinformatie te plaatsen en hen te begeleiden bij het efficiënt en 

effectief manipuleren van informatie, kunnen we een dieper bewustzijn en begrip bereiken. Dit leidt tot een 

snellere en nauwkeurigere herkenning en identificatie van desinformatie. 

 

Tussentijdse resultaten 
R1 Bureauonderzoek (het verzamelen van hulpmiddelen om desinformatie te produceren) 

R2 Raamwerk (eerste ontwerp) 

R3 Raamwerk testen 

R4 Instructieboek 

R5 Vertalingen afronden 

 

Typologie van de output  

Didactisch pakket. Instructiepakket. Verzameling van documentatiemateriaal. Onderwijs- en trainingsmatrix. 

 

Tags en trefwoorden 
Leerinhouden en -hulpmiddelen, competentieontwikkeling, kritisch denken en informatiegeletterdheid. 

Begeleid gebruik. Focus op de cognitieve basispijlers. Voorzichtig en verantwoordelijk gebruiken! 

 

Takenlijst  
> Maak een kader voor het bouwen van een kit voor het schrijven van desinformatie met een didactisch doel 

> Verzamelen en categoriseren van beschikbare en relevante hulpmiddelen voor het schrijven van inhoud 

> Creëer een pragmatische en gebruiksvriendelijke desinformatie productiekit met focus op verbanden met de 

cognitieve basispijlers. 

> Test het kader met een verscheidenheid aan voorbeelden uit verschillende contexten 

> Maak instructies en infografieken om het gebruik in de klas te vergemakkelijken 

> Vertaal de kit in de partnertalen 

 

Methodologie 
Door mensen in de geest van auteurs van nepinformatie te plaatsen en hen te begeleiden bij het efficiënt en 

effectief manipuleren, wilden we een staat van dieper bewustzijn en begrip bereiken. Dit leidde tot een snellere 

en nauwkeurigere herkenning en identificatie van desinformatie. In alle stadia werd de synchronisatie met het 

IO1 Raamwerk nauwlettend in het oog gehouden. 

 
a. Analyse 

Bestudering en structurering van de beschikbare middelen met betrekking tot het specifieke gebied van 

de uitvoering van IO4. Hoewel er voor IO4 geen theoretisch overzicht is voorzien, is het een belangrijke 

stap om over te gaan naar de pragmatische voorbeelden en de implementatiematrix. 

 

b. Elementen en structuur 

Het concept moest gebaseerd zijn op de 4 basispijlers (die als desinformatie/manipulatie-

instrumenten worden gebruikt) en ook op de resultaten van IO1, bijvoorbeeld het Eggshell-model, de 

voor het onderwijs relevante informatietypes, etc. Maar kan ook leuk materiaal voor de leerlingen 

bevatten, zoals nepberichten op sociale media posten en het testen van de impact daarvan). Een 

ontwerp van het concept moest een lijst van hulpmiddelen bevatten (en methoden, aangezien 

hulpmiddelen niet noodzakelijkerwijs in alle talen beschikbaar zijn) voor het maken van nepnieuws. 

Alle partners droegen bij aan deze lijst. 

 

c.  Selectie van hulpmiddelen, coördinatie en goedkeuring  

De hulpmiddelen werden met alle betrokken partners besproken en/of over gebrainstormd. Op basis 

van de feedback van de partners werden de hulpmiddelen aangepast om een eerste versie van het 

kader af te ronden. Elke partner werd vervolgens gevraagd om het kader te testen met een door de 

IO-leider gespecificeerde methode. De hulpmiddelen moesten divers zijn, online, uitsluitend gratis, op 

verschillende niveaus van IT-vaardigheid om de meeste gebruikers tegemoet te komen. 

 

 



d.  Visualisatie 

Produceer bijhorende afbeeldingen/infografieken om het gebruik van en het werken met de kit te 

vergemakkelijken. 

 

e.  Vertaling 

Om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen de terminologie op dezelfde manier interpreteren, 

zijn alle partners overeengekomen dat zij consequent de reeds overeengekomen terminologie van IO1 

zullen gebruiken. 

 

Belangrijke interacties en integraties in andere outputs: 

● IO1 Raamwerk: De casestudies zijn gebaseerd op de 4 cognitieve wetenschappelijke basispijlers 

waarrond het project is opgebouwd en krijgen veel input van het nieuw ontwikkelde IO1 Raamwerk. 

IO1 beïnvloedt IO4. 

● IO2 Proefalgoritme in dubbele vorm: Er is een digitaal (IT-gebaseerd) proefalgoritme ontwikkeld om 

informatie te detecteren/vergelijken/analyseren en analoge algoritmen of protocollen om informatie 

te helpen identificeren/vergelijken/analyseren. Het kan nuttig zijn om de Disinformatie productiekit 

te testen. IO2 zou IO4 kunnen testen. 

● IO3 Desinformatie casestudies voor gebruik in opleidingscontexten: Een set casestudies voor 

opleidingscontexten met gedetailleerde beschrijvingen en instructies om rechtstreeks/direct gebruik 

in de klas mogelijk te maken. De casestudies zijn ontworpen op een manier die een actieve deelname 

van de leerlingen impliceert - actief zoeken naar verificatie/validatie van informatie. IO3 test en 

valideert IO4. 

● IO6 Blauwdruk: De methodologie, het raamwerk en de resultaten moesten worden beschreven als een 

hoofdstuk in de blauwdruk (IO6). IO4 beïnvloedt IO6. 

● IO8 Onderzoeken: De casestudiesmoesten worden gevoed door de tussentijdse en lopende resultaten 

van de IO8-enquête met betrekking tot de methoden van leerkrachten en leerlingen. IO8 beïnvloedt 

IO4. 

 

Relevantie van taal en vertaling 
Deze output is bedoeld voor gebruik in de klas (in groep of individueel), omdat er belangrijke aanwijzingen en 

waarschuwingen in zijn verwerkt. Beschikbaarheid in de betreffende nationale taal is een must. 

 

 

  



Titel: IO5 De handleiding voor op feiten gebaseerd lezen en lesgeven 

Dit was gepland als een verzameling van sets in de vorm van een handboek die verschillende inzichten biedt 

over hoe we informatie verwerken en welke factoren onze keuzes bepalen. Inzichten in het concept en de 

praktische implicaties ervan worden op een pragmatische, op onderwijs gerichte manier gepresenteerd en 

kunnen gemakkelijk in de klas worden gebruikt.  Er zijn drie verschillende onderdelen: systemische causaliteit, 

gemotiveerde cognitie, het begrijpen van frames (frames als denkkaders + framing vanuit overeenkomsten en 

accenten). 

 

Tussentijdse resultaten 
R1 Concept en structuur 

R2 Ontwerp 

R3 Definieve uitgave 

R4 Vertalingen 

 

Typologie van de output  

Didactische ondersteuning. Handleiding. Bronnen voor leerkrachten. 

 

Tags en trefwoorden 
Leerinhouden en praktijkvoorbeelden, competentieontwikkeling. Begeleid gebruik. Focus op de cognitieve 

basispijlers. 

 

Takenlijst 
> Fase 1 redactie: wetenschappelijke basis en methodologische implicaties voor leerkrachten 

> Fase 2 redactie: gespecialiseerde leersets met voorbeelden 

> Fase 3 verbinden: dwarsverbanden leggen tussen alle outputs van De Facto voor direct gebruik in de 

onderwijspraktijk  

> Afronding van het document: ontwerp en grafische vormgeving, proeflezen in het Engels 

> Vertaling in alle partnertalen en online publicatie 

 

Methodologie 
Dit was ontworpen als een verzameling van sets in de vorm van een handboek die verschillende inzichten biedt 

over hoe we informatie verwerken en welke factoren onze keuzes bepalen. Het werk vergde een nauwe en 

efficiënte samenwerking met vrijwel alle outputleiders. Het handboek is nu een solide pedagogisch hulpmiddel 

op zich en zal een verzameling zijn van alle instrumenten en methoden die toepasbaar zijn in de 

onderwijspraktijk en die gebaseerd zijn op de nieuwe bijdragen van De Facto. 

 

Bij de ontwikkeling van de Blauwdruk hebben we gebruik gemaakt van de volgende structurele en inhoudelijke 

kenmerken: 

 

a. Systemische causaliteit aanleren. 

Systemische causaliteit (in tegenstelling tot de directe oorzaak) is geen natuurlijk leerconcept omdat 

de hersenen het niet kunnen waarnemen (Lakoff). In werkelijkheid is het grootste deel van de 

desinformatie niet binair van aard (ja/nee, wit/zwart), maar systemisch. Daarom kan het begrijpen van 

de systemische causaliteit en de interactiemechanismen ervan een krachtig instrument zijn om 

desinformatie te bestrijden. Hoewel de hersenen dit zelf niet kunnen "ontdekken", kan het wel 

aangeleerd worden. Dit betekent dat het mogelijk is om oefeningen zo te ontwerpen dat leerlingen 

onderscheid kunnen maken tussen directe en systemische causaliteit. Wanneer ze het geval als 

systemisch identificeren, kunnen ze de systemische oorzaken en hun interactie onderzoeken. 

 

b.  Gemotiveerde cognitie aanleren.  

Inzicht verwerven in de betekenis en de aard van gemotiveerde cognitie (Hughes, Zaki, 2015) zal 

bijdragen aan het ontwikkelen van een gemakkelijk te lezen/gebruiken model van hoe we nieuw 

gepresenteerde feiten waarnemen, accepteren of verwerpen. Het suggereren van strategieën om 

diepere informatieverwerking toe te passen kan vooroordelen voorkomen. 

 

 



c. Het begrijpen van frames.  

Framing vanuit overeenkomsten en accenten (Chong, Druckman). Voorbeeldstudies van Kahneman en 

Tversky (1984) laten zien hoe besluitvormingsproblemen op meerdere manieren kunnen worden 

beschreven of geframed die aanleiding geven tot verschillende voorkeuren, in tegenstelling tot het 

onveranderlijkheidscriterium van de rationele keuze. 

 

Relevantie van taal en vertaling 
De handleiding van De Facto is bedoeld voor leerkrachten van alle landen. Hoewel we niet over de middelen 

beschikten om het te vertalen in alle gewenste talen, zou het een bredere doelstelling moeten zijn dat deze en 

gelijkaardige handleidingen in de toekomst gemakkelijk beschikbaar zijn in de taal van de leerkracht die op zoek 

is naar begeleiding en hulp bij desinformatie in hun praktijk. 
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