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INLEIDING 
 

Het De Facto project is het resultaat van gezamenlijk werk door of 7 partners: National               
Training Center (BG), New Service (IT), Euroface Consulting (CZ), The Learning Machine            
(UK), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (PL), Arteveldehogeschool (BE)        
and Ljudska univerza Velenje (SI). We creëerden een set van didactisch materiaal,            
hulpmiddelen en richtlijnen voor leerkrachten/docenten. Ons doel is om         
leerkrachten/docenten te voorzien van competenties die hen in staat stellen om           
foutieve (al dan niet opzettelijke) informatie te identificeren. Foutieve informatie is           
immers vaak te vinden op sociale netwerken en op veel populaire internetsites. 
 
Met nieuwe kennis en een nieuwe aanpak zullen leerkrachten in staat zijn om studenten              
te helpen deskundig, kritisch en geletterd om te gaan met alle mediavormen.            
Tegenwoordig hebben leerlingen en studenten vaak te weinig tijd, waardoor ze bij het             
leren gebruik maken van verschillende internetbronnen, wat nogal onbetrouwbaar kan          
zijn. Het probleem dat we proberen op te lossen is hoe we onze onderwijs- en               
opleidingssystemen kunnen beschermen tegen feitelijk onjuiste informatie. We        
erkennen dat er een dubbele kwetsbaarheid is: enerzijds zijn er de leerlingen, die             
dergelijke informatie onbedoeld gebruiken in hun leeropdrachten, anderzijds de         
leerkrachten en docenten. Zij gebruiken deze informatie om hun lessen te ontwerpen en             
voor te bereiden, en om de bijdragen van de leerlingen te beoordelen. Het onvermogen              
om een onderscheid te kunnen maken tussen echte en valse informatiebronnen, feiten            
en gebeurtenissen heeft een aanzienlijke invloed op de samenleving. 

In deze handleiding proberen we leerkrachten te voorzien van een set didactisch            
materiaal en hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken om het kritisch denken te            
verbeteren en de schadelijke effecten van blootstelling aan misinformatie en          
desinformatie te verminderen. 

 

De handleiding is beschikbaar in het Engels, Bulgaars, Sloveens, Nederlands, Tsjechisch,           
Italiaans, en Pools. Download uw digitale kopie, of stuur uw collega's naar            
https://defacto.space/. 

  

Gratis toegang tot alle hulpmiddelen en bronnen van De Facto, inclusief een digitale versie van deze handleiding, op 

https://defacto.space/nl 

4/ 25 

https://defacto.space/


1. METHODOLOGIE 
 

1.1 AANPAK 
 

We bundelen onze expertise in de sector en selectief onderzoek in de Cognitieve             
Wetenschap in een poging om praktische oplossingen te ontwikkelen die leerkrachten,           
docenten en hun leerlingen een beter begrip geven van cognitieve processen, hun            
triggers, vooringenomenheid en beperkingen. 

Volgens de Encyclopedia Britannica is cognitieve wetenschap het interdisciplinair         
wetenschappelijk onderzoek van mentale processen en intelligentie. Het omvat ideeën          
en methoden van psychologie, taalkunde, filosofie, informatica, kunstmatige        
intelligentie (AI), neurowetenschappen en antropologie. De term cognitie, zoals         
gebruikt door cognitieve wetenschappers, verwijst naar allerlei soorten denken. Zo          
wordt er onder meer onderzoek gedaan naar perceptie, probleemoplossing, leren,          
besluitvorming, taalgebruik en emotionele beleving. 

Mensen die worden misleid door valse informatie, weten niet welke mechanismen er            
achter succesvolle misleiding schuilgaan. Het is belangrijk om te begrijpen waarom en            
hoe valse informatie wordt gecreëerd en hoe dit het beoogde doelwit beïnvloedt, om het              
proactief te kunnen ontdekken en de impact ervan te voorkomen.  

Categorisering van valse informatie op basis van het oorspronkelijke doel:  

● Misinformatie is informatie die vals is, maar niet bedoeld is om schade te             
berokkenen. Bijvoorbeeld, individuen die niet weten dat een bericht vals is,           
kunnen het verspreiden op sociale media in een poging om behulpzaam te zijn.             
Per definitie wordt misinformatie verspreid zonder de bedoeling om te          
misleiden. 

 
● Desinformatie is valse informatie die opzettelijk wordt gecreëerd of verspreid          

met het uitdrukkelijke doel om schade te berokkenen. Mensen die desinformatie           
produceren hebben meestal politieke, financiële, psychologische of sociale        
beweegredenen. Desinformatie wordt verspreid met de bedoeling te misleiden. 

 
Ons doel is het verhogen van het bewustzijn van mis- en desinformatie in het              
onderwijs.  
 

Onze aanpak is gebaseerd op concepten en bevindingen uit de wetenschap en omvat             
vier belangrijke basispijlers: Framing en Denkkaders, Gemotiveerde Cognitie,        
Systemische Causaliteit, Gelijkwaardigheid en Framing vanuit overeenkomsten en        
accenten. 
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1.2 DE FACTO PILLARS 
 

FRAMES AND FRAMING 
 
Frames zijn een bekend begrip in de sociale wetenschappen. Onze geest neemt elke             
seconde objecten, handelingen en feiten waar en evalueert in hoeverre ze           
overeenstemmen met onze kaders. Zo neigen ze vaak tot het vellen van een oordeel.              
Telkens wanneer we communiceren of waarnemen, koppelen we terug naar onze eigen            
kaders of frames. Je kan frames ook zien als mentale snelkoppelingen die helpen om              
onze denken te versnellen. Ons brein heeft namelijk de neiging zo efficiënt mogelijk te              
werken en gebruikt daarom gebruikt "neuronsnelwegen", dit is de weg van de minste             
weerstand van chemische reacties op het neuronpad uitlokt. Frames en framing           
beïnvloeden onze redenering, ze nestelen zich letterlijk in ons brein. Onze overtuigingen            
- persoonlijk, cultureel, politiek, ethisch, religieus - bestaan uit vaste kaders.  
 
Voor een beter begrip van frames en framing vind je hieronder enkele 
voorbeelden: 

  

1. Veel mensen zijn Trump gaan zien als iemand die regelmatig leugens en            
desinformatie vertelt. Als zo'n frame eenmaal is geconstrueerd, passen onze          
hersenen snel elke nieuwe uitspraak die van Trump komt, binnen het model van             
onze framing. Dit is een duidelijk geval van abrupte stopzetting van de bewuste             
cognitie - hoe sterker een frame is, hoe minder tijd/plaats het overlaat om dieper              
naar de inhoud te kijken.  

 
2. Bedenk welke frames kunnen bestaan rond de klimaatverandering en welke          

rond de opwarming van de aarde. Vergelijk ze.  
 

3. Elk jaar worden er meer en meer elektrische personenauto's verkocht. Op het            
internet vinden we pro's en contra's over elektrische auto's. Bedenk welke           
frames argumenten opleveren voor en welke tegen het feit dat men de e-auto's             
ziet als de oplossing voor de luchtvervuiling in de wereld..  
 

 
SYSTEMISCH CAUSAAL VERBAND 
 
Systemische causaliteit ontstaat wanneer een gebeurtenis plaatsvindt die het gevolg is           
van complexe reeks van oorzaken en gevolgen. Het is tegenovergesteld aan de directe             
causaliteit, waarbij gebeurtenissen eenvoudig kunnen worden verklaard via een directe          
relatie tussen oorzaak en gevolg. (Lakoff, 2016). Systemische causaliteit is complexer en            
moet worden geleerd. We kunnen oorzaak en gevolg hierbij namelijk niet direct            
zintuiglijke waarnemen. De opwarming van de aarde is er een duidelijk voorbeeld van,             
omdat het een zeer complex fenomeen is, met onderling afhankelijke oorzaken. De            

Gratis toegang tot alle hulpmiddelen en bronnen van De Facto, inclusief een digitale versie van deze handleiding, op 

https://defacto.space/nl 

6/ 25 



gevolgen ervan ontvouwen zich via vele op elkaar inwerkende paden, en niet via een              
direct pad tussen oorzaak en gevolg.  
 
Het gebruik van directe causaliteit bij het interpreteren van gebeurtenissen kan leiden            
tot verkeerde interpretaties, ongeldige argumenten en onjuiste conclusies. De meeste          
desinformatie is niet binair (zwart - wit, ja - nee) en wanneer we ons realiseren dat er                 
veel problemen ontstaan door het onderliggende systeem, de onderliggende verbanden,          
kunnen we er via de systemische causaliteit naar kijken.  
 
Voor een beter begrip van systemische causaliteit vind je hieronder enkele 
voorbeelden: 
 

1. Leg uit waarom er geen eenduidige verklaring is voor de verschillende           
voedingsvoorkeuren en waarom een veelheid van factoren invloed heeft op deze           
voorkeuren. Meer nog dan het tegenover elkaar uitspelen van         
voedingsvoorkeuren, kan een discussie over verschillen in voedingsvoorkeuren        
aantonen hoe moeilijk het is om een discussie te voeren en sluitende argumenten             
te formuleren.  

 

2. Bekijk en argumenteer of het wereldwijde debat over organisch en op GGO's            
gebaseerd voedsel de eigenschappen van een problematiek bevat die binnen het           
patroon van de systemische causaliteit valt. 

 

3. Bespreek de complexe aard van vaccins en de gespecialiseerde kennis die nodig            
is om te begrijpen hoe geneesmiddelen en vaccins werken. Vraag de studenten            
naar hun mening: Wat is de waarde van het advies van niet-deskundigen? Kan             
een iedereen de farmacologische eigenschappen van een vaccin begrijpen? Leg          
uit wat "anekdotisch bewijs" betekent. Leg uit wat "wetenschappelijk bewezen"          
betekent. 

 
4. De werkelijke oorzaken van een ramp zijn niet altijd direct zichtbaar en            

duidelijk, maar mensen zijn geneigd om direct zichtbare waarnemingen te          
geloven. Ontdek wat de keten van gebeurtenissen zou kunnen zijn die tot de             
brand in de Notre Dame heeft geleid. 
 

5. Construeer Ishikawa-diagrammen in groepen van 4-6 studenten: wat zijn de          
oorzaken van de straling en het effect ervan op de gezondheid en het leven van               
de mens. Wat zijn de goede en slechte kanten van straling voor de mens?              
Systemische causaliteit - leren over de complexiteit van straling.  
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GEMOTIVEERDE COGNITIE 
 
Studies tonen aan dat motivatie invloed heeft op de cognitieve processen in diverse             
domeinen, waaronder zelfperceptie, perceptie over anderen en onderlinge relaties         
tussen groepen. Individuen zien zichzelf vaak als personen met een onrealistisch hoog            
aantal positieve eigenschappen , zoals sympathie, moraliteit en aantrekkelijkheid, in          
vergelijking met anderen. Deze vooringenomenheid verdwijnt niet zomaar, mensen         
houden er vaak levenslang aan vast. Dunning onderzocht bijvoorbeeld in 2004 in            
hoeverre universiteitsprofessoren hun eigen werk inschatten als zijnde beter dan dat           
van collega's. Het was het geval voor meer dan 90% van de ondervraagden (Dunning,              
2004).  
 
Zo wordt duidelijk dat individuen hun denken, in overeenstemming met hun           
doelstellingen en behoeften, sturen in de richting van de door hen gewenste conclusies.             
Dit bewijst dat motivatie richting kan geven aan cognitie. 
  
 

Voor een beter begrip van gemotiveerde cognitie vind je hieronder enkele 
voorbeelden: 
 

1. Denk na over en bespreek de rol van beroemdheden bij het vormgeven van de              
perceptie van mensen. Stimuleer leerlingen om na te denken over, en           
voorbeelden te delen van situaties (niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan         
vaccins) waarin prominente figuren door hun houding en/of boodschap invloed          
uitoefenen op de publieke opinie. (bijvoorbeeld: Bill Gates investeert in          
onderzoek naar vaccins versus een foto van B. Gates die Afrikaanse kinderen            
bedreigt met vaccins). 

 
2. Bespreek de factoren die ervoor zorgen dat samenzweringstheorieën        

(vaccins/chemtrails/rampen/voedselproductie) een vast aantal aanhangers     
aantrekken, zelfs als er geen bewijs is voor hun beweringen en ondanks het feit              
dat er overweldigend veel bewijs tegen is. Waarom houden mensen toch vast aan             
deze theorieën? Hoe geven ze deze interesse door aan anderen en hoe            
"rekruteren" ze nieuwe aanhangers voor hun samenzweringstheorie? 

 
3. Hoe, waarom en door wie de informatie over een ramp wordt gemeld, heeft             

invloed op de perceptie van de lezers, het publiek. Laat de groep op zoek gaan               
naar voorbeelden van rampen of situaties uit het verleden waarbij ze dit kunnen             
nagaan. 
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4. Vergelijk verschillende advertenties/memes, bespreek welke de meest       
geloofwaardige/geloofwaardige zijn en waarom, verklaar waarom we sommige        
advertenties meer vertrouwen dan andere. 

 
 
EQUIVALENTIE EN RICHTKADERS 
 
Wanneer mensen beslissingen nemen op basis van verklaringen, argumenten,         
handelingen, uitkomsten, kunnen deze onderhevig zijn aan frames of beeldvorming.          
Besluitvorming kan zo op meer dan één manier geframed worden.  
 
Gelijkwaardigheids-frames verwijzen naar uitspraken die er vanuit een logische manier          
van kijken gelijk uitzien, maar die anders geformuleerd zijn. Zo kan de wijze van              
formuleren ervoor zorgen dat individuen veranderen van voorkeur.  
 
Kahneman en Twersky (1981) stellen dat het kader dat een beslisser aanneemt deels             
wordt bepaald door de formulering van het probleem en deels door de normen,             
gewoontes en persoonlijke kenmerken van de beslisser. Dit betekent dat voorkeuren           
kunnen worden gewijzigd en dat besluitvormers kunnen worden geleid naar een           
oplossing die voor degene die hun denkkader (het frame) manipuleert wenselijker is.            
Kahneman en Twersky bestudeerden ook de impact van verschillende formuleringen          
van eenzelfde uitspraak en illustreerden hoe besluitvorming die op meerdere manieren           
wordt gekaderd kan aanleiding geven tot verschillende voorkeuren.  
 
Het experiment van Kahneman en Tversky bestond uit twee groepen mensen. Beide            
groepen kregen de volgende situatie voorgeschoteld: 

Stel je voor dat de VS zich voorbereidt op het uitbreken van een ongewone Aziatische               
ziekte, die naar verwachting 600 mensen zal doden. Er zijn twee alternatieve            
programma's voorgesteld om de ziekte te bestrijden. Stel dat de exacte wetenschappelijke            
schatting van de gevolgen van de programma's als volgt is: 

 

De eerste groep kreeg de keuze tussen twee programma's, A en B, op basis van               
onderstaande uitleg. 

Voor een groep van 600 besmette personen zouden via: 

- Programma A: "200 mensen worden gered" 

- Programma B: "1/3 kans zijn dat er 600 mensen worden gered, en 2/3 kans dat er                 
geen mensen worden gered". 

Deelnemers gaven massaal de voorkeur aan programma A (72%) boven programma B            
(28%). 
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De tweede groep kreeg de keuze tussen twee programma's, C en D, op basis van               
onderstaande uitleg: 

Voor een groep van 600 besmette personen zouden via: 

- Programma C: "400 mensen sterven" 

- Programma D: "1/3 kans zijn dat niemand zal sterven, en 2/3 kans dat er 600 mensen                 
zullen sterven". 

Deelnemers gaven massaal de voorkeur aan programma D (78%) boven programma C            
(22%). 

Merk op dat: 

Programma's A en B zijn logisch en wiskundig identiek. De programma's C en D zijn ook                
logisch en wiskundig identiek. De keuze is dus alleen maar denkbeeldig. 

De programma's A en C zijn op dezelfde manier geframed als veilige resultaten             
(opgeslagen vs. dood), en de programma's B en D zijn ook op dezelfde manier geframed               
als een dubbelzinnig/onzeker resultaat (waarschijnlijkheid). 

Het is duidelijk dat er sprake is van een wijziging van de voorkeur wanneer de               
beslissing wordt gepresenteerd in termen van het redden van levens (groep 1) in             
vergelijking met wanneer de beslissing wordt gepresenteerd in termen van verwachte           
sterfgevallen (groep 2).  

 

 

 

N.B.: Dit deel is in bewerking en er worden voortdurend nieuwe voorbeelden met             
betrekking tot de vier pijlers toegevoegd aan de Engelse versie van de gids. Kijk voor de                
laatste versie op de website van De Facto op https://defacto.space/zone-1-framework/. 
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2. COGNITIVE WETENSCHAPPELIJK KADER 
 
Alle bronnen en tools die door De Facto worden ontwikkeld, zijn gebaseerd op één of               
meerdere pijlers van De Facto. Met de kennis, opgedaan aan de hand van deze 4               
sleutelbegrippen, wordt duidelijk hoe mis- en desinformatie werkt.  
 
Om de complexiteit van het probleem van mis- en desinformatie effectief aan te pakken              
en vast te leggen, classificeren we 11 inhoudelijke soorten desinformatie.  
 
 
2.1 TYPES VAN DESINFORMATIE 
 
Alle informatie die - al dan niet opzettelijk - wordt gecreëerd om te misleiden en               
mogelijk schade te berokkenen, kan worden ondergebracht in de volgende 11 types van             
desinformatie. Deze classificatie is de basis voor het allesomvattende De Facto-model en            
is specifiek gericht op inpassing in onderwijs- en opleidings-contexten:  
 

11 TYPES VAN DESINFORMATIE 
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De tabel is beschikbaar op de website, via deze link: https://defacto.space/io1-a/.  
 
 verzameling van voorbeelden van verschillende soorten mis- en desinformatie wilt 
ontdekken, ga dan naar: https://defacto.space/io1-g/.  
 
 
2.2 MAJOR DISINFORMATION CATEGORIES AND CONTENT TYPES 
 
Het De Facto-project richt zich vooral op het bewust creëren en verspreiden van valse              
informatie. In het kader van de focus op informategebruik voor onderwijsdoeleinden,           
hebben we de desinformatie in 3 categorieën ingedeeld: 

● Inhouden vanuit een foutieve context (GREEN circle Ο) 
● Gemanipuleerde inhouden (ORANGE circle Ο) 
● Verzonnen inhouden (RED circle Ο) 

In tegenstelling tot de oorspronkelijke desinformatiematrix (Wardle, 2017), waar         
sommige types gemengd zijn met andere, vinden wij dat de 3 categorieën hierboven het              
eerste niveau van classificatie vormen, en dat we daaronder de inhoudstypes (IO1-A. 11             
Types van Desinformatie) hiërarchisch kunnen rangschikken. Het is van belang om te            
benadrukken dat we op deze manier de oorspronkelijke nomenclatuur van          
inhoudstypes hebben uitgebreid. 

Inhoud met een verkeerde context zal een zekere mate van waarheid bevatten, maar             
wordt in een verkeerde context geplaatst (wat over het geheel genomen overeenkomt            
met desinformatie). 

Gemanipuleerde en verzonnen inhoudstypes zullen deels of volledig los staan van de            
waarheid, met een steeds grotere wordende afstand tot de waarheid. 

Sommige inhoudstypes kunnen binnen één of meerdere categorieën vallen. We hebben           
deze overlappingen weergegeven in het venn-diagram hieronder. 
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2.3 INFORMATIE MEDIA OF INFORMATIEDRAGERS 
 
We hebben een lijst gemaakt van informatiedragers, of mediatypes, die in de context 
van onderwijs en opleiding voorkomen. Aangezien we ons richten op een pragmatische 
benadering van desinformatie, is het nuttig om te begrijpen wat de meest 
waarschijnlijke informatiedragers/media zijn waarin desinformatie kan ontstaan en 
aanwezig kan blijven. De lange lijst van dragers die zijn gegroepeerd op basis van hun 
voornaamste eigenschappen. 
 

A. Traditional print & airwaves (traditional only, excludes digital 

versions of the content) 

1. Newspapers and magazines 
2. Posters and leaflets 
3. Radiostations 
4. Books, handbooks (print) 

B1. Digital: D-social media 

1. Social media general feeds (posts, tweets, publications) 
2. Social media open discussion groups 
3. Social media closed discussion groups 
4. Video clips on social video-sharing platforms 

B2. Digital: D-Other 

1. General news/magazines outlets 
2. Peer-reviewed magazines 
3. Science/research publications 
4. Science/research publications repositories (paywalled) 
5. Public institutions’ websites (articles, video, data) 
6. Supra-national organisations (e.g. UN, EU, OECD…) 
7. Government and government agencies’ websites 
8. Private organisations’ websites (articles, video, data) 
9. Personal websites (blogs, vlogs) 
10. Encyclopedias and knowledge repositories (encyclopaedias, dictionaries, Wikipedia) 
11. Professional discussion groups 
12. Soundbites (podcasts on podcasts repositories) 
13. Specialised educational websites (video lessons, etc.) 
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B3. Digital: D-Edu (suggested category, in present graphs these items 

are under B2. D-Other) 

1. Learning management systems and digital learning platforms hosted by the 
immediate training institution 

2. Handbooks (digital) 
3. School papers/written assignments sharing websites 
4. Informal school papers exchange arrangements (within closed school/class groups) 
5. Dedicated university research repositories (open access) 

C. Oral 

1. Rumours and gossip 
2. Family-sourced information and intergenerational exchange 
3. Personal/informal circles’ gossip 
4. Professional circles’ gossip 

Deze informatiedragers zijn in een matrix ondergebracht. We hebben besproken en           
kunnen nog niet beslissen in hoeverre het wenselijk is om nog een digitale categorie B3               
(D-Edu) toe te voegen waaraan, vanuit het oogpunt van de student gezien, het             
leermanagementsysteem (LMS) of het digitale leerplatform van hun opleidingsinstituut         
is toegevoegd. Momenteel worden deze dragers ingedeeld bij de categorie digitaal:           
Andere (D-Overige). 

2.4 SCHADEPOTENTIEEL VAN DESINFORMATIE IN HET ONDERWIJS 
 

Bij het aanpakken van de taak om de aandachtsgebieden met het oog op mis- en 
desinformatie te definiëren, was het onze doelstelling om een duidelijk en volledig 
overzicht te geven van de verschillende vormen van impact. Zo willen we een punt 
bereiken waarop we goed weten welke types van desinformatie de grootste impact 
hebben en wat precies de aard van die schadelijke impact is. 

Het is belangrijk om op te merken dat één voorbeeld soms in meer dan één van deze 
aspecten valt!  

Je vindt de educatieve lagen van bezorgdheden terug, samen met hun beschrijving en 1 
of enkele voorbeelden hier: here.  
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3. GEHEEL VAN TOOLS EN PRAKTISCHE TIPS 
 
3.1 EGGSHELL MODEL 
 
Het Eggshell-model maakt deel uit van het De Facto Desinformatie Framework en            
ontstond op het moment dat we ons realiseerden dat het raamwerk een uitstekende             
theoretische constructie is, maar dat er behoefte daarnaast ook behoefte is aan een             
praktisch instrument. Een eerste tool is een het Eggshell model dat bestaat uit twee              
belangrijke componenten: Inhoud en Structuur. Elk van deze twee delen heeft 4            
factoren of aandachtsgebieden. Samen zijn dat deze 8: Titel, Mate van recentheid,            
Inhoud, Medium, Auteur, Tekst, Gegevens, Bron. Gecombineerd met elkaar kunnen ze           
helpen om elk deel informatie op waarheidsgetrouwheid beoordelen. Het model wordt           
aangevuld met een reeks vragen per aandachtsgebied, die indicatief zijn voor het            
beoordelingsproces en als leidraad kunnen worden gebruikt om desinformatie te          
detecteren. Op een gegeven moment zal de gebruiker (student, docent) zich het proces             
zodanig eigen gemaakt hebben, dat er geen begeleiding meer nodig is en ze zelfstandig              
verder kunnen gaan. 
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Gebruik van het Eggshell model: 
 

- in de klas, bij een individuele of groepsopdracht, om te beoordelen of informatie waar               
is en/of thuishoort bij de bron waaraan het wordt toegeschreven; 

- bij het werken met De Facto case studies; 

- in settings waarin vaardigheden op het gebied van het verwerken van informatie en/of              
het aanleren van media- en digitale geletterdheid aan de orde zijn; 

- om bewustzijn op te bouwen en de aandacht te richten op de belangrijkste elementen               
en indicatoren van manipulatie van informatie en het achterhalen van de informatie; 

- om studenten de gewoonte eigen te maken om diepgaande vragen te stellen en              
nieuwsgierig te zijn; 

- bij het gebruik van de afgedrukte kaarten van De Facto of van de digitale kopie ervan                 
op de website van De Facto. 

Het Eggshell-model is aangevuld met een reeks praktische vragen, die kunnen helpen            
om de geloofwaardigheid van informatie te detecteren. De vragen zijn onderverdeeld in            
dezelfde twee hoofdcategorieën als het Eggshell-model zelf, en verder uitgesplitst per           
aandachtsgebied. De lijst van de praktische vragen is te vinden op           
https://defacto.space/io1-f/ . 

 

 
3.2 CASE STUDIES 
 
De Collectie Case Studies van De Facto verwijst naar de Desinformation Spellen. We             
hebben in totaal 35 individuele casestudies ontwikkeld rond 7 kerngebieden - Voedsel,            
Elektrische auto's, Kerncentrales, Kunstmatige Intelligentie, Vaccinatie, Verslaggeving       
bij rampen en Chemtrails. Het zijn op maat gemaakte casestudies met een zeer             
specifieke structuur. Elke individuele casestudy is opgebouwd rond een sterk conflict           
van meningen en een controversieel onderwerp. Met zorgvuldig geselecteerde reële          
bronnen, artikelen, video's, blogs, afbeeldingen en advertenties, enz, zorgen we voor een            
evenwicht tussen de 2 tegenstrijdige meningen. Zo wordt elk van de twee zijden stevig              
onderbouwd met argumenten. Vervolgens wordt een verscheidenheid aan        
onderwijsmethoden gebruikt om het werk van de studenten te organiseren, te           
begeleiden en te volgen. Ze werken daarbij meestal in verschillende groepen. Ze leren             
omgaan met tegenover elkaar staande argumenten en een grote verscheidenheid aan           
bronnen. Zo kunnen ze een goed onderbouwde mening leren vormen. Daarbij maken ze             
ook kennis met cognitieve wetenschappen, met de technieken die gebruikt worden bij            
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manipulatie, en gebruiken zij zelfs ook tools om het creëren van desinformatie te             
ervaren en/of om informatie-items te analyseren. De casestudies zijn beschikbaar in 7            
talen. 
 
Gebruik van de casestudies: 
 
- in de klas; 
- deels in de klas en deels thuis; 
- als je onderwijsmethoden wil invoegen waarbij meer nadruk wordt gelegd op            
betrokkenheid en interactiviteit, om zo het werken in groepsverband te stimuleren; 
- om basiscompetenties op te bouwen voor kritisch gebruik van informatie en voor             
mediageletterdheid en digitale geletterdheid; 
- om de vier cognitieve pijlers en hun rol te demonstreren bij het verstrekken en               
ontsluieren van foutieve informatie, desinformatie en gemanipuleerde informatie; 
- om kritische denkvaardigheden te introduceren en te trainen; 
- om debatvaardigheden te oefenen en effectieve argumenten te leren opbouwen; 
- wanneer het nodig is om het verschil tussen feiten, meningen en overtuigingen te              
benadrukken 
- om een gevoel van respect voor tegengestelde meningen bij te brengen; 
- om algemene weerbaarheid tegen desinformatie op te bouwen; 
- om een reeks controversiële onderwerpen te introduceren die populair zijn en vaak             
voorkomen in de publieke sfeer; 
- als een sjabloon om je eigen casestudy op te bouwen over een ander onderwerp; 
- om de gevaren van desinformatie en informatiemanipulatie te leren kennen, en om het              
De facto Disinformation Framework te introduceren. 
 
 

 
 
 
Je kan hier de verschillende casestudies uitproberen:: 
Case study: All Things Food 
Case study: The Boom of Green Cars 
Case study: AI: Opportunity, Danger or Both? 
Case study: Disaster Reporting 
Case study: The Vaccination Problem  
Case study: Chemtrails 
Case study: The Power of the Atom 
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3.3 DESINFORMATIE PRODUCTIE KIT 
 
De Desinformatie Productie Kit is een op zichzelf staand instrument dat gebaseerd is op              
het Desinformatie Raamwerk. Het maakt gebruik van alle in het raamwerk           
geïdentificeerde informatietypes. Het bevat ook een set instructies voor de aanpak van            
de planning, het ontwerp en de ontwikkeling van desinformatie. De instructies beslaan            
de 4 stadia van het genereren van desinformatie en verwijzen naar middelen die voor              
dit doel kunnen worden gebruikt. Hoewel het een ethische kwestie is of en in welke               
mate het aanvaardbaar is om instructies te geven over het creëren van desinformatie,             
zijn wij ons ervan bewust dat deze instrumenten en middelen allemaal publiek            
beschikbaar zijn en dat wij, als samenleving, waarschijnlijk meer zullen winnen bij het             
begrip dat studenten zullen krijgen over de manier waarop het manipulatieproces           
werkt. We benadrukken dat het hier niet gaat om aanmoediging of goedkeuring, maar             
om een effectief leertraject. 
 

 
 
 
Gebruik de Desinformatie Productie Kit: 
 
- altijd met de nodige voorzichtigheid en verantwoordelijkheid, waarbij de potentiële           
gevaren en de risico's van het uitproberen van deze technieken buiten de            
gecontroleerde omgeving en gesloten groepen worden benadrukt; 
- om studenten inzicht te helpen krijgen in de manier van denken en handelen van               
degenen die desinformatie creëren en verspreiden; 
- om het proces en de beslissingen die de effectiviteit van de gewenste manipulatie              
beïnvloeden te begrijpen; 
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- om het bewustmaken van de mogelijke beweegredenen van degenen die zich inlaten             
met desinformatie en manipulatie, te bevorderen; 
- om te benadrukken hoe gemakkelijk het is om misleidende informatie te creëren en de               
gevaren en potentiële schade te volgen en te anticiperen; - naast de De Facto case               
studies, als een extra activiteit met een hoge educatieve waarde; 
- bij het opbouwen van basiscompetenties en vaardigheden op het gebied van            
informatieverwerking, mediageletterdheid en digitale geletterdheid. 
 
3.4 COGNITIEVE AFGEDRUKTE KAARTSETS 
 
is een nieuw instrument dat in eerste instantie werd ontwikkeld als hulpmiddel bij het              
ontwerp en de creatie van de casestudies. Het bleek een waardevolle ondersteuning te             
zijn tijdens de De Facto-training voor opleiders en kreeg een aparte status als             
zelfstandig instrument. De set bevat een stappenplan, 4 kaarten met kerncomponenten           
en tools uit het Desinformation Framework, 4 kaarten met beschrijvingen en           
voorbeelden van de 4 cognitieve pijlers van De Facto: Frames en framing, Gemotiveerde             
cognitie, Equivalentie en accent-frames, Systemische causaliteit (zie hoofdstuk 1.2). De          
kaarten zijn beschikbaar in print en als digital set, in 7 languages. 
 
Gebruik van de kaarsets: 
 
- als gedrukte kaarten; 
- als digitale kopieën; 
- om te leren over de 4 cognitieve pijlers en voorbeelden te geven; 
- om de praktische elementen van het De Facto Desinformation Kader te introduceren; 
- bij het opbouwen van een overkoepelende basis van desinformatie en de daaraan             
verbonden risico's, impact en gevaren; 
- bij het aanleren hoe studenten zich kunnen beschermen tegen desinformatie en hoe ze              
die kunnen herkennen; 
- om te laten zien hoe gevoelig we in ons dagelijks leven zijn voor desinformatie, en hoe                 
onze cognitieve processen op de achtergrond en met een opmerkelijke snelheid           
werken; 
- als een hulpmiddel om te begrijpen hoe onze hersenen informatie verwerken en wat              
de elementen zijn die deze verwerking beïnvloeden; 
- als een belangrijke basisbron bij het werken met De Facto case studies; 
- als docent, om te begrijpen hoe en waarom de studenten op een bepaalde manier               
reageren wanneer ze een informatieprikkels krijgen of wanneer ze zelf informatie           
presenteren. 
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3.5 WEB APP 
 
We verwijzen naar de web app als de Factification Game. Het is een overzichtelijk              
geprogrammeerde online applicatie waarmee iedereen zijn of haar vaardigheden in het           
identificeren van desinformatie kan testen. De gebruiker kan de omvang van de            
uitdaging (het aantal vragen dat hij wil beantwoorden) selecteren en gebruikt           
vervolgens een eenvoudige interface waar Waar of Onwaar kan worden gekozen. Bij            
twijfel is er een feedbackknop die gedetailleerde uitleg geeft over de aard en het              
mechanisme van een mogelijke desinformatie of manipulatie. Aan het einde van elke            
ronde krijgt de gebruiker zijn score (er is ook een handige voortgangsbalk) en kan hij de                
spreiding zien van zijn prestatie over elk van de 4 cognitieve pijlers van De Facto. Hoe                
hoger de score, hoe beter de gebruiker zal zijn geworden in het identificeren van              
gemanipuleerde en desinformatie. 
 
Gebruik van de Factification Game web app: 
 
- als 'ijsbreker' om je studenten voor te bereiden op een aanstaande les over              
desinformatie; 
- om je leerlingen uit te dagen om het tegen elkaar op te nemen; 
- om de 4 cognitieve pijlers te introduceren en de studenten te begeleiden bij het               
oefenen aan de hand van het spel; 
- om studenten die meer interesse tonen om stellingen en uitspraken toe te voegen aan               
degene die in het spel voorzien zijn, er ook bij te betrekken (via uitbreiding van de                
database). 
 
 
Link naar het spel  https://defacto.space/zone-2-tools/ 
 
 
3.6 BORD GAME 
 
Het De Facto bordspel is een gezelschapsspel in klasverband, waarbij de spelers (             
studenten ) om beurten de kaarten moeten lezen, de informatie op de kaart bespreken              
en erover discussiëren. Zo kunnen ze, onder begeleiding van een docent, kennis            
vergaren over dmis- en desinformatie en over gegevensmanipulatie. De spelers kunnen           
verschillende rollen aannemen om de activiteit leuker te maken, terwijl ze op het             
spelbord verder gaan met als doel sneller dan de andere teams het centrum te bereiken               
of meer punten te verzamelen binnen een bepaalde tijdspanne. Dit is een extra versie              
van de webapplicatie die is ontworpen voor leren in groeps- of klasverband. 
 
Gebruik van het De Facto bord spel: 
 
- in de klas en altijd in groep; 
- altijd met een modererende leraar; 
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- als ijsbreker, als het gekoppeld is aan het onderwerp dat in de klas wordt behandeld; 
- om het concept van desinformatie te introduceren en te leren hoe je verschillende              
soorten informatie kunt evalueren; 
- om je studenten via de 4 pijlers inzicht te geven in hoe cognitie werkt en waarom we                  
sommige elementen kunnen identificeren als knipperlichten voor desinformatie en         
manipulatie; 
- wanneer het nodig is om je studenten uit te dagen, met behulp van de in het spel                  
voorziene voorbeelden, teneinde regelmatige bronnen van mis- en desinformatie in hun           
leven te identificeren. 
 
3.7 BLUEPRINT OF BLAUWDRUK 
 
De Facto Blueprint is een hulpmiddel dat we aan collega-docenten en onderzoekers die             
ons werk willen reproduceren of verder uit te uitbouwen, ter beschikking willen stellen.             
Het schetst de aanpak en de methodologie die ons doorheen het De Facto-project heeft              
geleid. In veel gevallen zijn we begonnen met één denkwijze over hoe een bepaalde              
intellectuele output eruit zou zien, over de taken die deze zou moeten bevatten, en              
tijdens ons werk ontdekten we dat er betere oplossingen waren om het gewenste             
resultaat te bereiken - beter, sneller, efficiënter, beter, uitgebreider of inclusiever. De            
blauwdruk weerspiegelt dit alles, zodat, als een team van collega's besluit om in onze              
voetsporen te treden, ze een handleiding ter beschikking hebben en vooraf           
geïnformeerd zijn over de risico's en uitdagingen die we hebben moeten overwinnen. 
 
Gebruik van het Blueprint document: 
 
- als een leidraad voor docenten en onderzoekers om meer inzicht te krijgen in het               
ontwikkelingsproces; 
- om docenten en onderzoekers in staat te stellen voort te bouwen op De Facto en                
tegelijkertijd tijd te besparen en efficiënter en effectiever te werken; 
- om derivaten van huidige/bestaande De Facto producten of nieuwe producten in            
dezelfde lijn te vervaardigen. 
 
 
3.8 BEVRAGING VAN DOCENTEN EN STUDENTEN  
(Gebruikt als algemene basisinformatie) 
 
De Facto-enquête is een uitgebreide online enquête die gehouden is bij twee De             
Facto-doelgroepen. De bevraging bestond dus uit twee vragenlijsten - één voor de            
docenten en één voor de studenten. De enquête was bedoeld om de attitudes en              
werkwijzen van docenten en studenten in kaart te brengen, bij het zoeken naar, het              
kritisch bekijken en het verwerken van informatie voor onderwijsdoeleinden, en om           
deze te evalueren. De enquête hielp ons te begrijpen wat de voorkeurstypes en             
-bronnen zijn, hoe ze worden gebruikt, hoeveel tijd er gewoonlijk aan een opdracht             
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wordt besteed, en of de waarheidsgetrouwheid van de informatie of de keuze van de              
bronnen kritisch beoordeeld worden, enz.  
Er zijn twee online documenten beschikbaar voor gebruik: 
 
 
Link naar Survey report and analysis 
 

 
 
 
Link naar Practical recommendations for educators - kan gebruikt worden door            
docenten. 
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Gebruik beide documenten: 
 
- als informatiebron; 
- om ideeën op te doen waarmee je studenten in aanraking kan brengen met het 
onderwerp desinformatie en om goede praktijken aan te moedigen bij het werken met 
bronnen die gebruikt worden voor leeropdrachten; 
- om te begrijpen welke moeilijkheden in het verschiet liggen en waarom sommige 
houdingen en gewoontes moeilijk te veranderen zijn. 
 
 
3.9 EXTERNE HULPMIDDELEN 
 
Tijdens de looptijd van het project hebben we een grote collectie externe tools 
verzameld die vrij online beschikbaar zijn. Deze kunnen, samen met de De Facto tools, 
gebruikt worden als extra hulpmiddelen in het onderwijsproces over het onderwerp 
desinformatie. 
 
U kunt ze vinden in onze collectie van tools op de De Facto website:  
https://defacto.space/zone-2-tools/  
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4. BESLUIT 
 
Deze handleiding presenteert het cognitief kader, de instrumenten en         
instructies/aanbevelingen over de toepassing van de tools in de onderwijs- en           
opleidingscontext. Alle projectresultaten zijn bedoeld om de aard en het proces van            
misinformatie en desinformatie te begrijpen en om te proberen het zonder meer over te              
nemen ervan tegen te gaan. Het probleem van mis- en desinformatie is            
alomtegenwoordig, waardoor een efficiënte aanpak ervan een punt van grote zorg           
wordt. Met onze verzameling tools stimuleren we het kritisch gebruik van informatie            
(mediageletterdheid, digitale geletterdheid en kritisch denken) bij docenten en         
studenten.  

 

 

5. REFERENTIES 

All referenties bij dit handboek zijn beschikbaar op de projectwebsite: 
https://defacto.space/papers-and-studies/ 
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