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Derde nieuwsbrief
Vanaf deze derde De Facto nieuwsbrief ontvang je actuele 
informatie over de laatste projectresultaten en activiteiten. 
De COVID-19-crisis vereiste enkele wijzigingen en 
aanpassingen van de aanvankelijk geplande workflow van de 
projectpartners, maar we zijn er allemaal in geslaagd om ons 
aan te passen aan de veranderde werksituatie, waardoor de 
kwaliteit van de projectresultaten even hoog zal blijven als 
oorspronkelijk de bedoeling was.

Projectresultaten
Het De Facto-project loopt ten einde en we zijn trots en 
tevreden over de resultaten van deze twee jaar durende 
missie. Tijdens de looptijd van het project hebben we 
inzichten en kennis opgedaan over de natuurlijke, onbewuste 
cognitieve verwerking van nieuwe elementen van 
(des)informatie. Nu hebben we een beter inzicht in hoe mis- 
en desinformatie wordt geproduceerd en verspreid. De Facto 
Partnership heeft tools ontwikkeld die de leraren in staat 
stellen om hun studenten te leren hoe ze valse informatie 
kunnen detecteren en hoe ze hun kritische denkvermogen 
kunnen ontwikkelen.

De Facto belangrijke resultaten:

- De Facto wetenschappelijk onderbouwd raamwerk;
- Detectie-algoritme in tweevoud: digitaal (De Facto 
Factification game web app) en analoog (De Facto Board 
Game);
- Desinformatie casestudies voor gebruik in 
trainingscontexten (Desinformatiespel);
- Desinformatie productie kit (zelf desinformatie ontwerpen);
- De Facto Handboek voor leerkrachten;
- De Facto Handleiding

De website https://defacto.space/ van De Facto wordt door de 
partners voortdurend geüpdatet en onderhouden en biedt 
plaats voor alle projectresultaten. Alles, zowel inhoud als 
activiteiten, is beschikbaar in de 7 partnertalen: Bulgaars, 
Tsjechisch, Nederlands, Engels, Italiaans, Pools en Sloveens.

SOMALIDMAATSCHAP

In maart 2020 werd De Facto lid van het EU-observatorium voor 
desinformatie (Social Observatory for Disinformation and Social Media 
Analysis – SOMA). SOMA werkt met een toegewijd samenwerkingsplatform 
dat vooral wordt gebruikt door toonaangevende mediaorganisaties en 
onderzoeksjournalisten wereldwijd.  

Wij geloven dat een belangrijke troef die we in het team van SOMA 
kunnen inbrengen, onze unieke aanpak van desinformatie is: niet alleen 
het aanpakken van fact-checking en source-checking, maar ook het 
onderzoeken van de mogelijke motivatie, de cognitieve processen achter 
pogingen tot manipulatie, en het mogelijke langetermijneffect op ons via 
de onderwijs- en trainingssystemen.

In de kijker
In januari en februari 2020 hebben we twee 
trainingsactiviteiten georganiseerd (C1&C2). 
In totaal hebben 42 opleiders deelgenomen 
aan de Foundation Level trainingen in Gent 
(België) en Kroměříž (Tsjechië). Tijdens deze 
trainingen presenteerden en bespraken we de 
wetenschap achter De Facto en de 
desinformatiecasestudies, ontwikkeld om de 
opvoeders bij te staan in hun 
onderwijspraktijk.

In maart werd een Advanced Level training 
(C3) gehouden in Sofia (Bulgarije), maar de 
beperkingen die door de regeringen van 
sommige partnerlanden werden opgelegd, 
verhinderden de deelnemers uit die landen 
om te reizen en dus namen alleen 
deelnemers uit België, Bulgarije en Slovenië 
deel. Tijdens deze training hebben de 
opvoeders uit eerste hand ervaring opgedaan 
met het ontwikkelen van een eigen casestudy.

Alle geplande opleidingen werden 
georganiseerd tijdens een workshop die de 
deelnemers in de rol van actieve deelnemers 
plaatste en niet alleen van passieve 
toehoorders.

De COVID-19 pandemie dwong ons om een 
nieuwe oplossing te vinden voor de vierde De 
Facto face-to-face training (C4) die eind maart 
2020 in Łódź (Polen) zou plaatsvinden. Een 
uitdaging voor ons allemaal, want het was 
nooit een optie om het evenement helemaal 
te annuleren, wat een snelle aanpassing van 
ons werk vereist, met de steun van het 
Bulgaarse NA.

Nu is er een interactieve online training 
ontwikkeld door de partners, gehost op het 
leerplatform van het NTCenter. Deze start op 
1 augustus 2020 en de deelnemende 
docenten kunnen op afstand met elkaar 
communiceren en samenwerken.

https://defacto.space/
https://www.disinfobservatory.org/
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Andy Stoycheff is een van de oprichters van het NTCenter. Hij 
heeft een MBA in Business Administration van Heriot-Watt 
University, Edinburgh, en een postgraduaat in pedagogie van 
Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia.

Werkt sinds 2003 aan onderzoeksprojecten en projecten met 
betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van innovaties 
op het gebied van onderwijs en opleiding.

Hij doceert Ondernemerschap en Strategische Planning aan 
het Adam Smith College of Management in Sofia. Hij is 
directeur van het College en heeft eerder gewerkt als 
bedrijfsanalist, junior consultant, senior consultant en 
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Sinds 2015 ontwikkelt hij methoden en benaderingen voor het 
leren op basis van neurowetenschappen, cognitieve 
wetenschappen en cognitieve longuïstiek, inclusief een focus 
op de mis- en desinformatie fenomenen.
 

National Training 
Center
NTCenter is een particuliere onderneming 
voor volwassenenonderwijs die in 1999 is 
opgericht en zich toelegt op de 
ondersteuning en bevordering van 
innovatieve onderwijs- en 
opleidingspraktijken. Dit gebeurt door 
middel van onderzoeksprojecten in het 
beroepsonderwijs en het 
volwassenenonderwijs. We ontwikkelen en 
ondersteunen internationale 
onderzoekspartnerschappen en -projecten 
en we coördineren van belangrijke 
partnerschappen met andere 
onderwijsorganisaties en de met de 
privésector verband houdende sector.

De belangrijkste expertisegebieden voor 
onderzoek en ontwikkeling zijn: 
opleidingsmethodologieën voor 
volwassenenonderwijs en -opleiding, op 
competenties gebaseerde 
beoordelingssystemen, EKK- en ECVET-
referenties, ontwikkeling van curricula, 
het schrijven van leermateriaal, het 
maken van bedrijfsgerelateerde spelen en 
casestudies, het 
ontwerpen/controleren/aanpassen van 
opleidingsinhoud voor leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften (SEN), 
onderwijsstrategieën op basis van 
cognitieve wetenschap, mis- en 
desinformatie in onderwijs- en 
opleidingscontexten.

In 2004 kreeg NTCenter een licentie om 
het Adam Smith College of Management 
te leiden. Tot medio 2017 was dit een 
belangrijk onderdeel van onze 
activiteiten. Het hielp ons om een sterk 
profiel op te bouwen bij het ontwerpen 
van opleidingsprogramma's, het schrijven 
van opleidingsinhoud en het 
experimenteren met nieuw ontwikkelde 
methodologis in de volwasseneneducatie 
en de beroepsopleidingen. Door nieuwe 
wettelijke eisen is het Adam Smith 
College of Management een aparte 
juridische entiteit geworden en 
functioneert het nu zelfstandig.

NTCenter is stichtend lid van de non-profit 
organisatie Education Network 
Association en ondersteunt de 
kernactiviteit van de NGO, namelijk het 
verstrekken van internationaal 
geaccrediteerde ICT-certificaten.

NTCenter is de projectcoördinator van De 
Facto. Meer info op 
https://www.ntcenter.bg/en/expertise/

Wat volgt nu verder nog?
De verplichte social distancing gedurende de COVID-19 
pandemie vormde een nieuwe uitdaging voor het 
partnerschap:

Hoe organiseer je de geplande face-to-face multiplier-
evenementen om de resultaten van het project te verspreiden 
en te promoten bij de verschillende De Facto-doelgroepen en 
stakeholders?

De voor de hand liggende oplossing was om face-to-face-
evenementen te substitueren met live online webinars. De 
eerste webinars werden eind juni 2020 gehost door de Poolse 
partner AHE. In juli en augustus worden webinars 
georganiseerd door de Bulgaarse, Belgische, Italiaanse en 
Britse partners.

Toch zullen er twee face-to-face multiplier-evenementen zijn - 
in Tsjechië en Slovenië.

Volg de nieuwssectie op onze website voor meer informatie 
over de evenementen https://defacto.space/news/
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