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ABSTRACT

VOORWOORD

Nieuws op social media, waaronder Instagram, is erg kort en gericht
op emoties, wat de gebruiker gevoelig maakt voor confirmation bias.
Confirmation bias is de neiging van mensen om meer waarde te hechten
aan informatie die de eigen ideeën bevestigt. Door dit fenomeen kun je
minder goed kritisch denken en leef je in je eigen bubbel van informatie.

Dit is het exploratiedocument van Jorrik Dillisse en Lucas Lotstra. Dit
document is geschreven in het kader van ons afstuderen aan de opleiding
Communicatie & Multimedia Design (CMD) aan Avans Hogeschool Breda.

Met de serious game ‘Begrijpend Biased’ breken wij deze bubbel, door
leerlingen op school, biases in het nieuws te laten herkennen. Hierdoor
zullen ze voortaan een neutralere houding innemen tijdens het lezen van
nieuws op Instagram, zodat ze zich niet laten beïnvloeden door de sturing
van het nieuwsbericht. De hoofdvraag hierbij luidt:
Hoe kan een serious game helpen om in de les Nederlands op de
middelbare school confirmation bias bij nieuws op Instagram tegen te gaan?
Keywords: Nieuws • Instagram • Confirmation bias • Houding • Lezen •
Kritisch denken • Social media • Mening • Serious games

Onze persoonlijke leerdoelen waren: kennis opdoen over serious games, het
leren maken van een serious game, de eigen vaardigheden en interesses
toepassen binnen het project, en de geleerde onderzoeksmethodes uit
voorgaande jaren inzetten tijdens de research. 

Dit document bestaat uit een samenvatting van de uitgevoerde activiteiten,
hoofdstukken waar het onderwerp en onderzoek uitgebreider worden
behandeld, en de resultaten van tests en prototypes.

Jorrik heeft zich binnen het designproces vooral gefocust op de mechanics
en de techniek, en Lucas op art en storytelling. Onze positionering zal in het
document uitgebreider naar voren komen.
Bij deze willen wij graag onze begeleider en groepsgenoten bedanken
voor alle bruikbare feedback en ondersteuning tijdens dit project. Ook
willen we al onze testpersonen bedanken die hebben meegeholpen aan dit
onderzoek.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Jorrik Dillisse & Lucas Lotstra
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INTRODUCTIE
Jongeren lezen steeds vaker het nieuws op social media via hun mobiele
telefoon, met name op Instagram (Jassies, 2020). Alleen wordt nieuws op dit
soort platformen kort gepresenteerd en roept het emoties op (Broere, M. E.,
2018). Bovendien is de tijd die jongeren in sessies erop spenderen niet erg
lang. Deze combinatie maakt het makkelijker om snel te oordelen over wat
je leest, wat leidt tot confirmation bias. Een ‘bias’ is een vooringenomen
houding tegenover een bepaald onderwerp. Ook wel een vooroordeel
genoemd. Als gevolg van confirmation bias lees en geloof jij alleen het
nieuws dat overeenkomt met jouw mening, en blijf je met een scheef of
onvolledig beeld zitten (Heick, 2019). Met een houding als deze kun je
minder goed kritisch denken en scan je snel door alle overige informatie
heen.
Daarnaast is nieuws bijna nooit neutraal (Eggink, Drok, 2020). Zelfs als de
mening van de schrijver heel subtiel in de tekst is verwerkt, kan dit jou op
een totaal ander spoor zetten. Dit probleem willen wij naar voren laten
komen in de vorm van een serious game - een spel dat meer gefocust is op
een leerdoel dan op vermaak. Het doel van onze game is de spelers ‘biases’
in nieuwsposts op Instagram te laten herkennen, zodat ze kritischer zullen
nadenken over wat ze zien en lezen. Hierdoor zullen ze voortaan met een
neutrale houding naar het nieuws kijken en zal de confirmation bias worden
verminderd. Deze game zal worden ingezet tijdens de les Nederlands op
de middelbare school, met de focus op de klas havo-4. Volgens Lars Kloet,
docent Nederlands, sluit het taalniveau van nieuws op Instagram het meest
aan op het lesniveau van havo-4.
Hoofdvraag:
Hoe kan een serious game helpen om in de les Nederlands op de middelbare
school confirmation bias bij nieuws op Instagram tegen te gaan?
Ontwerpvraag:
Hoe kunnen we door middel van een serious game middelbare scholieren
van 15 tot 17 jaar in de les Nederlands biases in nieuwsberichten op

Instagram laten herkennen om zodoende confirmation bias tegen te gaan,
zodat ze zich hierdoor minder laten beïnvloeden en kritischer zullen denken?
Gewenste
gedragsverandering:
De doelgroep kritischer laten
nadenken over het nieuws
dat ze lezen op Instagram,
waardoor ze minder snel
zullen oordelen vanuit hun
emoties en voortaan met een
meer neutrale houding het
nieuws zullen lezen.

Waarom Instagram?
Dit onderzoek focust zich op Instagram, omdat steeds meer jongeren
naar Instagram trekken. Uit onderzoek bleek dat zo’n 38% via Instagram
het nieuws volgt (Stichting TeamAlert, 2020). Dit platform is ook een stuk
visueler. Hierdoor kan confirmation bias makkelijker optreden. Daarnaast
maakt Instagram het ook erg moeilijk om verder te lezen. Het is namelijk niet
toegestaan om een hyperlink in de beschrijving te zetten, waardoor je naar
de bio van het account moet gaan voor meer informatie.
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POSITIONERING ALS ONTWERPERS

Jorrik: “Ik heb het altijd al leuk gevonden om mensen op een spelende manier iets aan te leren. Ook ben ik ervan
overtuigd dat door een interactie ergens aan toe te voegen, er meer bij je blijft hangen. Je wordt als het ware in een
situatie geplaatst. Daardoor kunnen mensen vanuit een eigen ervaring iets beter begrijpen en ernaar handelen.”
“Al van jongs af aan vind ik nieuws altijd erg negatief en eenzijdig, want als het ergens goed gaat is dat niet
nieuwswaardig. Maar het is toch belangrijk om te weten wat er in de wereld speelt. Als ik nieuws lees dan denk ik
er altijd heel goed over na of ik het echt geloof wat er staat. En op het moment dat ik mijn twijfels heb, dan ga ik
toch verder kijken. Ik zie ook steeds meer reguliere nieuwsplatformen naar social media als Instagram springen om
de jongere doelgroep te bereiken. Op social media heb je maar beperkt ruimte voor het delen van informatie. Het
is bijna nooit mogelijk om alles te vertellen. Dus eigenlijk bepaalt iemand anders wat je wel en niet moet weten. Dit
geldt natuurlijk ook voor het journaal en de krant, maar daar is er meer ruimte om het uit te leggen. Aan het begin
van de coronapandemie merkte ik heel erg dat er geselecteerd werd welk nieuws gepubliceerd werd. De situatie
was natuurlijk wel erg, maar er werd meer nadruk gelegd op dodental en hoge besmettingscijfers dan op positieve
berichten. Terwijl bijvoorbeeld de hoge besmettingscijfers erg afhankelijk waren van het aantal testen. Deze selectie
van wat jij leest kan jou makkelijk beïnvloeden. Door zelf kritisch te lezen kun je bedenken wat ze echt bedoelen en
doordachter oordelen. Dit probleem wil ik via een spelende wijze gaan aanpakken door middel van een serious game.”
Voornaamste taken: Game mechanics en techniek

Lucas: “Na de minor Game Design & Development was het voor mij al snel duidelijk dat ik deze manier van
ontwerpen wilde toepassen tijdens het afstuderen. Games hebben mij altijd al gefascineerd door hun entertainende
functie, maar ook door het feit dat ze steeds vaker de speler een sterk verhaal of boodschap meegeven. Dit spreekt
mij erg aan om toe te passen binnen het ontwerpproces van Communicatie & Multimedia Design.”
“Ik ben zelf altijd al onder de indruk geweest van de kracht en invloed van social media en het nieuws. Je bent
afhankelijk van het nieuws om op de hoogte te blijven van alle situaties in de wereld. Daarom vind ik het belangrijk
dat het publiek zelf kan bepalen hoe ze ergens over denken, en niet dat je stemming wordt bepaald door alles
klakkeloos over te nemen. Ik merk vaak dat de online presentatie van nieuws op een bepaalde wijze stuurt. Dit heeft
mij in het verleden ook een tijdje beïnvloed, zowel bewust als onbewust. Zeker in mijn middelbare schooltijd nam
ik vaak nieuws op social media over zonder daar zelf over na te denken. Daarnaast merkte ik recentelijk nog dat de
mensen die ik volg op Instagram vaak nieuws in hun stories plaatsen dat overeenkomt met hun mening of politieke
standpunten. Maar om ergens een mening over te vormen vind ik het wel belangrijk dat je het onderwerp vanuit
meerdere perspectieven benadert. Nu ik bewuster ben van dit fenomeen, ben ik erg benieuwd geworden naar hoe ik
dit naar anderen kan overbrengen. Door het probleem van confirmation bias onder de aandacht te brengen in een
game, zal de gebruiker op een leerzame én leuke manier geïnformeerd worden. Met dit project kan ik mijn passie voor
game design en 2D art realiseren.”
Voornaamste taken: Art en storytelling
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ONDERZOEKSACTIVITEITEN
Vanaf de start van dit project was het duidelijk dat we ons probleem wilden
vertalen naar een serious game - een bespeelbare applicatie of ervaring
die meer gefocust is op een leerdoel of gedragsverandering in plaats van
entertainment. De overtuiging is dat dit het beste medium is, omdat via een
serious game de gebruiker in een situatie wordt gezet waar hij of zij vanuit
een eigen ervaring een probleem kan oplossen. Ook zorgen beloningen en
een feedbacksysteem ervoor dat de gebruiker gemotiveerd blijft. Games
roepen positieve emoties op en hoeven niet veel tijd of moeite te kosten om
te spelen (Grendel Games, 2021).
Uit deskresearch bleek dat mensen steeds meer zijn gaan hyper-readen
(Waage, 2018). Dat is het scannen van de tekst zodat je snel weet waar het
over gaat. Het voordeel hiervan is dat je veel online informatie op een dag
kan lezen, maar het nadeel is dat je op langer termijn die informatie vergeet.
Je staat daarnaast niet stil bij hoe jij erover denkt. Hiernaast lezen mensen
nog steeds graag nieuws op social media, omdat het makkelijk en gratis te
bereiken is (Eggink, Drok, 2020). Terwijl ze er zich bewust van zijn dat dit niet
altijd even betrouwbaar is. De beste nieuwsgebruikers in onze ogen zouden
de kritische nieuwsgebruikers zijn. Deze mensen vinden betrouwbaarheid erg
belangrijk en denken zelf na over wat ze lezen. Het gros van de gebruikers is
niet zo en samen met mindere informatievaardigheden maakt dit mensen erg
gevoelig voor de confirmation bias (Heick, 2019).
Door confirmation bias geloof je sneller wat in lijn staat met jouw mening.
Als je iets leest waar je het mee eens bent, sluit je je af van de rest van
de informatie en denk je er niet verder over na. Social media draagt hier
aan bij. Het nieuws op social media wordt namelijk vaak als eenzijdig,
gefragmenteerd en subjectief gezien. Nieuwsplatformen zijn naar social
media uitgebreid om meer jongeren naar hun site te trekken. Zij publiceren
op social media vaak ander soort nieuws: minder actueel en inspelend op je
emoties. Dit wordt ook wel zacht nieuws genoemd (Broere, 2018).
Het probleem blijkt dus te zijn dat mensen wel weten dat nieuws
betrouwbaar moet zijn, maar toch laten ze zich beïnvloeden door een eigen
bias waardoor ze te snel oordelen. Een mogelijke oplossing is: jongeren
het selectieproces begrijpen, zodat zij het nieuws beter kunnen beoordelen

(Eggink, Drok, 2020). Kritisch denken is hierbij cruciaal.
Vervolgens wilden we meer weten over hoe je kritisch denken kan aanleren.
Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met Peter Verkoeijen van het lectoraat
Brein en Leren. Volgens hem was het grootste probleem dat jongeren te
snel willen oordelen. Om goed kritisch te kunnen denken moet je een open
houding hebben tegenover andere perspectieven. Ook kwam hij met een
term ‘diepere structuren’. Een diepere structuur is een inzicht of redenatie
in een tekst. Deze structuren vallen vaak niet op, maar als je de context van
de tekst zou veranderen, is het nog steeds mogelijk om het probleem vanuit
hetzelfde inzicht of dezelfde redenatie op te lossen. Deze structuren zijn wij
ook gaan zoeken, door nieuwsposts op Instagram te analyseren. Daarnaast is
het belangrijk dat je actief met kritisch denken bezig blijft om de vaardigheid
goed te ontwikkelen.
Dit idee van regelmatige herhaling geldt ook voor de gedragsverandering
die plaats moet vinden door het spelen van een serious game. Dit gaf Sander,
serious game designer bij Raccoon Games, aan tijdens een ander gesprek.
Ook mag je duidelijk zijn over het doel van de game tegenover de speler.
Onze doelgroep bestaat uit 15- tot 17-jarigen. Uit zowel fieldresearch als
interviews is gebleken dat jongeren door hun nieuwsfeed op Instagram heen
scrollen als gewoonte, zonder daadwerkelijk stil te staan bij wat ze lezen.
Bovendien zijn dit soort jongeren sneller geneigd om alleen bij informatie stil
te staan die overeenkomt met hun bestaande overtuigingen of interesses.
Ze vertonen dus onbewust confirmation bias tijdens hun online leesgedrag.
(Burclaff, N., & Johnson, 2016)
Naast interviews en deskresearch hebben we ook een aantal testjes
uitgevoerd op onze doelgroep, om wat vragen te beantwoorden en het
kritische denken te testen. Hieruit zagen we dat het moeilijk is om kritisch te
denken over alleen beeld. Heel veel informatie is niet perse nodig, daardoor
kunnen we ons best focussen op social media berichten. Uit een andere test
bleek dat mensen vaak over korte berichten heen lezen. Ook zagen we in
beide tests dat er confirmation bias optrad. Mensen vulden de informatie aan
vanuit hun eigen mening, terwijl er in het echt wat anders stond.
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CONCEPTEN EN PROTOTYPES
Al snel na de eerste onderzoeksfase zijn we concepten gaan uitwerken. We
begonnen met een mindmap om al onze ideeën uit te werken. Daarna zijn
we allebei eigen concepten gaan bedenken. Jorriks concepten waren meer
gericht op de gamemechanics en die van Lucas op de storytelling. Uit beide
hebben we een concept gekozen om verder mee te gaan. Hieronder staan de
concepten.
Feed Maken (Jorrik):
In dit spel moet je voor iemand een nieuwsfeed op Instagram maken. Je
kreeg telkens 3 opties voor een post over hetzelfde onderwerp. Jouw doel
was om die persoon objectief naar de wereld te laten kijken. Stuur je de
persoon een bepaalde kant op door dezelfde mening te herhalen, dan zal hij
of zij steeds meer dat soort nieuws geloven. De speler wordt hier uitgedaagd
om goed kritisch te kijken naar het nieuws, en zich te bedenken wat het doel
is bij een bepaald bericht.
Frame State (Lucas):
In dit spel ziet de speler door een virus alleen maar nieuwsposts in zijn of
haar feed die behoorlijk biased zijn. De speler moet hier zelf op zoek gaan
naar andere informatie over hetzelfde onderwerp. Hiermee vervangt de
speler bepaalde woorden uit de ‘biased post’ om de feed meer gebalanceerd
en neutraal te maken. Dit draagt bij aan een neutrale houding bij het lezen
van nieuws op social media.
Beide concepten zijn geïtereerd door de ander, maar uiteindelijk zijn we
voor Frame State gegaan. In tegenstelling tot ‘Feed Maken’ is dit concept
meer gericht op de onderdelen van de nieuwspost zelf, zoals hoe alleen
de afbeelding al ‘biased’ kan zijn. De speler heeft ook meer vrijheid in het
uitproberen van de combinaties. En als je een fout maakt, heeft dat geen
invloed op de rest van het spel. Je kan het in de volgende ronde opnieuw
proberen.
Zie hoofdstuk Concepten voor uitwerkingen.
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Met onze prototypes hebben we de spelers in de schoenen van de schrijver
geplaatst, om hen het selectieproces beter te laten begrijpen. Bij elke iteratie
moesten de spelers een nieuwspost samenstellen. In de eerdere fase was het
doel van onze prototypes om zo neutraal mogelijk te zijn. Dit is uiteindelijk
veranderd naar het herkennen van vooroordelen, omdat uit onderzoek bleek
dat nieuws nooit helemaal neutraal is.
Frame State:
Hier moest de speler een nieuwspost samenstellen voor een vooraf bedachte
persona. Deze persona had een bepaalde bias. De speler moest de post zo
samenstellen dat de bias van de persona er niet in voor zou komen. De speler
had hier alle tijd en dacht vooral dat de post juist de bias van de persona
moest bevestigen. Hoe neutraler je was, hoe meer punten je kreeg.
In een iteratie van dit concept hebben we een tijdslimiet gebruikt om het
korte leesgedrag op social media na te bootsen. Ook hebben we van tevoren
een duidelijke uitleg gegeven.
Frame State Co-op/Versus:
Bij deze prototypes waren er meerdere spelers betrokken. Bij Frame State Coop moest de ene speler een post samenstellen en de andere speler bepaald
in hoeverre de post neutraal overkwam.
Bij de tweede versie speelden de gebruikers tegen elkaar. Aan het begin
stelde iedereen een nieuwspost samen, om vervolgens elkaar te beoordelen
op basis van hoe neutraal de ander was. Elk gekozen onderdeel had een
bepaalde waarde en de beoordelaars moesten de totale neutraalwaarde
schatten. Als deze met elkaar overeenkwamen, kreeg je punten.
Frame State Bias:
Dit is het prototype waar we mee verder zijn gegaan voor de Proof of
Concept. Bij Frame State Bias kreeg elke speler een stelling toegewezen en
moesten ze daarop de post aanpassen. Alsof ze het maakten voor iemand die
zo denkt. Hierna gingen ze alle gemaakte posts af om te raden welke stelling,
of ‘bias’, bij welke post hoorde. Hier kreeg je punten voor elk onderdeel dat
juist aan de bias werd gekoppeld.
Zie hoofdstuk Prototypes voor uitwerkingen.
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PROOF OF CONCEPT
Om uiteindelijk tot het Proof of Concept te komen hebben we veel
geprototyped en geëxperimenteerd. Ons uiteindelijke concept is zowel
alleen, samen en tegen elkaar getest. Ook zijn er verschillende kleuren en layouts getest om tot de beste gebruikerservaring te komen. Uit verschillende
prototypes en iteraties zijn we uiteindelijk tot het volgende Proof of Concept
gekomen: ‘Begrijpend Biased’. Dit is een mobiele browsergame waar het
doel is om nieuwsposts samen te stellen die overeen moeten komen met een
bepaalde stelling (bias) die jij toegewezen krijgt. Je speelt dit tegen andere
mensen die jouw post moeten gaan beoordelen. Zij moeten hier raden welke
stelling erbij hoort. Tijdens het spel moet je goed letten op de selectie en het
woordgebruik van de inhoud. Hierbij wordt de speler uitgedaagd om kritisch
te gaan denken over de sturing van korte social media berichten.
Uit onderzoek en gesprekken binnen verschillende contexten zijn we tot de
conclusie gekomen dat de game ingezet zal worden in de les Nederlands
op de middelbare school. In de les Nederlands wordt als lesmateriaal al veel
gebruik gemaakt van nieuws. Daarnaast is het ook belangrijk voor leerlingen
dat ze relevante informatie uit een tekst kunnen halen en verwerken voor een
bepaalde doelgroep (Meestringa, 2012).
Voorafgaand aan de les kan de docent een handleiding lezen waar informatie
staat over hoe de game werkt en hoe het in de klas gespeeld kan worden.
Aan het begin van de les komen de leerlingen de klas binnen en krijgen
uitleg van de docent over wat ze gaan doen. Vervolgens wordt de klas in
groepjes verdeeld. Dit kunnen de leerlingen zelf doen of de docent maakt
groepjes op basis van prestaties van de leerling. Na het spelen evalueert de
docent het spel met de hele klas. Hier is het doel om de leerlingen te laten
bedenken wat ze hier gedaan hebben en wat ze ervan geleerd hebben.
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DESKRESEARCH
Elk onderzoek begint met deskresearch om je onderzoeksgebied te
verkennen. Onze onderzoeksvraag gaat over het lezen van nieuws, maar hoe
doen mensen dat?
Online lezen:
Uit onderzoek bleek dat de laatste jaren het leesgedrag van mensen is
veranderd. Mensen zijn steeds meer gaan hyper-readen. Door de komst
van onder andere social media krijgen mensen meer informatie op een dag
binnen. Voor al deze informatie heb je niet uitgebreid de tijd. Daarnaast
zijn ook kranten steeds meer online gaan publiceren. Hyper-readen is het
scannen van de tekst om hier het belangrijkste uit te halen. Het voordeel
hiervan is dat je snel door meerdere teksten heen kunt lezen. Je weet dan het
belangrijkste van het artikel en kan dan voor jezelf bepalen of het interessant
genoeg is om door te lezen. Deze skill is essentieel om goede informatie
te vinden. Nu lijkt het er op dat hyper-readen iets goeds is, maar op lange
termijn levert dit problemen op. Als je hyper-read blijft de informatie minder
goed hangen en weet je vaak al later op de dag niet meer wat je gelezen
hebt (Waage, 2018).

Het tegenovergestelde is deep-reading. Bij deep-reading lees je de tekst
goed door en sta je stil bij wat je leest. Je denkt kritisch na en reflecteert erop.
Hoewel dit veel tijd kost, blijft het wel beter hangen. Een goede balans tussen
de twee leesstrategieën is belangrijk. Deze balans lijkt verloren te gaan en
meer te leunen op hyper-reading. Dit kan ervoor zorgen dat mensen minder
goed begrijpen wat ze lezen, en daardoor bepaalde informatie direct geloven
zonder er over na te denken (Waage, 2018).
Betrouwbaar nieuws:
Hyper-readen en deep-readen gaan meer over het algemeen online
lezen. Wij vroegen ons ook af hoe mensen specifiek nieuws lezen. De
betrouwbaarheid speelt daarbij een grote rol. In hoeverre dit meespeelt
verschilt per gebruiker.

De nieuwsgebruikers zijn in 4 groepen te verdelen (Eggink, Drok, 2020):
1. De kritische nieuwsgebruikers: deze mensen vinden betrouwbaar nieuws
belangrijk en laten dit ook zien in het nieuwsgebruik;
2. De intuïtieve nieuwsgebruikers: deze mensen vinden betrouwbaar nieuws
niet erg belangrijk maar dat blijkt wel uit hun nieuwsgebruik;
3. De argeloze nieuwsgebruikers: deze mensen vinden betrouwbaar nieuws
belangrijk maar laten dit nauwelijks zien in het nieuwsgebruik; 
4. De onverschillige nieuwsgebruikers: deze mensen vinden betrouwbaar
nieuws niet belangrijk en zijn daar ook niet mee bezig als ze nieuws lezen.
Voor een groot deel van de nieuwsgebruikers bestaat ook het
betrouwbaarheidsparadox. Dit luidt: ‘De meeste jongeren en
jongvolwassenen weten dat betrouwbaar nieuws feitelijk, onafhankelijk en
objectief moet zijn en dat bronnen zorgvuldig gebruikt moeten worden.’ De
respondenten weten ook dat nieuws op platformen als social media niet altijd
aan deze criteria voldoen. Maar ze gebruiken social media wel degelijk voor
hun nieuwsvoorziening, omdat het makkelijk en gratis te bereiken is (Eggink,
Drok, 2020).
Naast gedrag van de lezers komt de betrouwbaarheid van de schrijver van
het nieuws. Zoals al eerder was aangegeven, is het nieuws online veranderd.
Er zit een steeds hogere tijdsdruk op en er is meer concurrentie. Daardoor
hebben journalisten minder tijd om de nieuwspost op fouten te controleren.
Het begrijpen van dit probleem kan jongeren helpen. ‘Als jongeren begrijpen
hoe journalisten bepalen wat nieuws is, dat nieuwsproducten het resultaat
zijn van een uitgebreid selectieproces en dat nieuws nooit een volledig en
neutraal beeld van de werkelijkheid kan geven, dan zijn ze beter in staat om
de betrouwbaarheid van nieuws te beoordelen’ (Eggink, Drok, 2020).
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Hoe is nieuws op social media?
Naast onderzoek over hoe mensen nieuws op social media lezen, hebben we
ook gekeken naar wat voor nieuws er op social media gepresenteerd wordt.
Uit een Zweeds onderzoek bleek dat social media goed werkt omdat
het direct bij je aankomt en meerdere perspectieven biedt. Maar de
tekortkomingen zijn dat het eenzijdig, gefragmenteerd en subjectief is. De
testpersonen vonden dat er al vooringenomen beelden in de nieuwsberichten
zaten en dat ze niet goed geïnformeerd werden. Daarnaast blijkt het ook
wel degelijk anders te zijn dan op traditionele platformen als de tv en de
krant (Broere, 2018). Op deze platformen worden ook andere onderwerpen
besproken. Dit wordt ook wel ‘hard’ nieuws genoemd. Deze onderwerpen
zijn actueler en hebben een serieuzere toon zoals politiek en economie.
Ze zijn ook alleen relevant op de dag van publicatie. Op social media kom
je meer ‘zacht’ nieuws tegen. Deze onderwerpen zijn minder relevant en
zouden ook volgende week gepubliceerd kunnen worden. Ook spelen ze
meer in op je emoties. Je zou nieuws op social media ook een doorgeefluik
kunnen noemen (Broere, 2018). Dit is voor een deel waar. Het wordt door
nieuwsplatformen gebruikt om mensen naar hun website te trekken, maar
deze onderwerpen worden vanuit een andere invalshoek benaderd. Zelfs
de zachte onderwerpen die je normaal op social media tegen zou komen
worden op een nieuwssite als een ‘hard’ onderwerp verteld (Broere, 2018).

Onder informatievaardigheden vallen de volgende competenties:
- Informatiebehoefte expliciteren;
- Zoeken naar en verwerven van informatie;
- Informatie en inhouden delen;
- Inhouden integreren, structureren en herwerken;
- Inhouden ontwikkelen.
(Jamine, 2020)
Naast het ontbreken van deze vaardigheden blijkt uit een studie dat mensen,
met name studenten en leerlingen, sneller geneigd zijn om informatie
te vertrouwen als het afkomstig is van een bepaalde groep waar ze zich
mee identificeren en de informatie overeenkomt met hun bestaande
overtuigingen (Burclaff, N., & Johnson, 2016). Dit wordt ook wel confirmation
bias genoemd.

Social media heeft er ook voor gezorgd dat iedereen een journalist kan zijn.
Naast dat iedereen een account aan kan maken om nieuws te publiceren,
heb je ook een optie om berichten te delen. Hierdoor krijg je van meerdere
kanten het nieuws binnen. Ook zorgt dit voor het ontstaan van de ‘news
finds me perceptie’ (Homero Gil de Zúñiga, Brian Weeks, & Alberto ArdèvolAbreu, 2017). Als gebruiker van social media ga je zelf niet op zoek naar
nieuws, maar vertrouw je op informatie die je van het algoritme binnen krijgt.
Daardoor heb je het gevoel dat je alles al weet. Je komt hier alleen pas achter
als je zelf op zoek gaat.
Al dit online lezen en oordelen vraagt ook wat vaardigheden van je. Die
vaardigheden moeten je helpen om beter met online informatie om te gaan.
Een onderzoek toont aan dat dit vaak bij studenten ontbreekt. Hierdoor valt
de aard van een post niet op. Ze zijn vaak bevooroordeeld.
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DOELGROEP
In eerste instantie hadden we ons gefocust op 18- tot 25-jarigen, omdat deze
leeftijd erg actief is op Instagram (Wijker, 2021). Het enige obstakel hierbij
was dat er geen passende omgeving bleek te zijn waarin de doelgroep onze
game zou spelen. En wanneer deze er wél was, hadden de gebruikers geen
sterke reden om te spelen. Vandaar dat ons onderzoek is aangepast op een
iets jongere leeftijdsgroep, zo pak je het probleem vroegtijdig aan en zal het
niet verder ontwikkelen als ze ouder zijn.
Onze doelgroep bestaat uit leerlingen van 15 tot 17 jaar, dus ongeveer de
3e of 4e klas van de middelbare school. Vanaf deze leeftijd zijn de jongeren
namelijk meer bezig met het nieuws als onderdeel van het lesprogramma
vergeleken met voorgaande jaren door o.a. maatschappijleer. Ook leren
de leerlingen vanaf deze leeftijd vaak nieuwe onderdelen in de les om
vaardigheden te ontwikkelen, zoals: kritisch denken, beargumenteren en
het verbeteren van informatiegeletterdheid (Nieuws in de klas, 2021). Dus
door het probleem van confirmation bias vroegtijdig onder de aandacht te
brengen, zal het ook vroegtijdig worden verminderd of voorkomen, waardoor
het op latere leeftijd ook minder zal voorkomen.

hun mening, wat confirmation bias produceert (Burclaff, N., & Johnson, C. R.
2016).
Tevens is er uit verschillende tests gebleken dat er confirmation bias optrad
bij de testpersonen. Deze biases stonden in verband met hun bestaande
overtuigingen, wat betekende dat ze zich niet kritisch opstelden tegenover de
informatie die ze voor zich kregen. Dit sluit aan bij het onderwerp van onze
game, omdat kritisch denken helpt bij het tegengaan van confirmation bias.
Zie pagina 19 voor desbetreffende tests.
HUIDIGE GEDRAGSJOURNEY

Interviews
Tijdens het houden van interviews met de doelgroep hebben wij ons beide
gefocust op een aparte deelvraag:
- Jorrik: Wat zijn de motivaties van jongvolwassenen voor het wel en niet
lezen van nieuws op social media?
- Lucas: Wat zijn de factoren/oorzaken van het gedrag van lezers op social
media?
Zie bijlage voor uitgewerkte interviews.

IDEALE GEDRAGSJOURNEY

Hieruit is gebleken dat de geïnterviewden vaak door hun nieuwsfeed op
Instagram heen scrollen, in plaats van daadwerkelijk stilstaan bij wat ze zien.
Het is dus min of meer een gewoonte geworden als tijdverdrijf. En omdat ze
meer op beeld zijn ingesteld dan op tekst, kijken ze vaak niet volledig naar
de inhoud van bepaalde nieuwsposts. En als ze dit wel doen dan is dat alleen
maar op die berichten die hen interesseert. Daarnaast is er uit onderzoek
gebleken dat jongeren sneller naar informatie zoeken die overeenkomt met
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EXPERT INTERVIEWS
KRITISCH DENKEN

De ideale nieuwsgebruikers in onze ogen zijn de kritische nieuwsgebruikers.
Deze personen denken na over wat ze lezen voordat ze erover oordelen.
Maar niet veel mensen zijn zo. Ze oordelen te snel. Om wat meer te weten te
komen over kritisch denken zijn wij in gesprek gegaan met Peter Verkoeijen
van het lectoraat Brein en Leren.
Een aantal vragen waren:
- Is kritisch denken volgens u wel een vaardigheid die aangeleerd kan worden
of niet? En kan het alleen op de lange termijn worden aangeleerd of zijn er
ook manieren om het op korte termijn te verbeteren?
- Wat is volgens u de grootste fout die studenten maken als ze iets kritisch
bekijken?
- Wat is een ‘diepe structuur’ precies?
Kritisch denken is een vaardigheid die meestal op lange termijn is aan te
leren. Om het binnen een kortere tijd te bevorderen, moet de gebruiker hier
vaak in meerdere, korte sessies mee te maken krijgen. De houding van de
gebruiker en context is in dit geval belangrijk. 

Een van de grotere fouten die leerlingen maken als ze kritisch denken,
is dat ze te snel oordelen. Dit komt omdat ze vaak in hun eigen bubbel
van informatie zitten, en er dus niet voor openstaan om het onderwerp
vanuit andere perspectieven te bekijken. Dit probleem wordt ook wel de
confirmation bias genoemd. Mensen geloven dan alleen wat in lijn staat met
hun eigen mening.

Een diepere structuur is een bepaalde oplossing/redenatie hoe je een
probleem kunt benaderen. Als je het verhaal van Hans en Grietje kent
moet je dit kunnen oplossen. Hij kan zijn tas met zand vullen en een spoor
achterlaten. Het probleem is nog steeds op dezelfde manier op te lossen,
terwijl de context heel anders is. Als mensen dit soort dingen herkennen zijn
ze beter in staat kritisch te denken.
Om confirmation bias tegen te gaan moeten wij dus kritisch denken
bevorderen. Hiervoor zijn we verschillende nieuwsposts gaan analyseren op
opbouw, woordgebruik en toon. Zo kunnen we mogelijke diepere structuren
eruit halen. Daardoor wordt het misschien makkelijker om het te lezen.
Zie bijlage voor volledig interview.


Volgens lector Verkoeijen moet je je bescheiden opstellen en bij een
gebrek aan kennis, logica toepassen. Maar er kunnen wel bepaalde diepere
structuren in een tekst zitten. Hieronder een voorbeeld:
‘Een schatzoeker wil een grot op een heuvel bij het strand gaan ontdekken.
Hij verwachtte veel verschillende paden in de grot waardoor hij bang was
te verdwalen. Natuurlijk had hij geen kaart van de grot. Hij had alleen
gebruikelijke voorwerpen bij zich, zoals een zaklamp en een tas. Wat zou hij
kunnen doen om de weg in de grot terug te vinden?’(Willingham, 2019)
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DIEPERE STRUCTUREN
Uit het eerdere expert interview met lector Verkoeijen bleek dat die diepere
structuren je mogelijk kunnen helpen om beter kritisch te denken over het
nieuws.
Voor deze analyse hebben we verschillende nieuwsposts verzameld. Deze
hebben we naast elkaar op een vel geplaatst. We hebben in totaal 5 vellen
met analyses gemaakt. Hiervan waren er 3 specifiek gevuld met posts van
een bepaald platform (nu.nl/Telegraaf/AD), een vel ging over coronanieuws
en het laatste vel was een combinatie van minder bekende nieuwsplatformen.
In deze analyses hebben we gekeken naar artikelstructuur en woordgebruik.
Hieronder staan een aantal resultaten:
- De headline en de laatste zin vatten het belangrijkste samen.
- Let goed op waar meer aandacht aan wordt gegeven, dat bepaalt de
sturing.
- De hashtags omschrijven het onderwerp en wat daarmee gebeurt.
Zie bijlage voor volledige lijst met gevonden structuren.
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EXPERT INTERVIEWS
SERIOUS GAMES

Ons uiteindelijke doel is om het probleem te gaan oplossen via een serious
game. Ondanks dat wij beiden een minor in game design hadden gedaan,
wilden we graag nog meer weten over het ontwerpproces van een serious
game. Hiervoor hebben we een interview gehouden met Sander Oude
Veldhuis. Sander is serious game designer bij Raccoon Games en houdt zich
bezig met de ontwerpstappen en doelen tijdens het maken van games. Wij
wilden vooral meer te weten komen over serious games in het algemeen, en
hoe je de boodschap of het leerdoel het beste naar de gebruiker overbrengt.
De belangrijkste vragen die hierbij hoorden waren:
- Wat zijn de belangrijkste stappen bij het ontwerpen van een serious game?
- Hoe bereik je gedragsverandering?
- Hoe test je een serious game en hoe kun je de gedragsverandering
meetbaar maken?

Sander heeft als advies gegeven om veel te gaan testen en om de voordelen
van het doel duidelijk te maken aan de doelgroep. Ook gaf hij de suggestie
om metaforen in te zetten die aantonen waar het onderwerp over gaat en
hoe dit aansluit bij het gedrag van de gebruiker.
Zie bijlage voor volledig interview.
Met deze kennis over zowel kritisch denken als confirmation bias zijn
we inspiratie gaan opdoen over games met soortgelijke onderwerpen.
Ook hebben we testjes uitgevoerd over kritisch denken, waarna we de
conceptfase konden starten.

Het ontwerpproces van een serious game komt zeer overeen met dat van
CMD, alleen wordt bij het maken van een serious game het meest gefocust
op het analyseren en testen. Het kennen van de doelgroep is hierbij een
cruciaal onderdeel. 

Het grootste verschil tussen een entertainende game en een serious
game, is dat een serious game zich focust op een leermoment. En om het
leermoment zo sterk mogelijk te maken, moet je in het begin duidelijk zijn
over het doel, en dit vaak in de game herhalen. Daarmee stimuleer je de
gedragsverandering ook het beste.

Gedragsverandering heeft tijd en herhaling nodig. Dit is te realiseren door
de beloningen in het spel te baseren op beloningen in het echte leven. Wat
hierbij helpt is een feedbacksysteem waarin goed gedrag wordt beloond en
slecht gedrag gestraft. In het geval van een onderwerp als confirmation bias
is gedragsverandering best lastig om te meten, maar in een serious game
mag je best concreet zijn over het doel. Ook kunnen er achteraf kwalitatieve
vragen worden gesteld die reflecteren op het leerdoel. Als de antwoorden
overeenkomen met de boodschap van de game, dan weet je dat je doel
duidelijk is.
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TESTS
Om wat dieper in te gaan op de inzichten uit de deskresearch en interviews
zijn er een paar kleine tests uitgevoerd. We wilden hiermee achterhalen of de
testpersonen al in staat waren om kritisch te denken.
Cropping test
Hoeveel informatie heb je nodig om kritisch te kunnen denken? Uit een
interview met de doelgroep bleek dat ze meer ingesteld waren op beeld. Kun
je slechts daarmee al kritisch denken?
In deze test moesten de proefpersonen kritisch denken over nieuws. Ze
kregen eerst alleen een afbeelding met headline te zien, daarna het hele
social media bericht. En als laatste het hele artikel op de website zelf. De
hypothese was dat je alleen over een afbeelding en headline niet kritisch kunt
denken, maar wel over een hele post.
Met hulpvragen zoals: ‘wat zie je, wat denk je dat er gebeurt en wat vind jij
ervan’ wilden we de testpersonen kritisch laten nadenken.

sommige van de testpersonen was er sprake van confirmation bias. Die waren
namelijk geneigd om het nep-artikel in een van de screenshots te geloven,
omdat die informatie overeenkwam met bestaande overtuigingen van de
personen zelf. Hier werd dus sneller overheen gekeken. Vanaf dit punt werd
het onderzoek voortgezet vanuit het onderwerp confirmation bias, in plaats
van hyper- en deep-reading.
Kritisch denken en het probleem van confirmation bias waren in deze tests
duidelijk, maar we hebben ervoor gekozen om niet met deze tests door
te gaan als gameconcepten. Door het gebrek aan interactie leerden de
testpersonen namelijk niet veel.
Zie bijlage voor screenshots en resultaten.

Tijdens het spelende merkten wel al gelijk dat een afbeelding en headline
te weinig informatie gaven. We zagen bij sommige personen, het beeld
over de post veranderen toen ze het hele bericht lazen. Het social media
bericht gaf in de meeste gevallen genoeg informatie. Het artikel voegde daar
wat diepere informatie aan toe, maar dat was niet nodig om het bericht te
begrijpen.
Snel lezen test
Een andere test waarin de gebruiker kritisch moest denken, was de test
van het snel en kritisch naar artikelen kijken. Hierbij werd er een screenshot
gemaakt van artikelen op een echte nieuwssite (https://nos.nl/) en werd er
één artikel verwisseld met een nepbericht (https://speld.nl/).
De testpersoon kreeg één minuut de tijd om door de artikelen heen te
lezen en te bepalen welk artikel niet echt was. Het doel van deze test was te
achterhalen of de persoon echt stilstaat bij wat er staat. En waarom hij of zij
er wel of niet bij stilstaat. De nadruk lag dus niet zozeer op het herkennen van
nepnieuws, maar in hoeverre er over bepaald nieuws heen wordt gekeken.Bij
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BESTAANDE PROJECTEN
Naast ons eigen onderzoek hebben we ook gekeken naar verschillende
bestaande projecten. Vooral naar games of installaties die een bepaalde
gelijkenis hebben met onderwerpen als nieuws, social media of confirmation
bias. Een van de projecten waar ‘Begrijpend Biased’ op is geïnspireerd is Burst
Your Bubble van Grendel Games.

Burst Your Bubble
• Bubbel van informatie
• Jezelf verplaatsen in een ander
• Bewustwording creëren

In het spel Burst Your Bubble word je geconfronteerd met het fenomeen van
in je eigen bubbel van informatie leven. Je kunt het spel alleen uitspelen als je
je in de nieuws-bubble van iemand anders kan verplaatsen. Hierdoor wordt
bewustwording gestimuleerd en leer je je eigen ‘bubble’ herkennen (Grendel
Games, 2018).
Begrijpend Biased is hierop geïnspireerd omdat hier ongeveer hetzelfde
fenomeen wordt gebruikt als hoofdobstakel: het leven in een bubbel van
informatie. Het spel sluit aan bij zowel het onderwerp nieuws als social media.



https://grendelgames.com/nl/game/burst-your-bubble/
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Slechtnieuws
• Nepnieuws verspreiden
• Volgers verzamelen
• Mediastrategieën inzetten
Slechtnieuws is gemaakt door DROG. Dit bedrijf doet onderzoek naar
de invloed van nepnieuws. In dit spel moet je zoveel mogelijk volgers
verzamelen door nieuws te verspreiden wat het publiek wil horen. Oftewel,
door nepnieuws te maken en te plaatsen op social media. Zo leer je
strategieën om beter te begrijpen hoe nepnieuws wordt gemaakt en
verspreid (DROG, 2018).
Die strategieën worden op een slimme manier aangeleerd. Het spel laat je
eerst een strategie uitvoeren, waarna wordt uitgelegd wat je gedaan hebt.
Hierdoor koppel je de actie gelijk aan het leerdoel. Deze manier van leren
kunnen wij ook gebruiken met de diepere structuren, door de opdracht
zo aan te passen dat je hier de aangegeven diepere structuur op moet
uitvoeren.


https://www.slechtnieuws.nl/#intro
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De Angstfabriek
• Verdraaiing van de realiteit
• Gebruiker moet zich niet laten beïnvloeden door bepaald nieuws dat hij/zij
ziet
De Angstfabriek is een instelling waar fictieve berichtgevingen en gadgets
worden gepresenteerd met als doel om angst te creëren, maar ook
bewustwording over de impact van nepnieuws. Het publiek wordt kritisch
aan het denken gezet wanneer ze deze instelling weer verlaten.
Een van de installaties in de Angstfabriek is een spel waar de speler zelf
nieuws moet maken. Je wordt hier dus in de schoenen gezet van de schrijver
van het nieuws. Met dit spel als inspiratie hebben we een gameconcept
bedacht waar de speler ook zelf het nieuws in eigen handen heeft. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot de huidige versie van ‘Begrijpend Biased’.
De Angstfabriek staat weliswaar meer in het teken van het verspreiden
van nepnieuws in plaats van het herkennen van ‘biases’. Maar bij beide
onderwerpen is het belangrijk dat er kritisch wordt nagedacht zodat de
gebruiker zich hierdoor niet laat beïnvloeden (Critical Mass, 2019).

https://twitter.com/CriticalMassNu/status/1219285241346625542

https://angstfabriek.nl/

https://www.grooteindhoven.nl/nieuws/algemeen/787127/angstfabriek-speelt-met-de-waarheid-
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ONDERZOEKSCONCLUSIES
In onze onderzoeksfase waren we vooral bezig met het in kaart brengen van
de problemen uit onze ontwerpvraag en de factoren die daar omheen liggen.
Daar is het volgende uit gebleken:
Nieuws op social media is de laatste jaren veel veranderd en mensen zijn
steeds meer gaan hyper-readen. En omdat nieuws op social media korter
en meer emotie-gericht is, maakt dit je gevoeliger voor snel oordelen en
confirmation bias.
Lezers op social media kun je verdelen in meerdere soorten. De kritische
nieuwsgebruiker sluit het meeste aan bij onze missie. De meeste jongeren
weten namelijk dat nieuws op social media niet altijd feitelijk en objectief
is, maar maken er alsnog gebruik van omdat het makkelijk te bereiken is en
weinig tijd kost (Eggink, Drok, 2020).

In deze fase zullen we rekening houden met hoe je in een game met
metaforen kunt werken die het probleem aanduiden. In Burst Your Bubble
moet de speler zich bijvoorbeeld verplaatsen in de ‘nieuwsbubbel’ van een
ander.
Ook hebben we gekeken hoe de doelgroep in bestaande games ter plekke
wordt geholpen met een opdracht.
In Slechtnieuws leer je tactieken die jou helpen bij het verspreiden van
nepnieuws. Deze zijn direct gekoppeld aan waar je op het moment mee bezig
bent. Wij kunnen hetzelfde doen met de gevonden diepere structuren. Deze
zullen de speler helpen om de inhoud beter te begrijpen.
Met deze kennis kon de conceptfase van start gaan.

Uit het gesprek met Peter Verkoeijen van het lectoraat Brein en Leren bleek
het grootste probleem bij kritisch denken dat veel jongeren te snel oordelen
door hun vooringenomen houdingen (biases). Ze geloven bepaald nieuws
sneller als het overeenkomt met hun mening. Daarnaast heeft kritisch
denken veel herhaling nodig om aangeleerd te worden. Ook zijn er diepere
structuren in social media posts die je hiermee kunnen helpen.
Dit bleek overeen te komen met het behalen van een doel door middel
van een serious game. Sander van Raccoon Games vertelde ons namelijk
dat het spelen van een serious game ook vaak herhaald moet worden
om gedragsverandering te creëren. Tijdens dit gesprek wilden we vooral
achterhalen hoe een probleem en doel het beste vertaald kan worden naar
een serious game. Hierbij is het belangrijk dat je duidelijk bent over je doel
en dat je dit best meerdere keren mag herhalen tijdens het spelen.
Het is ons doel om leerlingen biases uit het nieuws te laten herkennen. Om
dit juist uit te voeren moet je kritisch kunnen denken. Maar hoe kun je dit het
beste naar voren brengen? Met deze vraag zijn we verder gegaan tijdens de
conceptfase.
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MINDMAPPING
Vlak na de onderzoeksfase zijn we begonnen met de conceptfase. We wilden
verder gaan onderzoeken door het maken en testen van games. We hebben
door middel van een mindmap onze eerste ideeën verkend. Hierin hebben
we begrippen opgeschreven en deze met elkaar verbonden. En zo ook ideeën
gevormd uit die combinaties.

Wij zijn daarna los van elkaar concepten gaan bedenken. Jorrik heeft
concepten bedacht vanuit de gamemechanics terwijl Lucas meer keek naar
storytelling. Hierdoor konden we vanuit meerdere kanten ernaar kijken.
Zie de volgende pagina voor de concepten.
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CONCEPTEN JORRIK
Bij het bedenken van een concept moet je goed nadenken over hoe de speler
door het spel heen loopt. Hiervoor stelde ik de volgende vragen over de
concepten:
- Hoe verloopt het spel?
- Wat kan de speler doen?
- Hoe scoor je punten?
Zie bijlage voor overige concepten
Ranking Game
Dit is een game waar je met anderen in gesprek gaat over het nieuws in de
vorm van een afbeelding. Je moet zelf goed kritisch gaan denken om met
zo overtuigende argumenten te komen. Vervolgens rangschik je iedereen
op geloofwaardigheid. De speler wordt hier uitgedaagd om anders naar
korte vormen van nieuws te kijken. Het nadeel van dit concept was dat het
zich focust op het beargumenteren, terwijl wij meer focussen op het kritisch
denken waarvan argumentatie een gevolg kan zijn.
Feed Maken
In dit spel stap je in de schoenen van een nieuwsmaker. Je maakt een
nieuwsfeed voor iemand anders. Je krijgt steeds drie opties die jouw keuzes
beïnvloeden op het spel. Het doel is de feed zo neutraal mogelijk te maken
zodat je de persoon niet een bepaalde kant op stuurt. De speler moet kritisch
gaan denken over wat het artikel echt betekent en zijn of haar bias niet laten
meetellen.
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CONCEPTEN LUCAS
Naast de gameplay is het belangrijk dat de speler ook geïnteresseerd raakt
door het verhaal dat zich om de gameplay afspeelt. Vandaar dat ik me tijdens
het maken van deze concepten vooral heb gericht op storytelling. Hierbij heb
ik me gefocust op de volgende vragen:
- Hoe kan ons probleem worden vertaald naar een verhaal?
- Hoe breng ik het onderwerp en platform naar voren in het verhaal?
- Hoe kan ik het leerdoel laten aansluiten op de handelingen in het concept?
Frame State
In dit spel ziet de speler door een virus alleen maar nieuwsposts in zijn of
haar feed die behoorlijk biased zijn. De speler moet hier zelf op zoek gaan
naar andere informatie over hetzelfde onderwerp. Hiermee vervangt de
speler bepaalde woorden uit de ‘biased post’ om de feed meer gebalanceerd
en neutraal te maken. Dit draagt bij aan een neutrale houding bij het lezen
van nieuws op social media.
Cyclebreaker
Confirmation bias verandert mensen in zombies. Hun gedachten bestaan
slechts uit vooroordelen en onvolledige informatie. Om deze mensen
te genezen moet de speler nieuws zoeken die deze ‘biased gedachten’
tegenspreken. Hiermee krijgen zowel de spelers als de zombies in het spel
te maken met informatie buiten hun eigen bubbel. Dit spel bevordert het
kritisch denkvermogen.
Detective Sole Source
Hier moet de speler een moord oplossen en heeft hij alleen nieuws op
social media als bron. Uit reacties van de vrienden van het slachtoffer
op verschillende nieuwsposts moet de speler de dader en het motief
achterhalen. Dit concept is misschien meer gericht op het kritisch ordenen
van informatie in plaats van confirmation bias, maar dit moedigt de speler
wel aan om minder snel te oordelen vanuit zijn of haar emoties.
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ITERATIES
Nadat we beide concepten hadden bedacht, hebben we ze aan elkaar
voorgelegd We hebben gekeken naar de voordelen en nadelen. Uiteindelijk
hebben we van elkaar één beste concept gekozen. Vervolgens hebben we
vanuit onze eigen visie daaruit verbeteringen doorgevoerd. Lees hieronder
onze visies op de concepten van de ander.

Lucas:
Het concept Ranking Game leek meer op een game over in hoeverre je
anderen gelooft. In onze game focus je je meer op nieuwsbiases in plaats van
echte personen.
Wat het meest opviel aan ‘Feed Maken’ was dat de berichten waar de speler
uit kon kiezen al voorgeschreven waren. Hierdoor heeft de speler niet zo veel
vrijheid. Ook was er geen duidelijk indicatie wat de gevolgen waren van je
acties. In deze iteratie geef ik de speler de optie om de posts op zo’n manier
aan te passen waardoor de stemming/sturing wordt herkend. Hiermee wordt
de speler aan het denken gezet over meerdere onderdelen waar ze zelf
invloed op hebben, in plaats van één voorgeschreven geheel.

Jorrik
Het grootste deel van de concepten van Lucas focuste te veel op het verhaal.
Zoals al uit het onderzoek naar voren kwam moet je het spel kunnen
herhalen om het meeste effect te bereiken. Bij een spel dat de focus legt op
een verhaal is het vaak niet echt herspeelbaar, omdat je dan al weet hoe het
verloopt wanneer je het spel opnieuw zou starten.
Het concept Frame State had meer een achtergrondverhaal, wat je doel
context geeft. En je kon dit spel makkelijk herhalen door andere onderwerpen
te gebruiken. Het grootste probleem van Frame State waren wel de
handelingen. Deze lijken niet echt gebruiksvriendelijk. Het spel richt zich op
het goed bekijken en lezen van de nieuwspost. Dan is het makkelijker als de
besturing een automatisme is, zoals swipen. Het idee vond ik voor de rest wel
goed. Zo kan je de speler het probleem van een andere kant laten zien.
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CONCLUSIES CONCEPTFASE
Uit de twee overgebleven concepten zijn we verder gegaan met Frame State.
Het idee van beide concepten was ongeveer hetzelfde: je zet de speler in
de schoenen van een nieuwsschrijver. Zo kan de speler leren hoe bepaalde
selectiekeuzes jouw beeld over een artikel kunnen veranderen.
Het concept ‘Feed Maken’ was iets meer gericht op het algoritme, hoe
bepaalde posts over hetzelfde onderwerp je een bepaalde kant op sturen. In
tegenstelling tot het normale algoritme was het in dit spel wel de bedoeling
om de beste informatie te geven en niet wat het beste bij de persoon past.
Frame State pakte ongeveer hetzelfde probleem aan, maar was specifieker
gericht op de nieuwspost zelf. Eveneens hoe bepaalde onderdelen zoals een
afbeelding alleen al ook invloed hebben. Ook hebben eerdere keuzes hier
geen invloed op de rest van het spel. Dat zorgt er ook voor dat je snel je
fouten kan verbeteren in de volgende ronde.
Het doel van Frame State is om artikelen zo neutraal mogelijk samen te
stellen en je niet te laten beïnvloeden door een eigen bias of die van een
ander. De voorbedachte persona geeft een reactie vanuit zijn of haar eigen
bias. Met deze reactie kan de speler bepalen wat in het artikel deze reactie
veroorzaakt.
Als laatste heb je meer vrijheid in Frame State. Je kan verschillende teksten,
headlines en afbeeldingen combineren om de speler na te laten denken over
de keuzemogelijkheden die vooraf gaan aan het schrijven.
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PROTOTYPES
In dit hoofdstuk zie je verschillende iteraties van ons prototype over de
werking van het spel. Deze zijn voor een deel fysiek en een deel online
getest. Dit was afhankelijk van de situatie. In alle testen kregen de spelers
nieuwsmateriaal voor zich en moesten ze die plaatsen op de juiste plek om
hun keuze vast te leggen. Vervolgens kreeg je via een pijltje op een schaal te
zien wat de score was. Je selectie werd bij elkaar gehouden om daar verder
mee te gaan.
Door het op deze manier uit te voeren, konden wij makkelijk de game
mechanics testen om uiteindelijk het leerdoel te bereiken door de pure
gameplay.
Daarnaast moesten we ook testen of de spelers het leerdoel uit het spel
konden halen. Volgens Sander van Raccoon Games kon je van tevoren een
leerdoel opstellen. Na het spelen kan je dan kwalitatieve vragen stellen over
wat je geleerd hebt. Komen deze antwoorden overeen met je opgezette
leerdoel, dan heb je het gehaald.
Voor het testen van onze prototypes hadden we het volgende leerdoel
opgesteld:
“Wat we onze doelgroep willen leren is om neutraal naar nieuwsposts te kijken,
kritisch te denken over wat ze lezen, en zich minder te laten beïnvloeden door
de confirmation bias van henzelf en anderen. We willen dat onze doelgroep
een open houding tegenover het nieuws inneemt. En dat ze zich niet laten
sturen door de bias in de nieuwsposts, zodat ze minder snel zullen oordelen
en makkelijker door de bias van artikelen heen kijken. Door bepaalde diepere
structuren mee te geven willen we het onze doelgroep makkelijker maken om
ernaar te kijken en om biases te herkennen.”
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FRAME STATE
Hoe het werkt?
De speler moet een artikel zo neutraal mogelijk samenstellen. Je krijgt drie
afbeeldingen/headlines/teksten en hashtags voor je, waarvan één optie
(meerdere opties voor de hashtags) neutraal was. Hierop ging een persona
reageren. Deze persona had een bepaalde mening die de reactie zou
beïnvloeden. Kies je iets wat zijn of haar mening bevestigt, krijg je een hele
positieve reactie. Wanneer dit de persona tegenspreekt, krijg je een negatieve
reactie. Ook is er een neutrale reactie. De reactie van de persona moet de
speler aan het denken zetten of het echt neutraal is. Daarna was er een optie
om iets te wijzigen als je het toch niet eens was met je huidige keuzes. Het
doel van de speler is om zich niet te laten beïnvloeden door een eigen bias of
die van een ander en zo neutraal mogelijk te zijn.
Om de reactie van de persona te bepalen kregen alle onderdelen een score:
- 0 voor een neutraal onderdeel
- -1 voor een negatief onderdeel
- +1 voor een positief onderdeel

Het enige obstakel wat we tegen kwamen tijdens het testen was dat
de hashtags dezelfde waarde hadden als een afbeelding. En je mocht
drie hashtags kiezen. Deze wogen dus drie keer zo zwaar als de andere
onderdelen. Dit probleem konden we aanpakken door bepaalde onderdelen
zwaarder te laten wegen.
Het resultaat
Uit de resultaten werd het verwachte leerdoel nog niet bereikt. De volgende
conclusies zijn uit dit prototype gehaald:
+ De spelers dachten kritisch over de keuzes.
- De spelers begrepen het doel niet goed door te weinig uitleg.
- Ze dachten dat het artikel voor persona geschreven moest worden.
- Spelers namen erg veel tijd om het artikel samen te stellen, terwijl het spel
de korte tijd op social media moet nabootsen.

Op het einde werd jouw score van neutraliteit geplaatst op een schaal. Hoe
dichter de totale score bij 0 was hoe meer punten je kreeg.

32

INTERACTIE EN LEERMOMENT - FRAME STATE
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REACTIE VAN PERSONA

KEUZES SLEPEN

SCORE OP SCHAAL

EVALUATIE
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FRAME STATE 0.2
Hoe het werkt?
Het directe vervolg op de eerste versie van Frame State had dezelfde
standaardregels met een paar toevoegingen.
- Je kreeg 60 seconden de tijd om de post samen te stellen. Dit bootst het
korte leesgedrag op social media na.
- Ook waren we een stuk concreter over het doel van het spel. We vertelden
nu duidelijk dat je zo neutraal mogelijk moet zijn.
GAME DESIGN LENSES
Voordat we dit prototype hebben getest, hebben we het concept nog eens
goed doorgenomen en naar Game Design Lenses gekeken. Deze lenzen
waren lesmateriaal in de Minor Game Design & Development. Er is een app
ontwikkeld door Schell Games waarin allemaal kaarten staan die vragen
stellen over je game (Schell Games, 2010). Je kijkt dan als ontwikkelaar vanuit
verschillende perspectieven naar je concept. Met deze app kun je achterhalen
in hoeverre bepaalde ervaringen in je game naar voren komen en hoe je dit
kunt verbeteren.

LENS VAN DOELEN
Het doel van de game bleek nog niet duidelijk
te zijn. Dit kwam voornamelijk doordat er geen
beloningen zichtbaar waren in het spel, of een
teken van progressie. Er moet dus heldere
feedback en vooruitgang te zien zijn. Dit probleem
was in dit prototype nog niet goed aanpakt, maar
in de opvolgende prototypes is daar goed op
gelet.

LENS VAN KANS
LENS VAN UITDAGING
De uitdaging zit hem in dat je nu zelf de nieuwspost
samenstelt en dat je erachter moet komen wat het
beste resultaat bereikt. Ook wordt de uitdaging
bepaald door het niveau van de tekst. Testen is de
enige manier om erachter te komen of het niveau
van de tekst uitdagend genoeg is.

In hoeverre is het spel willekeurig?
Op dit moment is er niet iets willekeurigs
aanwezig in ons prototype. De reacties
van de persona’s kunnen wel als
willekeurig aanvoelen, omdat de speler
van tevoren nog niet weet hoe dit wordt
bepaald. Om verwarring hierover te
voorkomen kan dit aan het begin van het
spel worden uitgelegd.
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FRAME STATE 0.2

Het MURAL-bord waarin speler die nieuws materialen konden verplaatsen om de juiste keuze te
selecteren.

Het resultaat
+ De spelers letten op woordgebruik en stemming van het artikel
+ De spelers begrepen wat het doel was.
- Niemand veranderde zijn of haar reactie. Ze keken wel naar de reactie van
de persona maar het was niet het grootste focuspunt.
- De spelers vonden het niet duidelijk hoe de score werd bepaald. Ze zien
graag terug in het eindresultaat van de ronde. Bijvoorbeeld dat de afbeelding
een score had van -1,5. Ze gaven aan dat ze dan beter kunnen bepalen wat
goed of fout ging.
- We moeten erop letten dat alles wat we schrijven echt neutraal is.
Het doel van de persona was om via een reactie erachter te komen wat de
toon van het artikel precies is. Er was geen speler die veel met deze reacties
deed. Vanaf dit punt gingen we testen of een andere ‘echte’ speler dit duidelijker zou kunnen maken. Ook hebben we het samenstellen van de nieuwspost en de tijdsdruk hierbij behouden voor verdere iteraties.
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FRAME STATE CO-OP
Het doel van de persona was om via een reactie erachter te komen waar
je artikel nou echt over gaat. Er waren maar weinig spelers die veel met
die reacties deden. In een ouder concept, Ranking Game, moest de speler
beargumenteren hoe hij of zij over het nieuws dacht. Deze functie kunnen
we mogelijk toevoegen aan Frame State, waarbij een andere speler naar jouw
nieuws kijkt. We verwachten dat de mening van een echt persoon meer zegt
dan een statische persona.
Hoe het werkt?
De eerste speler gaat zoals in de vorige versies een nieuwspost samenstellen.
De rol van de tweede spelers is om het artikel te gaan beoordelen. Hier moet
je de samensteller gaan helpen om tot een beter resultaat te komen en van
elkaar te leren.
De tweede speler mag 3 hashtags kiezen. Deze hashtags vatten de tekst
samen. Het spel helpt de spelers om aan zichzelf vragen te stellen zoals: “Om
wie of wat gaat het?” Uit de nieuwsanalyses bleek dat hashtags deze vragen
beantwoorden. Hierdoor kan de samensteller zien wat iemand anders uit de
tekst haalt. Ook geeft hij of zij via de schaal aan hoe neutraal het artikel is.
Vervolgens worden de rollen omgedraaid.

Progressie
Aangezien de mening van de spelers niet vooraf te bepalen was, moest ook
de score veranderen. De score werd aan de hand van de stemming van de
nieuwspost bepaald. Je kreeg een negatieve score als het artikel erg negatief
was tegenover het onderwerp. Het tegenovergestelde geldt voor een
positieve score.
We hebben de bubbel geïntroduceerd als een metafoor om de progressie
aan te geven. Dit sluit aan bij de uitdrukking ‘in je eigen bubbel van
informatie leven.’ Het doel was om zoveel mogelijk punten te scoren en
hierdoor je bubbel te breken. Speel je goed, dan
wordt je bubbel lichter. Als je fouten maakt,
wordt je bubbel juist donkerder. Maak je veel
fouten, dan moet je steeds meer punten
scoren om tot de lichtste bubbel te komen.

Het resultaat
+ De spelers zagen dat de artikelen op verschillende manier geschreven
konden worden.
+ De spelers zagen dat overal wel een mening in verborgen zat.
+ De acties van de tweede speler zetten de eerste speler aan het denken over
zijn keuzes.
- Het spel moet speelser. Het heeft nog een te serieuze toon waardoor de
spelers het niet uit zichzelf zouden gaan spelen.
- De spelers vonden het moeilijk om de betekenis uit de schaal te halen. Ze
vroegen zich af wanneer iets positief was.
- De scores konden elkaar opheffen als je bijvoorbeeld een positieve
afbeelding koos en negatieve tekst.
- De spelers begrepen dat ze hashtags moesten kiezen die bij de tekst
passen, maar ze hadden niet genoeg invloed op de samensteller.
- De spelers zagen weinig vooruitgang doordat de bubbel ook weer achteruit
kon gaan.
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FRAME STATE VERSUS
De toevoeging van een andere speler zorgde ervoor dat de spelers gingen
nadenken over hun keuzes. Het spel was alleen nog te serieus waardoor ze
het niet graag uit zichzelf zouden spelen. Er is niet echt iets waar je voor
strijdt. Het idee ontstond om dit tegen elkaar te gaan spelen, maar dat
vereist wel aanpassingen. We moesten wel zorgen dat zowel de samensteller
als beoordelaar motivatie had om serieus mee te spelen. Ze zijn namelijk
afhankelijk van elkaar voor het scoren van punten.
Hoe het werkt?
Je speelt dit spel met vier spelers tegen elkaar. Iedereen mag tegelijkertijd
gaan samenstellen. Hierna gaan we alle artikelen één voor één lezen.
De spelers die dit artikel niet hadden geschreven mochten dit lezen en
beoordelen via de schaal (zie de afbeelding rechts). Daarnaast schreven ze
hashtags over het artikel. Aansluitend mag de samensteller een hashtag
kiezen die hij of zij erbij vindt passen. Tussendoor mag de samensteller
iets wijzigen. De beoordelaars konden nu ook nog punten scoren. Als jou
beoordeelde waarde overeenkomt met die van de samensteller krijg je
punten..

De schaal hadden we een stuk simpeler gemaakt om het duidelijker te maken
voor de spelers. Het loopt van neutraal (0) naar ‘biased’ (6). Hoe dichter je bij
0 zat hoe meer punten je kreeg. Het maakt nu niet meer uit op welke manier
je biased bent alleen hoe erg.
Vanaf deze iteratie lieten we tussen de rondes door de diepere structuren
zien. Deze tips moesten het lezen gemakkelijker maken in de korte tijd. Ook
konden de spelers de tips al gelijk toepassen. Zoals Sander van Raccoon
Games ook had gezegd: ‘het bereiken van het doel heeft herhaling nodig en
hier mag je best concreet over zijn.’
De interactie en het leermoment bleef grotendeels hetzelfde. Het enige
verschil is dat de feedback van de medespelers nu alleen de mate van
‘biased’ of ‘niet biased’ weergeeft.
Het resultaat:
+ Het spelen tegen elkaar maakte de game minder serieus. Ook gaf het een
gevoel van competitie.
+ De spelers begrepen het doel. Elke speler hield er ook rekening mee hoe
anderen een bepaald nieuwsartikel benaderden.
- Het spel verliep niet echt vlot. Dit kwam met name door alle handelingen
die tussendoor uitgevoerd moesten worden.
- De manier van punten scoren was duidelijk, alleen het idee van de bubbel
nog steeds niet.
- De leestips waren wel duidelijk, maar ze hebben er bijna niks mee gedaan.
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FRAME STATE BIAS
Vanaf dit punt hadden we het doel van het prototype veranderd in het
herkennen van biases zelf. Het was eerst de bedoeling om zo neutraal
mogelijk te zijn. Maar zoals uit vooronderzoek is gebleken, is nieuws op
social media nooit neutraal. Het uiteindelijk doel is om een neutrale en open
houding tegenover nieuws in te nemen, zodat je je niet laat beïnvloeden
door bepaalde biases. Maar om dit te kunnen doen moet je wel herkennen
hoe iets vooroordelend is. Door deze verandering moest er ook wat worden
gewijzigd aan ons leerdoel:

Ook in Ronde 3 was de rol van het samenstellen gelijk aan dat van ronde 1.
Alleen kregen hier alle spelers dezelfde nieuwspost te zien, maar met een
andere stelling (bias). Wat het beoordelen iets lastiger kan maken. Zoals in de
afbeelding te zien is krijgt iedereen alle nieuwsposts van de andere spelers te
zien en je moet de stellingen naar een van de teksten slepen.

“We willen onze doelgroep leren om de sturing in nieuwsposts te herkennen,
en dat ze kritisch denken over wat ze lezen. De doelgroep moet een open
houding tegenover het nieuws innemen en zich niet laten sturen door biases in
de nieuwsposts. Door bepaalde diepere structuren mee te geven willen we onze
doelgroep het makkelijker maken om nieuws te lezen in de korte tijd die je op
social media zit, en om deze biases in de tekst te herkennen.”
Hoe werkt het?
Bij Frame State Bias kregen alle spelers een stelling (bias) toegewezen en
moesten ze hun nieuwspost op zo’n manier samenstellen dat het deze bias
bevestigde. Alsof ze het maakten voor iemand die zo denkt. Daarna kregen
alle beoordelaars de samengestelde post met 3 stellingen (biases) voor zich
en moesten ze raden welke stelling de samensteller had gekregen. Hiermee
lieten we de spelers kritisch nadenken om zo een connectie te leggen tussen
bepaalde inhoud en de vooringenomen meningen. De teksten zijn nu op zo’n
manier aangepast dat er meerdere combinaties mogelijk zijn, wat het iets
moeilijker maakt.
Om de variatie in het spel te houden, hebben we meerdere rondes
toegevoegd. Ronde 1 bestaat uit het samenstellen en beoordelen.
In ronde 2 was het samenstellen hetzelfde gebleven. De beoordelaars
mochten de tekst gaan lezen en opschrijven wat de bias is. Daaruit mocht de
samensteller de meest passende kiezen.

In Frame State Versus werd er niet veel met de tips over de diepere structuren
gedaan. Dit kwam met name omdat het niet duidelijk genoeg was wat je
ermee kon. Dit konden we mogelijk verhelpen door ze visueel te maken en
te laten aansluiten op de volgende ronde. Hierdoor konden de spelers gelijk
uitvoeren wat ze geleerd hadden, zoals voorkomt bij de strategieën in het
Slechtnieuws spel.
Naast de kwalitatieve vragen aan het einde van het spel hadden we ook een
klein leesopdracht toegevoegd. Deze opdrachten mochten de speler zowel
voor als na de test uitvoeren. Hierdoor konden we verandering zien in het
leesgedrag. Zie bijlage voor resultaten
Aan het begin hebben we het spel en de progressie met de bubbel concreet
uitgelegd. Hiermee voorkwamen we dat er tijdens het spel onduidelijkheden
opspeelden. Alleen voor het uiteindelijke product zijn we nog met andere
vormen van progressie gaan experimenteren, zodat dit duidelijk wordt
zonder een uitgebreide uitleg.
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FRAME STATE BIAS
Het resultaat:
+ De link met social media en korte tijd daarop werd herkend.
+ Door de gevarieerde rondes bleef het plezier en de flow er sterker in zitten.
+ De spelers merkten dat het spel hielp bij beter lezen.
- Doordat de samensteller fouten maakte deden de beoordelaars dat ook.
- Het doel van ‘biases herkennen’ werd niet direct herkend. De spelers
kregen meer het idee dat ze moesten gaan samenvatten. Bijvoorbeeld: de
zelfgeschreven biases in ronde 2 waren meer samenvattingen.
Na deze iteratie zijn we verder gaan testen op andere mensen. Maar om
een aantal problemen te verhelpen hebben we een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Hiervoor hebben we nogmaals de Game Design Lenses
gebruikt zoals bij de eerste versie van Frame State.

The Lens of Simplicity/Complexity
Een duidelijk probleem was dat de samensteller
en beoordelaar erg afhankelijk van elkaar waren.
Als de ene een fout maakt, zorgt dat voor fouten
bij de ander. Dit probleem zal er altijd wel blijven,
want je bent op social media ook afhankelijk van
de schrijver. Maar de beoordelaar mag wel punten
krijgen voor biases die hij of zij wel ziet, ondanks
dat de samensteller een andere stelling kreeg. In
de volgende iteratie willen we hier wat meer balans
in brengen, zodat de spelers niet te veel afhankelijk
zijn van elkaar.

The Lens of Responsibility
Voor een serious game moet je je altijd blijven
afvragen hoe de speler geholpen wordt. Het
huidige spel moet de speler helpen door
kritischer naar nieuws te kijken en biases te
herkennen, waardoor ze minder beïnvloed zullen
worden. Met deze lens hebben we dus nogmaals
nagedacht hoe dit spel de spelers zal helpen.

The Lens of Visible Progress
Je progressie was te zien via een bubbel
die je moet breken, en een scorebalk. Het is
alleen nog niet duidelijk of de precieze score
zichtbaar wordt. Met deze lens hebben we
overwogen om dit meer te laten zien, omdat
het spel dan transparant is over waar jij als
speler staat en hoeveel kans je hebt om
verder te komen.
Ronde 2:
Een fout in ronde 2 was dat de spelers de tekst
gingen samenvatten. Het omschrijven van een
bias is natuurlijk best lastig. Daarom hebben we
ronde 2 iets aangepast. Bij ronde 2 kreeg de speler alle afbeeldingen,
headlines en teksten los te zien. Je moest voor elk onderdeel een van de drie
stellingen kiezen. De beoordelaar kreeg dan een van de drie stellingen te zien
en moet daar de juiste post bij kiezen.
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FRAME STATE BIAS
Diepere structuur tips:
Deze tips boden nog niet veel hulp.
Een Nederlands docent gaf aan dat de
mogelijke oorzaak was dat de spelers
niet wisten hoe ze de tips moesten
gebruiken. Alle tips zijn visueel
gemaakt om als voorbeeld te dienen.

Met de doorgevoerde verbeteringen hebben we dit spel nog een aantal keer
getest. De resultaten stonden in lijn met onze verwachtingen en het leerdoel.
+ Het viel de spelers op hoe bepaalde keuzes de betekenis van de tekst kan
veranderen.
+ De diepere structuren waren gebruikt en hielpen volgens de spelers.
+ Goed lezen van korte berichten wordt in mindere mate aangeleerd op
school.
+ Uit de leesopdracht zagen we dat na het spel ze iets specifieker op de tekst
in wisten te gaan (zie bijlage voor leesopdracht).
+ Voor een speler voelde het als een soort race, waardoor hij ook goed
gemotiveerd was om serieus te spelen.
- De spelers vonden dat ze in ronde 1 iets te weinig tijd hadden, omdat ze
moesten wennen aan de spelregels.
Uiteindelijk hebben we besloten om dit prototype als basis te gebruiken voor
het Proof of Concept.

41

VASTLEGGEN KEUZES
KEUZES SLEPEN

+

VOORUITGANG

SCORE + TIPS

EVALUATIE
42

43

CONTEXT
Vanaf dit punt zijn we gaan onderzoeken waar we de game het beste
in konden zetten. Dit speelt namelijk een rol bij het bepalen van de
motivatie om de game te spelen, in hoeverre de boodschap duidelijk wordt
overgebracht en in welke vorm het spel gaat plaatsvinden.
Onze doelgroep bestaat uit middelbare scholieren tussen de 15 en 17 jaar.
Deze doelgroep is het meest actief op Instagram, maar op school houden ze
zich rond deze leeftijd ook meer bezig met het nieuws. Een onderdeel van
de les maatschappijleer gaat ook over het kijken en lezen van het nieuws.
Maar ook bij andere vakken als Nederlands gebruiken ze nieuwsartikelen
als lesmateriaal. Nieuws wordt in de klas gebruikt om kritisch denken te
bevorderen en te zorgen dat je je bewust bent van wat je leest. Daarnaast
zijn er 3 grote vaardigheden die je ontwikkelt met het volgen van het nieuws
(Stichting Nieuws in de klas, 2015):

Begrijpend Biased

Taalvaardigheid: voor het lezen van nieuws heb je algemene taalkennis
nodig. Deze vaardigheid leer je vooral in de les Nederlands. Veel
leerstrategieën van begrijpend lezen kunnen je helpen om nieuws beter te
begrijpen.
Mediawijsheid: ‘Mediawijsheid is het geheel aan kennis, vaardigheden en
mentaliteit, dat nodig is om actief, bewust en kritisch deel te nemen aan een
fundamenteel gemedialiseerde samenleving.’ (Stichting Nieuws in de klas,
2015). Hier leren leerlingen om artikelen goed te doorgronden zodat ze de
boodschap beter begrijpen.
Burgerschap: deze vaardigheid gaat over hoe je deelneemt aan de
samenleving. Het verkennen van verschillende perspectieven om je eigen
positie over een bepaald onderwerp in te nemen. En je eigen visie op een
onderwerp te kunnen beargumenteren.
De meest logische context voor onze serious game lijkt de les
maatschappijleer om de vaardigheid met het nieuws lezen te verbeteren.
Maar we hebben verder ook nog gekeken naar andere omgevingen.
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Tijd-dodende momenten

VERKENDE OMGEVINGEN

Tijdens tijd-dodende momenten zijn er verschillende dingen die je kunt doen.
Waaronder spelletjes spelen, het lezen van nieuws en met vrienden kletsen.
Dit zijn allemaal vrij korte activiteiten. Het zou daarom een mogelijkheid zijn
om ze te combineren. Je speelt in deze context gezellig samen met anderen
een spelletje en tegelijkertijd ben je samen bezig met het nieuws.
Voordelen:
+ Kritisch denken is een vaardigheid die je moet herhalen om dit te
verbeteren. Tussendoor heb je veel mogelijkheden om het even op te
pakken.
+ Je hebt het met verschillende mensen over het nieuws waardoor je
meerdere mogelijke perspectieven verkent waar je zelf niet aan denkt.
+ Met meerdere spelers wordt er een gevoel van competitie opgewekt, wat
het meer laat lijken op een strijd in plaats van een simpel spelletje.
Nadelen:
- Mensen zullen een serious game niet zo snel uit zichzelf gaan spelen.

https://www.123rf.com/photo_88769342_young-girl-uses-a-mobile-phone-inthe-city-bus-technology-cell-phone-isolation-internet-and-social-m.html
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Les Nederlands
De les Nederlands is een zeker passende context, omdat het nieuws
vaak gebruikt wordt als lesmateriaal. We waren benieuwd waar ons spel
precies op zou aansluiten. Daarvoor hebben we gesproken Lars Kloet, een
docent Nederlands op de middelbare school. Hij vond het een interessant
onderwerp, omdat dit spel zich focust op een andere soort teksten. De
meeste artikelen bij de les Nederlands zijn vaak saai en niet zo relevant.
Om te voorkomen dat iemand vooraf al iets over dit onderwerp weet. Aan
die voorkennis ontkom je niet, maar hij zei dat als je veel verschillende
onderwerpen gebruikt, er voor iedereen wel wat nieuws tussen zit. Daarnaast
bekeken we tijdens het gesprek de exameneisen voor Nederlands op het
havo/vwo. Hierin stond een eis waar ons spel op aansluit.
“Relevante informatie verzamelen en verwerken”

VERKENDE OMGEVINGEN

De leerlingen moeten leren relevante en betrouwbare informatie te selecteren
uit diverse bronnen: schriftelijke, mondelinge en audiovisuele.
De geselecteerde inhouden moeten de leerlingen zo ordenen en verwerken dat
ze bruikbaar zijn voor hun doel en publiek” (Meestringa, 2012).
Voordelen:
+ Dit vak gebruikt nieuws al als lesmateriaal.
+ In de les Nederlands worden elk jaar dezelfde onderwerpen herhaald, maar
steeds een slagje moeilijker. Op dezelfde manier kun je ‘Begrijpend Biased’
ook door meerdere jaren heen spelen.
Nadelen:
- Moeilijk te integreren in de les door gebrek aan tijd (corona).
- Het lesprogramma verschilt per school, en het is hierdoor niet duidelijk
wanneer het spel in het les programma wordt ingezet
https://onderwijs010.nl/meer-tijd-voor-aanmelden-bij-middelbare-school/
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Les maatschappijleer/burgerschap

VERKENDE OMGEVINGEN

Een andere context binnen het onderwijs die wij hebben onderzocht, is de les
maatschappijleer op de middelbare school of de burgerschap op het MBO.
Onder burgerschap valt het begrijpen van en het omgaan met nieuws en
social media. Ook leer je om te bepalen wat voor nieuws belangrijk is. Deze
vaardigheden kunnen confirmation bias tegengaan door het aanleren van
beargumenteren.
Voordelen:
+ Vanaf de leeftijd van onze doelgroep krijgen leerlingen met deze vakken te
maken.
+ Nieuws is een van de centrale punten, een serious game kan bijdragen aan
het begrijpen van het nieuws.
Nadelen:
- Deze vakken gaan meer over beargumenteren als geheel. ‘Begrijpend
Biased’ staat meer in het teken van goed lezen waarover je dan kritisch denkt,
waarbij beargumenteren meer een indirect gevolg is.
- Dit vak wordt maar een beperkte periode gegeven.

https://nos.nl/artikel/2235085-kabinet-wil-betere-lessen-goed-burgerschap
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De openbare bibliotheek
Naast scholen zijn we ook gaan kijken naar andere plekken waar ze zich bezig
houden met mediawijsheid. We zijn met Bibiotheek AanZet in Dordrecht in
gesprek gegaan. Mediawijsheid is een opkomend onderwerp waar steeds
meer bibliotheken zich mee bezig houden. Deze bibiliotheek heeft elke
maand een nieuw thema waar omheen activiteiten worden georganiseerd.
Hier is mediawijsheid er een van. We zouden hier ‘Begrijpend Biased’ kunnen
inzetten, omdat het spel ook in het teken staat van mediawijsheid. Het nadeel
is dat mediawijsheid alleen in de maand april naar voren komt. Het is dus
geen onderdeel van het standaardprogramma (De AanZet, 2021).

VERKENDE OMGEVINGEN

Voordelen: 
+ Mediawijsheid is hier een groot onderwerp.
+ De bibliotheek wordt steeds innovatiever op het gebied van informeren.

Nadelen:
- Er worden maandelijks thema’s behandeld, mediawijsheid komt slechts één
maand in het jaar voor.
- Met games en gamification heeft de bibliotheek nog nooit gewerkt.

https://www.debibliotheekaanzet.nl/
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CONCLUSIES CONTEXTONDERZOEK
In principe past ons onderwerp bij meerdere lesprogramma’s, omdat het
verzamelen en verwerken van informatie een algemene vaardigheid is.
We kiezen specifiek voor Nederlands omdat dat volgens ons de meeste
aansluiting heeft. Zoals al in de exameneisen van Nederlands staat moet je
relevante informatie kunnen verzamelen en verwerken (Meestringa, 2012).
In ‘Begrijpend Biased’ moet je een nieuwspost zo samenstellen dat er een
vooringenomen mening (bias) naar voren komt. De speler moet dus bepalen
welke informatie meer relevant of bruikbaar is in de vooringenomen mening.
Ten tweede is kritisch denken een vaardigheid die herhaling vereist.
Nederlands is een vak dat je in elk jaar van de middelbare school krijgt, terwijl
je een vak als maatschappijleer of burgerschap maar een kortere periode
krijgt. Ook focust maatschappijleer/burgerschap zich meer op een identiteit
innemen en beargumenteren. Dit kan een gevolg zijn van kritisch denken,
maar dat is niet het directe focuspunt van ‘Begrijpend Biased’.
Als laatste gaf de docent Nederlands aan dat we ons het beste kunnen
focussen op één niveau/jaar. De moeilijkheid kan altijd aangepast worden
per niveau. Daarnaast gaf hij aan dat het taalniveau op Instagram het meest
overeenkomt met het lesniveau van havo 4. De inhoud van de teksten in
al onze iteraties zijn aangepast op dat niveau, dus is het ook het beste om
daarmee door te gaan.
Tijdens het onderzoek van de context was Jorrik al een tijdje bezig met
het exploreren van de technische mogelijkheden, en Lucas had al een paar
schetsen gemaakt voor art. Pas toen de context volledig vaststond wisten we
zeker dat we als volgende stap hier ons volledig in konden verdiepen.
Op de volgende pagina wordt de context samengevat in de vorm van
een PACT-model (People, Activities, Context & Technology). Hier zullen de
belangrijkste kenmerken van ‘Begrijpend Biased’ kort worden uitgelegd.
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PROOF OF CONCEPT
Frame State Bias, uiteindelijke benaming ‘Begrijpend Biased’, is zowel op
papier als digitaal getest. Bij de papieren versie werden er naast het spelen
ook een aantal extra handelingen vereist, zoals het verplaatsen van de inhoud
op een bepaald moment, het indelen van informatie en de scores berekenen.
Dit kost veel tijd en voorbereiding. In de digitale versie worden deze
handelingen geautomatiseerd om het tempo van de game vlot en consistent
te houden.
Daarnaast zal de game gespeeld worden op mobiele telefoon of tablet. De
acties die erin voorkomen zijn namelijk heel makkelijk om te zetten in tikken
of swipen. Bovendien is een mobiele versie meer toegankelijk en makkelijker
op te zetten in de klas vergeleken met een fysieke versie, omdat vrijwel elke
leerling zijn of haar mobiel bij zich heeft en het materiaal gratis en snel online
te bereiken is.
Tijdens de game zelf zullen de leerlingen in 3 rondes artikelen samenstellen
met als doel om ze aan te passen aan een voorgeschreven bias. De
samensteller krijgt punten voor overeenkomende onderdelen, de
beoordelaars krijgen punten als ze de juiste bias raden bij de tekst. Hierin
komt de rol van zowel de schrijver als de lezer naar voren. De spelers zullen
zich dus inleven in beide perspectieven.
Het einddoel van het spel is om zoveel mogelijk likes te verzamelen. En wie
aan het einde de meeste likes verzameld heeft, is de winnaar.
Aan het einde van het spel zullen de resultaten worden besproken in de klas.
De docent evalueert de leerdoelen en stelt hier een aantal vragen bij. Ook
evalueren de leerlingen zelf hoe het is gegaan. Door dit vaak te doen in korte
sessies zullen de leerlingen biases beter herkennen en zullen ze zich hierdoor
minder laten beïnvloeden.
Daarnaast is er concept gemaakt voor een docentenhandleiding die tijdens
de les gebruikt kan worden. Deze zal nog worden geïtereerd en opgemaakt
aan de hand van het eindproduct.
Zie bijlage voor reacties Proof of Concept & docentenhandleiding.
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KLEUREN
Tijdens het spelen van een game is het belangrijk dat het kleurenschema de
speler aanspreekt waardoor hij of zij er daadwerkelijk naar gaat kijken en het
gaat spelen.
De thema’s waar onze game voor staat zijn social media, onderwijs en
nieuws. Hiervoor is er onderzoek gedaan naar kleurencombinaties. Daarbij is
er ook gekeken naar wat voor gevoel bepaalde kleuren oproepen.

kleuren geeft de ogen rust. Daarnaast zorgt wit voor het creëren van een
contrast en symboliseert het veiligheid (Cherry., 2020).
Zie bijlage voor kleurentests en reacties.

Onze eerste kleur is blauw.
De meestvoorkomende kleur op social media is blauw. Blauw is namelijk
betrouwbaar, rustgevend en stimuleert productiviteit. Blauw wordt misschien
meer geassocieerd met mannen, maar toch is het een van de meest populaire
kleuren voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast wordt het begrip
onderwijs het meest geassocieerd met de kleur blauw.
Het gevoel dat we willen opwekken met blauw is voornamelijk
betrouwbaarheid en rust. Betrouwbaarheid wordt vaak vertaald naar een
donkere tint, maar té donker kan zorgen voor een somber gevoel. Rust wordt
het meest geassocieerd met lichtblauw, maar er zijn al heel veel platforms
die lichtblauw als primaire kleur hebben, zoals Facebook, Twitter, Skype, etc.
Daarom is onze tint blauw niet te donker en niet te licht. Zodat het origineel
blijft en het geen negativiteit opwekt.

De kleuren complimenteren elkaar volgens Adobe Color.

Hier hebben we de kleur oranje aan toegevoegd.
Oranje staat namelijk voor enthousiasme en warmte. Bovendien zijn oranje
en blauw twee kleuren die elkaar complimenteren. We zijn voor de tinten
gegaan die elkaar het meest complimenteerden volgens Adobe Color. Met
oranje als secundaire kleur willen we de neiging opwekken om het spel te
spelen. Of in dit geval, om op de knoppen te drukken.
Een paar overige kleuren die in het spel voorkomen zijn zwart en wit. Dit is
voornamelijk voor het lezen van teksten. Zwart op wit is namelijk het fijnst
voor de ogen om te lezen. En het plaatsen van witruimte tussen een aantal

Verschillende kleurenschema’s waarmee is getest.
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INDELING
De schermen van de game zijn zo ingedeeld dat het de eye-tracking
ondersteund. Dit is waar de ogen zich het meest op focussen op het moment
dat een gebruiker een site of applicatie bezoekt.
Bij de meeste mensen bewegen de ogen in een F-patroon. Hier ligt de
focus bovenaan en wordt er steeds minder over de breedte van het scherm
gekeken naarmate de ogen omlaag gaan. Dit is tevens een rede waarom we
een contrast hebben gecreëerd met oranje, zodat de punten van interactie
alsnog opvallen (Pernice, 2017).
In eerste instantie wilden we de link met Instagram duidelijk maken door de
knoppen dezelfde vorm te geven als een story-cirkel. Daarnaast zijn er een
aantal icoontjes van het platform nagemaakt en subtiel onder de knoppen
geplaatst. Dit bleek duidelijk te zijn, alleen leek het scherm hierdoor meer
op een grote hoeveelheid losse onderdelen. Er mocht dus meer cohesie
zichtbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de tone of voice (stemming)
zowel de serieusheid van een serious game als het vermaak van een normale
game uitstraalt.

BEGRIJPEND
BIASED

Vervolgens kregen de cirkels dezelfde opvulling als de knoppen en hebben
we ze direct naast elkaar gezet. Hierdoor vielen ze wel meer op, maar naar
onze mening niet zo zeer op een prettige manier. Door de ene helft te laten
uitsteken leek de indeling wat meer asymmetrisch.
Als laatste iteratie hebben we de cirkels weggehaald en de icoontjes die erin
zaten samengevoegd in een afgeronde knop. Afgeronde hoeken werken
namelijk fijner voor de ogen vergeleken met rechte hoeken (UX Movement,
2016). Vervolgens werden de kleine, subtiele icoontjes vergroot en naast de
titel gezet.
Om overige lege ruimte te voorkomen hebben we spelericoontjes in de
vorm van telefoons aan de onderkant van het scherm gezet. Ook kunnen de
spelers zich hiermee van elkaar onderscheiden tijdens het spelen.
Zie bijlage voor andere schermen en reacties.

BEGRIJPEND
BIASED
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PROGRESSIE
Met de progressie wordt er in het spel aangeduid hoe ver de speler van
zijn of haar doel verwijderd is, en zal de tussenstand worden bepaald door
middel van scores.

Zo is er onder andere een schets gemaakt voor een laadbalk. Het icoontje
van de speler staat erboven. Hoe voller de balk is, hoe dichter de speler bij
het einddoel is.

In eerste instantie werd er een bubbel als progressie gebruikt. Dit sluit
namelijk het meest aan bij het fenomeen ‘in je eigen bubbel van informatie
leven.’ Ook werd er door Sander van Raccoon Games aangeraden om dit
soort metaforen te gebruiken om de progressie op iets herkenbaars aan
te laten sluiten. Het enige nadeel hierbij was dat deze bubbel tijdens het
uitvoeren van de prototypes niet duidelijk bleek te zijn zonder er van tevoren
een uitgebreide uitleg over te geven. Daarom zijn we gaan kijken of dit ook
op een iets simpelere manier aangeduid kon worden.

Daarnaast is er kader met een hartje erin gemaakt met een nummer erachter.
Dit nummer stelt het aantal likes voor. Hiermee valt het misschien weg
wanneer het einde in zicht is, maar het staat wel direct in verband met
Instagram. Deze voorbeelden zijn getest op de doelgroep. We hebben
gevraagd welk voorbeeld het duidelijkst was zonder uitleg, en welk voorbeeld
hen het meest aansprak.

Het is belangrijk dat de progressie een link heeft met het onderwerp
confirmation bias of met Instagram. Tegelijkertijd moet het makkelijk te
begrijpen zijn dat hiermee de score en tussenstand bepaald wordt.

Uiteindelijk hebben we voor het laatste gekozen. Dit staat namelijk direct in
verband met Instagram. En vergeleken met de andere illustraties bleek deze
het meest te begrijpen te zijn voor de doelgroep zonder uitgebreide uitleg.
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INSTAGRAM API
In ‘Begrijpend Biased’ gebruik je nieuws als informatiebron om mee te
werken. Nieuws is informatie die je dagelijks tegenkomt. Eerder in het
onderzoek wilden we gaan kijken of we recent nieuws konden verzamelen
zodat het spel actueel bleef. Dit wilden we realiseren door middel van een
API. Een API is een software waarmee twee applicaties met elkaar kunnen
communiceren. In ons geval wilden we de serious game verbinden met de
posts van nieuwsaccounts op Instagram, zodat de doelgroep deze posts
rechtstreeks kon gebruiken in de game.
Al snel liepen we tegen een obstakel aan. Zo heeft Instagram de laatste jaren
de toegang tot hun data verminderd. Het is niet meer mogelijk om informatie
van andere openbare accounts te laden. Het is wel mogelijk om dat van je
eigen accounts te gebruiken, maar dat is niet wat we zoeken.
Later bleek dit gelukkig niet zo’n probleem te zijn omdat Lucas zelf de
teksten ging schrijven. Hierdoor hadden we meer invloed op de toon van de
nieuwspost.
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MULTIPLAYER-VERBINDING
‘Begrijpend Biased’ wordt een digitaal spel om alle berekeningen van
de score en het klaar leggen van de materialen te laten automatiseren.
Aangezien het een multiplayer game is, moeten we op zoek gaan naar een
manier waarop de telefoons met elkaar kunnen verbinden.
De game wordt uiteindelijk met Phaser (een game engine voor het web)
gemaakt. Door het spel via het web te maken kan het op elke telefoon
gespeeld worden. We zochten daarom naar een webserver. Socket.io is een
voorbeeld waarmee je via een webserver informatie kan delen. Het voordeel
van Socket.io is dat het veel gebruikt wordt met Phaser. Ook is het bidirectional, wat betekent dat ook de zender van een bericht de reactie terug
krijgt.
Eerst wilden we kijken of er een verbinding tussen twee apparaten gelegd
kon worden. Er moest een host komen die iedereen door het spel leidt,
waarna de andere apparaten en de host zelf alles ontvingen. Je kan erg
makkelijk een waarde met een berichtje meesturen zodat een ander
apparaat dat kan gebruiken. Het probleem met deze opzet is dat iedereen
alle informatie ontvangt. In de klas speel je ‘Begrijpend Biased’ in kleinere
groepjes. Er moet dus een mogelijkheid komen waarbij alleen bepaalde
mensen de berichten ontvangen.

Bestaande spelletjes zoals Kahoot en Jackbox werken met een gamecode.
Op het moment dat je een lobby aanmaakt krijg je een code. Via je telefoon
ga je dan naar een bepaalde site waar je deze code kan invoeren. Dit is een
gebruiksvriendelijke manier om met elkaar te spelen, aangezien het niet veel
moeite kost om dit uit te voeren.
Dit was redelijk makkelijk te implementeren, Het moment dat een bepaalde
opdracht wordt verstuurd, zit daar een code bij. Bij iedereen waar dit aankomt wordt gecontroleerd of de game code gelijk is.

https://www.burkunk.nl/kahoot-samen-in-de-race-om-iets-te-leren/

Via het onderstaande scherm kon je op de blauwe of rode knop drukken om
de kleur van het andere scherm te veranderen.
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GAMEFLOW

Hieronder zie je een schema waarin staat hoe alle rondes werken, hoeveel tijd
de spelers hebben en hoe ze punten krijgen.
Zie de volgende video voor een uitgebreide beleving.
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ONTWERPCRITERIA
• In een klas zitten gemiddeld 25 á 30 leerlingen. Omdat dit niet in elke klas
hetzelfde is kunnen we het spel niet voor een vast aantal spelers maken.
Gemiddeld speel je het spel met vier spelers, maar om die ene leerling te
veel of te weinig toch te kunnen laten spelen wordt het spel voor 3-5 spelers
gemaakt.
• Volgens Lars, de docent Nederlands met wie we gesproken hebben, is
het niveau van nieuwsteksten op Instagram vergelijkbaar met het niveau
van havo 4. De leeftijd in havo 4 is gemiddeld tussen de 15 en 17 jaar. Hier
moeten de teksten in het spel dus op aansluiten.
• Zowel het uiterlijk als de besturing moet een link met Instagram hebben.
Hieronder valt dat bekende elementen van Instagram zichtbaar moeten
zijn, en dat de besturing door middel van simpele handelingen gebruikt kan
worden zoals tikken en swipen.
• De teksten in het spel moeten niet te kort en niet te lang zijn. De marge
ligt tussen de 70 en 90 woorden. Hiermee voorkomen we dat de speler te
lang vastloopt op een onderdeel in de korte tijd die er is.

competitieve gevoel op pijl blijft.
• Over het algemeen moet het spel betrouwbaar en consistent overkomen.
Dit houdt in:
- Geen spel- of typefouten
- Geen knoppen die niet werken
- Niet te veel en niet te weinig witruimte
Wanneer is het klaar?
Ons product is geslaagd als de bovenste ontwerpcriteria behaald zijn, maar
daarnaast moet ook het leerdoel duidelijk zijn voor de doelgroep:
“We willen onze doelgroep leren om de sturing in nieuwsposts te herkennen,
en dat ze kritisch denken over wat ze lezen. De doelgroep moet een open
houding tegenover het nieuws innemen en zich niet laten sturen door biases in
de nieuwsposts. Door bepaalde diepere structuren mee te geven willen we onze
doelgroep het makkelijker maken om nieuws te lezen in de korte tijd die je op
social media zit, en om deze biases in de tekst te herkennen.”

• Het verdelen van het materiaal (afbeeldingen en teksten) moet
geautomatiseerd worden om het spel vloeiend te kunnen spelen zonder
lange wachttijden. Dit geldt tevens voor het berekenen van de scores.
• De navigatie moet vanzelfsprekend aanvoelen, zodat hierover niks hoeft
uitgelegd te worden aan het begin van het spel.
• De kleuren van het spel moeten zowel rust als actie uitstralen. Het lezen
is namelijk een rustige handeling en het spel speelt zich af in een rustige
omgeving. Maar het moet nog wel duidelijk blijven dat het competitief is. De
kleuren moeten dus een balans tussen deze twee gevoelens opwekken.
• De feedback op de acties van de spelers moet helder en aantoonbaar zijn.
Zo voorkom je dat ze niets leren van hun fouten. Ook moet deze feedback
te zien zijn in de progressie van de spelers tussen de rondes door, zodat het
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IMPLEMENTATIEPLAN & REALISATIE
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PLAN VAN AANPAK
Als eerste zijn we van plan om ronde 1 compleet en volledig werkend
te maken. Daarna zullen we de gameplay van deze ronde testen op de
doelgroep. Afhankelijk van de resultaten zullen er eventuele aanpassingen
worden gemaakt. Door een volledig werkende versie van ronde 1 te testen
hebben we de basis om zowel ronde 2 als 3 sneller werkend te maken.
Vervolgens gaan we deze rondes ook testen, en aan de hand van de
testresultaten de puntjes op de I zetten voor het eindproduct.
Het zal best lastig worden om vaak met de doelgroep te kunnen testen. Dit
komt zowel door de aankomende zomervakantie als door corona. Aan de ene
kant hebben wij hier een aantal connecties voor waarmee we de testgroepjes
vol kunnen maken. Alleen zal het voor ons niet haalbaar zijn om het
eindproduct op een volledige klas te kunnen testen. ‘Begrijpend Biased’ zal
dus ook worden getest op leeftijdscategorieën die iets buiten de doelgroep
vallen.
Voor het eindproduct gaat Jorrik ervoor zorgen dat de game volledig
werkend zal zijn op technisch gebied. En aangezien de meeste schermen
van art al gemaakt zijn, zal Lucas zich voornamelijk richten op de inhoud van
de game en overige zaken. Onder andere het schrijven van de teksten, het
opmaken van de docentenhandleiding, animaties bedenken, etc.
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CONCLUSIES & DISCUSSIE
Uit het eerste onderzoek bleek dat confirmation bias een probleem is
waardoor mensen sneller dingen geloven die overeenkomen met hun
mening. Dit probleem komt veel voor op social media door de aard van
de berichten. Deze zijn vaak bevooroordeeld. Het tegenovergestelde van
confirmation bias is kritisch denken. Op het moment dat je goed kritisch
denkt, oordeel je niet snel en denk je na of je alles gelooft wat je leest.
Bepaalde diepere structuren kunnen helpen om makkelijker kritisch te
denken. Ook bleek het dat jongeren beter kunnen oordelen over nieuws als
ze het selectieproces begrijpen, waarin bepaalde onderwerpen bewust wel en
niet worden benoemd.
Een manier om dit probleem aan te pakken is dus de speler in de schoenen
van een journalist te zetten. En om ze te confronteren met bevooroordeelde
social media berichten.

leefstijl, politieke voorkeur, etc. In Begrijpend Biased is het niet de bedoeling
dat de doelgroep zich laat beïnvloeden door deze biases.
Een punt dat verder ter discussie wordt gesteld, is de werking van ‘Begrijpend
Biased’ op langere termijn. Om het resultaat van een serious game zo goed
mogelijk inzichtelijk te krijgen, moet het over een langere periode worden
uitgevoerd in meerdere kortere sessies. Door de beperkte tijd van het
afstudeersemester was er voor ons weinig ruimte om de game over een
langere tijd te testen. Bovendien is de toegankelijkheid van scholen zeer
beperkt door de coronacrisis, waardoor het lastig is om in de omgeving
zelf te kunnen testen. Het is duidelijk dat het op de doelgroep werkt, maar
als de huidige situatie anders was geweest, had het ook op locatie met een
volledige klas getest kunnen worden. Het product is dus succesvol getest op
de doelgroep, maar op een minimaal niveau.

‘Begrijpend Biased’ is een serious game die 15- tot 17-jarigen tijdens de
les Nederlands helpt om vooroordelen in nieuwsposts op Instagram te
herkennen. Deze biases komen naar voren in de vorm van afbeeldingen,
headlines en teksten. De game bestaat uit meerdere rondes, waarin tussen
de rondes door een aantal tips over efficiënt en kritisch lezen verschijnen
(diepere structuren). Deze helpen de speler om de benodigde informatie te
herkennen. Door het correct herkennen van biases krijgt de speler punten.
Degene met de meeste punten is de winnaar. Door het spelen van de
game te herhalen over meerdere, korte sessies gaat de doelgroep kritischer
nadenken over wat ze lezen in plaats van alles klakkeloos overnemen, en
laten ze zich minder beïnvloeden door de sturing van nieuws op social media.
In dit onderzoek is het herkennen van de bias en kritisch denken vanuit
de nieuwsgebruiker bekeken. Het spel zet de speler in de situatie van de
journalist die nieuwsposts schrijft. Er wordt vooral aangeleerd om kritisch
te denken en vanuit bepaalde structuren de tekst beter te begrijpen. Een
andere mogelijke weg was om dit te benaderen vanuit de journalisten. Deze
mensen zijn namelijk dagelijks bezig om nieuws te schrijven. Dit zou mogelijk
helpen om te weten hoe het nieuws geschreven wordt. Maar aan de andere
kant heeft iedereen die nieuws schrijft wel een (onbewuste) bias op basis van
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valkuilen. Met deze mindsets konden we elkaar goed aanvullen op ons werk.
We hielden doordeweeks een standaard werkschema bij en voerden bijna
elke week een test uit. Dit is allemaal vrij soepel verlopen. En aangezien we
allebei de minor Game Design & Development hebben gedaan, kwamen
we niet zoveel problemen tegen op het gebied van concepten bedenken en
bouwen. Als ik deze periode alleen had doorgebracht, had ik waarschijnlijk
ergens totaal anders gestaan. 

Lucas: “Het begin van het afstudeeronderzoek was voor mij spannend
op zowel een positieve als negatieve manier. Als CMD-er werk ik namelijk
graag met duidelijkheid en structuur, en geziene de grote vrijheid die je
hebt in dit semester, was het niet altijd even prettig wanneer je niet wist wat
je van de toekomst kon verwachten. Aan de andere kant heeft mij dit juist
aangemoedigd om mijn gemaakte stappen op zo’n manier vorm te geven en
te beargumenteren, totdat het onbekende vanzelf helder werd.
Wat mij voornamelijk motiveert is positieve feedback, maar tijdens dit
project kwam er ook negativiteit naar voren. Ik heb geleerd om de twee
begrippen met elkaar te nuanceren, zowel binnen mijn eigen taken als de
gemoedstoestand van Jorrik en mij. Wanneer we ergens tegenaan liepen
hadden we namelijk soms even de tijd nodig om er weer volop tegenaan te
gaan. Gelukkig heeft dit slechts minimaal plaatsgevonden en wisten we elkaar
goed op dreef te houden binnen het onderzoek. Ik ben dus zowel kritisch als
realistisch gebleven.

In deze afstudeerperiode heb ik echt het gevoel gehad dat ik ergens naartoe
werkte, en heb ik mijn passies goed kunnen uiten binnen het werkproces.
Ook ben ik uit mijn comfort zone gestapt door te werken met programma’s
waar ik nog niet eerder mee heb gewerkt, en door direct contact te leggen
met onze doelgroep. Het enige is dat ‘Begrijpend Biased’ uiteindelijk meer
gefocust is op mechanics dan storytelling. Mijn interesse in verhalen schrijven
zal er dus minimaal in voorkomen. Gelukkig heb ik het toe kunnen passen
op de inhoud van de teksten die ervoor gemaakt zijn, en kijk ik over het
algemeen met veel trots en plezier terug op mijn werk.
Begrijpend lezen was vroeger niet mijn sterkste vak, en ik had onbewust vaak
last van confirmation bias. Maar nu met een game als ‘Begrijpend Biased’
weet ik zeker dat deze gevoelens veel minder op zullen spelen bij leerlingen
van nu.

De samenwerking met Jorrik is voor mij goed bevallen. Soms waren onze
manieren van kijken en uitvoeren het tegenovergestelde van elkaar, maar dit
is in sommige gevallen ook goed geweest. Jorrik is erg kritisch en voorspelde
vaak valkuilen in onze kansen. Ik keek juist vooral naar de kansen in onze
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Het uiteindelijke Proof of Concept heeft in mijn ogen veel potentie. De
algemene oplossing voor confirmation bias is dat je anders gaat kijken en
vooral een open houding inneemt. Tijdens het testen merkte ik dat de spelers
ineens anders keken naar het nieuws dan ze gewend waren. Ze gaven ook
aan dat er stiekem toch meer achter zit dan je meestal ziet. Samen met de
positiviteit van de gesproken experts geeft mij het gevoel dat het resultaat
een effectieve en innovatieve oplossing is.”

Jorrik: “Het afstuderen vraagt veel motivatie en zelfstandigheid van
je. En door de vele ups en downs is het niet altijd even makkelijk om
gemotiveerd te blijven. Toch ben ik vaak door de vraag: ‘En wat nu?’ heen
gekomen. Dit kwam ook door interesse van externe mensen waarmee we
gesproken hadden over het project, wat een motivatie-boost gaf. Ook heb ik
weleens slordigheidsproblemen, maar door goed gebruik te maken van de
One Drive voor het proces is alles goed gestructureerd.
Het leuke van het afstuderen vond ik vooral het experimenteren en het vele
prototypen. Door prototypes in spelvorm te maken blijft het leuk om te
maken en te testen. Je kan van alles uitproberen en zonder al te veel moeite
kom je achter waardevolle resultaten. Hierdoor heb ik geleerd om kritisch te
kijken en te analyseren wat er nou gebeurt, en wat daar de vervolgstappen
op zijn.
De samenwerking met Lucas liep voor het grootste gedeelte goed. We waren
het niet altijd helemaal met elkaar eens, maar dat hielp ons ook verder op
gang. Tijdens het project was ik soms wel te kritisch waardoor ik alles al
afkraakte zonder dat ik het een kans gaf. Op zulke momenten is het fijn
als je iemand hebt die juist naar het positieve keek. Zo houd je elkaar ook
gemotiveerd om door te werken.
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NAWOORD
Voor het mogelijk maken van ons afstudeerproject ‘Begrijpend Biased’ willen
wij graag de volgende mensen bedanken:
- Peter Verkoeijen - Lectoraat Brein en Leren
- Sander Oude Veldhuis - Raccoon Games
- Lars Kloet - Docent Nederlands
Ook bedanken wij onze studiegenoten, begeleiders en vriendengroepen
voor hun deelnames aan het testen van onze prototypes en het geven van
feedback. Door hun samenwerking was het mogelijk voor ons om in deze
tijden alsnog verschillende tests uit te kunnen voeren.
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