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VOORWOORD

In deze exploratie is onderzoek verricht naar een manier hoe wij 
jongeren bewust kunnen maken van de manier waarop je discussie 
houd kan leiden tot polarisatie. Deze exploratie is geschreven in 
het kader van ons afstuderen aan de opleiding Communication & 
Multimedia Design aan de Avans Hogeschool Breda. 

Samen hebben we de onderzoeksvraag bedacht voor deze exploratie. 
Het onderzoek dat is uitgevoerd was complex met een aantal 
tegenslagen. Na uitvoerig kwalitatief onderzoek en door verschillende 
prototypes hebben wij de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. 
Tijdens dit onderzoek stonden onze coaches, Stanley Op’t Root en 
Edwin Kuipers altijd voor ons klaar. Als wij vragen hadden werden die 
op tijd beantwoord waardoor wij verder konden met ons onderzoek. 

Bij deze willen wij graag onze coaches bedanken voor de fijne 
begeleiding en hun ondersteuning tijdens dit traject. Ook willen wij alle 
respondenten bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. 
Zonder hun medewerking hadden wij dit onderzoek nooit kunnen 
voltooien. 

Tot slot willen wij de rest van onze coaching groep bedanken. Zij 
hebben ons vele malen uit de brand geholpen als wij ergens tegenaan 
liepen. Bovendien hebben zij ons ondersteund om deze exploratie tot 
een goed einde te brengen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Marley van Reenen
Bryan Purvis

Om het lezen gemakkelijker te maken zijn in deze exploratie verwijzingen naar literatuur 

en bijlagen aangeduid als hyperlinks. Naast dit is de inhoudsopgave aanklikbaar om naar 

specifieke pagina’s toe te gaan. 
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SAMENVATTING

In de tijd waarin we nu leven speelt polarisatie een grote rol in ons 
dagelijks leven. We worden continu blootgesteld aan verschillende 
mediakanalen waaruit we verschillende informatie tot ons binnen 
krijgen. We zijn geneigd om enkel te luisteren naar de informatie 
die onze overtuigingen of vooroordelen bevestigen. In discussies 
kan er dus frictie ontstaan waar groepen als polen tegenover elkaar 
komen staan, wat kan leiden tot confrontaties. Jongeren zijn vooral 
gevoelig voor polarisatie. Dit komt omdat zij zich bezighouden met het 
ontwikkelen van een eigen identiteit en hiervoor zich vaak richten op 
hun sociale omgeving. De literatuur biedt inzicht in de gevolgen van 
polarisatie, maar biedt geen mogelijkheid om inzicht te varen in de 
verschillende vormen van het houden van een discussie. 

Het doel van deze exploratie is om jongeren bewust te maken van 
de manieren waarop je een discussie kan voeren, zich kunnen uiten 
in polarisatie. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe 
kan een bordspel jongeren bewust maken dat de manier waarop 
je discussie houdt kan leiden tot polarisatie? Hierbij betekent het 
bordspel de vorm waarin het bewustzijn wordt gecreëerd bij de 
desbetreffende doelgroep. 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn er meerdere 
methodes toegepast, waaronder een reeks interviews waar inzichten 
in een empathy map geplaatst zijn. Naast dat zijn voorgangers 
vergeleken met best, good & bad practices en zijn prototypes 
ontwikkelt die getest zijn met de doelgroep. Uit de antwoorden van de 
interviews bleek dat de participanten regelmatig discussies vermijden 
vanwege agressie terwijl discussiëren de manier is om polarisatie 
te verminderen. Vanuit dit inzicht zijn er prototypes ontwikkelt om 
jongeren bewustwording te geven over de verschillende manieren van 
discussiëren en welke kunnen leiden tot polarisatie.

Op basis van de behaalde resultaten van deze prototypes is een Proof 
of Concept ontwikkelt. Dit is een bordspel dat jongeren bewustwording 
geeft en dus de hoofdvraag beantwoordt. Wel wordt er aanbevolen 
om niet de nadruk te leggen op maatschappelijke stellingen maar 
op strategieën voor het discussiëren. Het is wel van belang dat 
deze zoveel mogelijk lijken op strategieën die buiten het spel ook 
daadwerkelijk gebruikt worden. 
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Onderzoek naar polarisatie
Onderzoek naar

 jongeren en polarisatie

Interview naar
 meningsverschillen Maken van empathy map

Maken van protoype 1

Maken van prototype 2

Midterm

Onderzoek naar discussies

Onderzoek naar bordspel

Best, Good & Bad practises

Maken van prototype 3

Maken van prototype 4

Maken van prototype 5

Maken van prototype 6

Proof of Concept

Deadline exploratie

Herpostionering

Hoofdvraag:
“Hoe kan een bordspel

 jongeren bewust maken 
dat de manier waarop 
je discussie houdt kan 
leiden tot polarisatie?”

Hoofdvraag: 
“Hoe kunnen we het denkbeeld van iemands 

sociale bubbel beleefbaar maken, 
zodat we elkaar beter leren begrijpen?”

Afstudeervoorstel

Bekijken van de 
documentaire 

“The Social Dilemma”

ROADMAP

In de roadmap wordt globaal de route getoond die doorlopen is om tot 
de Proof of Concept te komen. 
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INLEIDING

Na aanleiding van de documentaire “The Social Dilemma” die in 2020 
verschenen is op Netflix, is bij ons interesse opgewekt voor polarisatie. 
In deze documentaire komt naar voren dat grote techbedrijven 
inspelen op onze verslavingsgevoeligheid. Door middel van algoritmes 
wordt iemand alleen blootgesteld aan informatie die relevant is bij zijn 
of haar denkwijze. Hierdoor schermen we ons af van informatie die 
wellicht het tegendeel kan bewijzen. Actueel is dit ook te zien bij de 
coronamaatregelen die ook zorgen voor polarisatie in de samenleving. 
Polarisatie komt steeds meer voor en heeft een aanzienlijke impact 
op de toename van het wij /zij denken in de maatschappij. Hierdoor 
komen bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar te staan wat 
uiteindelijk leidt tot negatieve incidenten en confrontaties. 

De twee groepen die worden gevormd worden volgens het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2019) [1] omschreven als 
“polen”. Zo is er in een debat vaak meer aandacht voor de opvattingen 
van een van deze polen. Echter wordt er in het onderzoek ook 
gesproken over een derde groep, die zich in het midden bevindt. 
Deze groep staat beter bekend als het “stille midden”. In het midden 
bevinden zich mensen die genuanceerder denken over een kwestie, 
maar bestaat ook uit mensen die erover twijfelen of die kwestie 
onverschillig laten. Elke van deze polen oefent druk uit op het midden 
om ze over te halen een kant te kiezen. De twee uiterste groepen laten 
zich uitgesproken horen, waardoor het midden zich geneigd voelt om 
een kant te kiezen. Het aantal mensen dat in het midden blijft neemt 
daardoor af, waardoor het stille midden verdwijnt. Hierdoor nemen 
mensen steeds meer extremere standpunten in.  

Het onderzoek spreekt over drie componenten waaruit polarisatie is 
opgebouwd: 
• Kennis – Hoe denken groepen over elkaar, voordelen, stereotypen.
• Emotie – Ervaren van vervreemding, ongemak, onzekerheid, 

irritaties, angst.
• Gedrag – Ontwijken, negatief gedrag, incidenten.

De aandacht voor polarisatie neemt toe in Nederland. In het rapport 
dat is uitgebracht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (2019) [2] wordt gesproken dat polarisatie zowel verrijkend als 
bedreigend is. Binding aan een groep en zich afzetten tegen andere 
groepen wordt contraproductief wanneer de afstand tussen groepen 
nog weinig gemeenschappelijk is. Hierdoor wordt het moeilijker 
om met elkaar in gesprek te gaan. Het brengt schade mee voor ons 

dagelijks leven in de samenleving en welzijn van de maatschappij. 
Mensen voelen zich minder thuis in de samenleving en er kan een 
gevoel van onveiligheid ontstaan.

In het onderzoek van de Rijksoverheid (“Jongeren polarisatie”, z.d.) [3] 
werd uit een rapport van de Nationale Jeugdraad (NJR) gekeken hoe 
jongeren aankijken tegen polarisatie. Het onderzoek heeft aangetoond 
dat jongeren zich sterk identificeren met een bepaalde identiteit. 
Jongeren hebben juist een grote behoefte aan identificatie om een 
duidelijke identiteit te bezitten. Bij het ontwikkelingen van een eigen 
identiteit richten zij zich vaak op hun sociale omgeving. Zij zijn op zoek 
naar groepen waarmee zich kunnen identificeren. In groepsverbanden 
worden standpunten altijd extremer, dit kan een proces starten waarin 
jongeren zich meer gaan afsluiten tegen de wereld om hun heen.

De bestaande literatuur biedt inzicht in het ontstaan van polarisatie 
en de gevolgen die het met zich meebrengt. Echter, ondanks de vele 
studies is er nog geen concreet product ontworpen dat in plaats van 
de thema’s, meer de vorm aanpakt van hoe een discussie verloopt. 
Om beter te begrijpen hoe de vorm van discussie ervoor zorgt dat 
er meer bewustzijn kan ontstaan, is het doel van deze exploratie om 
tot een werkend product te komen door middel van een kwalitatief 
onderzoek naar verschillende vormen waarop een discussie te houden 
is. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Hoe kunnen we het denkbeeld 
van iemands sociale bubbel beleefbaar maken, zodat we elkaar beter leren 
begrijpen?” Dit heeft zich uiteindelijk na een herpositionering omgezet 
tot deze ontwerpvraag:

“Hoe kan een bordspel jongeren bewust maken 
dat de manier waarop je discussie houdt kan 
leiden tot polarisatie?”

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er kwalitatief 
onderzoek verricht. Hiervoor is data verzameld door middel van 
interviews, een empathy map, Best, Good & Bad practices. Door 
het gebruik van verschillende prototypes is er gekeken naar een 
toepasbare oplossing. 

Het theoretisch kader biedt een overzicht van de literatuurstudies, 
gevolgd door verschillende onderzoeksmethodes die hebben geleid 
tot de uitwerking van een zestal prototypes. Deze zijn uitgebreid 
beschreven in methodologie waar uiteindelijk het Proof of Concept 

uit voort is gekomen. Ten slotte wordt in de conclusie de hoofdvraag 
beantwoord gevolgd door aanbevelingen voor de daadwerkelijke 
uitvoering van het project.
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VISIE

Bryan Purvis

Marley van Reenen

Eigen fascinatie
Na het kijken van The Social Dilemma op Netflix drong tot me door wat 
de effecten van  polarisatie zijn op de maatschappij. Daardoor ben ik 
hier meer op gaan letten. Het is mij opgevallen dat vooral via social 
media mensen duidelijk hun opvattingen delen over verschillende 
maatschappelijke thema’s. Dankzij de coronapandemie is dit 
alleen maar toegenomen. Mensen nemen steeds meer extremere 
standpunten aan. 

In mijn eigen omgeving heb ik gemerkt dat we daarom steeds minder 
naar elkaar luisteren. We zijn alleen geneigd om informatie tot ons 
te nemen die aansluit op onze denkwijze. Verder wordt het goed 
onderbouwen van argumenten alsmaar minder. Ik zou graag willen dat 
mensen hun eigen argumentatie duidelijk leren onderbouwen, leren 
luisteren naar elkaar en de gevolgen inzien van het wij/zij denken om 
escalaties te voorkomen.

Eigen fascinatie
Het onderwerp polarisatie heeft in de loop der jaren interesse 
opgeroepen in mij en voornamelijk met de exponentiële groei van 
social media. Ik beschouwde polarisatie nooit echt als iets schadelijks. 
Pas na het bekijken van de Netflix documentaire The Social Dilemma en 
de verkiezingen in Amerika destijds besefte ik hoe groot dit probleem 
eigenlijk is. Dit leek mij een goede uitdaging om te tackelen als 
afstudeerproject. 

Door polarisatie luisteren we steeds slechter naar elkaar waardoor we 
als polen tegenover elkaar komen te staan. Helaas is het onmogelijk 
om een oplossing te creëren in een half jaar tijd voor een probleem 
dat zo groot is als dit. Daarom zou ik op een kleiner niveau mensen 
willen stimuleren om toch te luisteren naar elkaar omdat we zoveel 
van elkaar kunnen leren.

Als ontwerp / rolverdeling
Als ontwerper zie ik me als iemand die opzoek is naar de feiten 
en structureel te werk gaat. Mijn sterke kanten liggen vooral in 
grafische vormgeving vanwege mijn vorige studie, mediavormgeving. 
Hieraan merk ik dat ik het leuk vind om dingen te maken, zowel 
fysiek als digitaal. Het afstudeerproject heeft ervoor gezorgd dat ik 
deze vaardigheden kon uiten, maar mij ook meer kon richten op de 
strategie van ons project. 

In het afstudeerproject heb ik me daarom vooral gefocust op het 
designen van de prototypes en de exploratie. Verder heb ik het proces 
vastgelegd en bijgehouden. Tot slot heb ik ervoor gezorgd dat alle data 
geordend werd en duidelijk werd gestructureerd.  

Als ontwerp / rolverdeling
In mijn vorige studie mediavormgever besteedde ik veel van mijn 
tijd aan zowel grafisch vormgeven als animatie. Hier haal ik veel 
voldoening uit maar gaandeweg merkte ik dat projecten vaak een goed 
concept erachter misten. Vandaar mijn keuze voor de vervolgstudie 
Communication & Multimedia Design. Hoewel ik graag ontwerp heb ik 
mijzelf geforceerd om te focussen op de kern om een zo goed mogelijk 
concept te ontwikkelen. 

In het afstudeerproject heb ik dus een heel inhoudelijke rol waar ik 
planningen maak, interviews houd en inzichten hiervan noteer. Ik 
probeer aan de hand van de inzichten zo goed mogelijke prototypes 
te bedenken en deze ook te testen met de doelgroep waar ik 
woordvoerder in ben. Aangezien ik een duidelijke blik op de kern heb, 
ben ik voornamelijk de tekstschrijver geweest in de exploratie.
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ONDERZOEKSOPZET

Het afstudeeronderzoek is ontwikkelt vanuit Design Thinking, een 
manier om problemen creatief op te lossen. Het is een Human-Centred 
benadering voor innovatie. Design Thinking bestaat uit vijf onderdelen 
(afb. 1) met drie steunpilaren: empathise (waar er achter de wensen en 
behoeftes van mensen gezocht wordt), ideation (waar meerdere ideeën 
tegen elkaar worden ingezet, waardoor creativiteit wordt ontketend en 
innovatie plaatsvindt) en experimentation (waar er wordt getest wat de 
gebruikers van het product, dienst, etc. vinden).

Het afstudeeronderzoek is opgedeeld in een aantal delen waar de 
eerste maand in het teken stond van empathise & define. Aan de hand 
van kwalitatieve interviews is er contact gelegd met de doelgroep. De 
informatie die hier vergaard is heeft geleid tot een duidelijker beeld 
van de doelgroep. In de define fase is dit omgezet tot een empathy map 
waar de pains & gains van de doelgroep duidelijk zijn gedefinieerd. 
Naast dit zijn methodes zoals The 5 Why’s en The Four W’s om dit nog 
scherper te formuleren.

De volgende stap is ideate. Het is niet de bedoeling om in deze 
fase al kant-en-klare oplossingen te bedenken, maar ideeën op 
gang te brengen. Hierin wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 
brainstormsessies, soms alleen en soms ook met medestudenten. 
Ideeën worden aan de hand van de probleemstelling van empathise & 
define gegenereerd waarna er uiteindelijk maar een enkel paar wordt 
uitgewerkt tot een low-fidelity prototype om te testen. Hieruit kwam 
vaak hele leerzame informatie die meteen meegenomen wordt bij een 
volgend prototype. Vanwege het iteratief proces van Design Thinking is 
ideate een fase dat voortdurend blijft terugkomen.

De volgende periode is de prototype fase waar voornamelijk wordt 
geïtereerd op (semi)geslaagd prototype. In het proces is er een 
definitieve afweging gedaan naar één van de ideeën bedacht bij 
de ideate fase. Het ontwikkelen van een bordspel dat mensen 
bewustwording brengt over polarisatie werkte waardoor deze 
fase gefocust werd om dit te perfectioneren. Iedere iteratie van 
het prototype is getest met een focusgroep die de doelgroep 
representeert. Zo wordt stapsgewijs elke iteratie beter in het 
beantwoorden van de probleemstelling.

De laatste fase zal gaan bestaan uit het produceren van het definitieve 
concept. Door het bordspel in zo hoog mogelijke kwaliteit te 
ontwikkelen zal de ervaring echt een stuk beleefbaarder zijn. Als dit 
positief ervaren wordt zou dit eventueel kunnen leiden tot een basis 
om dit na het afstudeerproject verder te bouwen.

DESIGN 
THINKING

EMPATHIZE

DEFINETEST

PROTOTYPE IDEATE

Afbeelding 1: Design Thinking stappen.
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THEORESTISH KADER

SOCIALE BUBBEL
Collins English Dictionary (2021) [4] definieert een sociale bubbel als 
volgt: “Onder een sociale bubbel wordt een kleine groep mensen 
verstaan, bestaand uit meer dan een huishouden. Deze groep heeft 
sociaal contact met elkaar, maar spreekt niet af met iemand buiten de 
groep.”

In onderzoek van Nikolov, Oliveira, Flammini en Menczer (2015) [5] 
vertellen zij het volgende over sociale bubbels: Social media is een 
medium geworden om aan informatie te komen, ideeën te verspreiden 
en invloed te hebben op iemands meningen. Echter is er aangeven 
dat sociaal en algoritmisch filteren ervoor zorgt dat men minder wordt 
blootgesteld aan diverse standpunten. Door door het gebruik van 
social media bevinden wij ons sneller in een sociale bubbel.”

DENKBEELD
Wikipedia-bijdragers (2021) [6] beschrijven een denkbeeld als volgt: 
“Een denkbeeld wordt omschreven als een voorstelling die men in 
gedachte maakt van wat er in de realiteit gebeurt of zou moeten 
gebeuren. Een ander woord dat gebruikt kan worden voor denkbeeld 
is standpunt of perceptie.” 

De website Ensie (2010) [7] definiëren perceptie als volgt: “Perceptie 
betekent letterlijk waarneming. Dit proces gaat gepaard met 
interpretatie, selectie en organisatie van zintuiglijke informatie. 
Perceptie is waarneming in de breedste zin van het woord. De vijf 
mogelijkheden van de zintuigen van een mens: horen, zien, ruiken, 
voelen en proeven zijn eigenschappen waarbij perceptie een 
belangrijke rol speelt. Perceptie is ook de manier waarop mensen 
tegen dingen aankijken: “Wat is jouw perceptie bij het geschetste 
probleem?” De zaken waar iemand een bepaalde perceptie over heeft 
kunnen uiteenlopend zijn. Sociale perceptie is de manier waarop 
mensen naar sociale processen of binnen relaties functioneren. 
Niet alleen datgene wat tastbaar is is vatbaar voor perceptie, ook 
dingen die niet te zien zijn of te bewijzen zijn vormen onderwerp 
van perceptie. Belangrijke synoniemen van perceptie zijn observatie, 
inzicht en beleving.”

ATTITUDE
Definitie van Attitudes (2010) [8] beschrijft attitudes als volgt: “Het 
betekent een verzameling van emoties, gedachten, overtuigingen enz. 
die je als persoon kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een positieve 
attitude zorgt voor een betere houding op werk, waardoor je meer 
werk kan verrichten en ook aangenamer gezelschap bent voor je 
collega’s.”

CONFORMATION BIAS
Wikipedia-bijdragers (2021) [9] definiëren conformation bias als 
volgt: “Confirmation bias is de neiging om informatie te zoeken, te 
interpreteren, te begunstigen en terug te roepen op een manier die 
iemands eerdere overtuigingen of waarden bevestigt of ondersteunt. 
Mensen vertonen deze vooringenomenheid wanneer ze informatie 
selecteren die hun opvattingen ondersteunt, tegengestelde informatie 
negeren, of wanneer ze dubbelzinnig bewijs interpreteren als 
ondersteuning van hun bestaande attitudes.” 

POLARISATIE
Wikipedia-bijdragers (2021) [10] vermeldt polarisatie als volgt: 
“Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen of 
bevolkingsgroepen.”

Een uitgebreidere beschrijving van de Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (2021) [11] staat op het platform JEP. Zij definiëren 
polarisatie als volgt: “Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen 
tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen 
tussen deze groepen en toename van segregatie. Polarisatie en 
spanningen zijn altijd aanwezig in een samenleving en hoeven niet 
altijd problematisch te zijn. Als polarisatie zo erg wordt dat ze leidt 
tot bedreigende situaties, is de situatie uiteraard wel problematisch. 
Sommige personen, groepen, of groeperingen polariseren bewust om 
de voedingsbodem voor extremisme en geweld te vergroten.”

 
 

JONGEREN
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2019) [1] haalt de 
volgende conclusie uit hun onderzoek: “Jongeren zijn gevoelig voor 
polariserende invloeden. Bij het ontwikkelen van een eigen identiteit 
zijn zij sterk gericht op hun sociale omgeving. Zij zoeken groepen 
om zich mee te identificeren. Zowel jongeren met als zonder een 
migratieachtergrond die zich niet thuis voelen in de samenleving 
vinden vooral contacten binnen groepen jongeren met dezelfde 
ervaringen. In groepsverband worden standpunten altijd meer 
extreem en dit kan een proces in gang zetten waarin jongeren zich 
steeds meer afsluiten voor en afzetten tegen de wereld om hen heen. 
Sociale media kunnen dit mechanisme aanjagen en zorgen voor een 
versterking van het wij-zij denken.”

Daarnaast vermeldt Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(2019) [1] ook de manier van preventie als volgt aan: “Preventie 
en aanpak zijn vooral dan effectief wanneer ze gebruik maken 
van de actieve betrokkenheid van de doelgroep. Dat geldt voor de 
professionals die met en voor jongeren werken, maar misschien nog 
sterker voor die jongeren zelf. Door hen mee te nemen en een actieve 
rol te geven in een project of ander initiatief help je ze al weerbaarder 
te worden.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2021) [12] vermeld op hun 
website dat de leeftijdscategorie van jongeren valt tussen de 18 en 25 
jaar. In dit onderzoek zal dus deze doelgroep gehanteerd worden.
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DISCUSSIE
Wikipedia-bijdragers (2020) [13] vermeldt de definitie van discussie als 
volgt: “Een discussie is een vorm van bespreking, zoals een gesprek 
of andere vorm van communicatie, tussen twee of meer partijen over 
een bepaald onderwerp, waarbij de partijen elkaar van een bepaald 
standpunt proberen te overtuigen.”

Uit het onderzoek verricht door Graham (2008) [14] laat hij zien dat 
discussiëren onder te verdelen valt in zeven niveaus (afb. 2), van “Name 
calling” tot “Refuting the central point”. Graham noemt dit concept 
“Hierarchy of disagreement”. Het doel is om mensen te helpen betere 
argumenten te geven voor hun overtuigingen, en om constructievere 
meningsverschillen te hebben met degenen wiens opvattingen in strijd 
zijn met die van hen. Bij voorkeur moet iemands argument zo hoog 
mogelijk op de piramide staan   en toch begrijpelijk zijn, aangezien dit 
soort argumenten sterker zijn.

NA HERPOSITIONERING

(BORD)SPEL
Wikipedia-bijdragers (2021a) [15] beschrijft een spel als volgt: “Een spel 
is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan één 
of meer mensen - of bij uitbreiding andere diersoorten - deelnemen, 
als vermaak en/of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle 
te benutten of te vergroten.”

In bordspellen en videogames zijn spelmechanismen de regels die 
de acties van de speler regelen en sturen, evenals de reactie van het 
spel erop. De mechanica van een game specificeert dus effectief hoe 
de game zal werken voor de mensen die het spelen. In het boek The 
Art of Game Design (Schell, 2019) [16] worden de spelmechanismen 
opgedeeld in zes mechanismen:

Mechanic 1: Space (Ruimte)
Alle abstracte ‘ruimtes’ in het spel en hoe ze met elkaar verbonden zijn, 
ontdaan van elke vorm van aankleding. Deze ruimtes zijn “discrete” of 
“continuous”, hebben bepaalde dimensies en zijn begrensd en al dan 
niet met andere ruimtes verbonden.

Discrete ruimtes (zoals het rooster in boter-kaas-en-eieren) hebben 
een beperkt aantal cellen of posities die kunnen worden gevuld of 
verplaatst, terwijl continuous spaces (zoals een pooltafel) onbeperkte 
beweging mogelijk maken binnen een beperkte ruimte.

Mechanic 2: Objects (Objecten)
Naast ruimte hebben games ook objecten nodig om die ruimtes te 
vullen - personages, items, gebouwen, rekwisieten, scoreborden, 
eigenlijk “alles dat in je game kan worden gezien of gemanipuleerd” 
(Shell, 2019, p. 136) [16]. In computer wetenschappelijke terminologie 
hebben deze objecten attributen (positie op het scherm, kleur, enz.) En 
toestanden (huidige snelheid, maximale snelheid, enz.) Die helpen om 
ze te definiëren en hoe ze omgaan met andere spelelementen.

Mechanic 3: Actions (Acties)
Naast objects en states, de “zelfstandige naamwoorden” en “bijvoeglijke 
naamwoorden” van een spel, hebben alle spellen “werkwoorden” 
nodig, waarnaar Schell verwijst als actions (Schell, 2019, p. 140) [16]. 
In combinatie kunnen meerdere actions leiden tot interessante 
strategieën en emergent gameplay. 

Mechanic 4: Rules (Regels)
Volgens Schell zijn rules de meest fundamentele mechanica omdat 
“ze de ruimte, de objecten, de acties, de gevolgen van de acties, de 
beperkingen van de acties en de doelen definiëren” (Shell, 2019, 
p. 144) [16]. Van de vele soorten regels die hij doorneemt, zijn de 
belangrijkste in zijn gedachten goals, de doelen die de speler moet 
bereiken. Een goede goal moet concreet, haalbaar en uiteindelijk 
lonend zijn om effectief te zijn (Shell, 2019, p. 148) [16].

Mechanic 5: Skills (Vaardigheden)
Spelers hebben skills nodig om de taken van de spellen te voltooien. 
Om een   behoorlijk uitdagende ervaring te creëren, moeten ontwerpers 
de skill van de speler in evenwicht brengen met de moeilijkheidsgraad 
van het spel, zodat spelers geïnteresseerd blijven en in een staat van 
flow blijven. Schell beschrijft drie soorten vaardigheden binnen games 
(Shell, 2019, p. 151) [16]:

Fysieke vaardigheden - vaardigheden met betrekking tot kracht, 
behendigheid, coördinatie en fysiek uithoudingsvermogen. In 
videogames omvat dit vaak reflexen en fijne motoriek.
Mentale vaardigheden - vaardigheden met betrekking tot geheugen, 
observatie en het oplossen van puzzels.
Sociale vaardigheden - omvat het lezen van een tegenstander, het 
voorspellen van hun bewegingen en het coördineren van acties met 
teamgenoten.

Mechanic 6: Chance (Kans)
De laatste mechanic waar Schell het over heeft, is chance binnen 
een bepaald spel. Toeval is gunstig omdat het onvoorspelbaarheid 
toevoegt aan een game-ervaring, waardoor de waarde voor opnieuw 
spelen toeneemt en de gameplay diversifieert (Shell, 2019, p. 153) [16]. 
Schell merkt op dat het vermogen om waarschijnlijke uitkomsten te 
voorspellen een vaardigheid op zich is, en behandeld kan worden als 
elke andere vaardigheid als het gaat om het produceren van flow.

In het onderzoek zullen de zes spelmechanismen van Shell gehanteerd 
worden bij het ontwikkelen van bordspellen. Zie bijlage voor een 
uitgebreidere versie.

Figuur 2: How to Disagree piramide.
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METHODOLOGIE

LITERATUURONDERZOEK
Voor het literatuuronderzoek is er gekeken naar wetenschappelijke 
onderzoeken in Google Scholar en Xplora. Uit het onderzoek van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2019) [1] over 
polarisatie onder jongeren is geraadpleegd. Op het platform JEP van 
de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2021) [11] is de 
definitie van polarisatie onderzocht. Overige definities zijn gevonden 
met behulp van Wikipedia en andere websites. Naast dit is het 
concept Hierarchy of disagreement uit de essay van Graham (2008) [14] 
bestudeerd en zijn spelmechanismen onderzocht uit het boek The Art 
of Game Design uit het boek van Jesse Shell (2019) [16]. 

INTERVIEWS
Voor het interview zijn er 11 vragen opgesteld op basis van het 
literatuuronderzoek. De vragen hadden betrekking op discussies 
die de doelgroep houdt. De opbouw van de interviews waren 
semigestructureerd zodat op antwoorden eventueel doorgevraagd 
kon worden. Vanwege de lockdown die in deze tijd plaatsvond is er 
gekozen om de interviews digitaal te houden. Dit bestond uit een 
telefoongesprek of een Discord call. Voor de interview waren jongeren 
in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar geselecteerd op 18 februari 2021. 
Na acht interviews bestaande uit vier heren en vier dames, waren er 
al veel overeenkomsten gevonden waardoor er verzadiging ontstond. 
Hierna zijn er geen interviews meer gehouden. 

Audio van alle interviews zijn opgenomen met de toestemming van de 
geïnterviewden om hierna de antwoorden beter te kunnen analyseren. 
De interviews zijn getranscribeerd met behulp van de opgenomen 
audiobestanden (transcripties in de bijlage). Inzichten hieruit zijn 
omgezet naar een empathy map. 

In dit afstudeerproject is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de volgende vraag te beantwoorden: Hoe kunnen we het denkbeeld van iemands 
sociale bubbel beleefbaar maken, zodat we elkaar beter leren begrijpen? Hiervoor is literatuur onderzocht en best, good & bad practise gedaan, interviews 
zijn afgenomen met de doelgroep jongeren en prototypes zijn uitgevoerd.
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EMPATHY MAP
Een empathy map is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het 
verzamelen van gegevens over de doelgroep om hen beter te 
begrijpen. Op afbeelding 3 wordt beschreven, wie de doelgroep is, wat 
ze doen, wat ze zien, wat ze zeggen en wat ze horen. Dit allemaal bij 
elkaar vormen de pains & gains oftewel waar ergeren ze zich aan en 
wat willen ze. De ergernissen van de doelgroep in een discussie zijn: 
• Agressie zoals schreeuwen en grof taalgebruik
• Opinies die persoonlijk opgevat kunnen worden
• Bewust of onbewust niet begrepen worden

De wensen van de doelgroep in een discussie zijn:
• Een leerzame ervaring creëren
• Een kalm gesprek dat niet escaleert tot extreme uitingen
• Naar elkaar luisteren en ook elkaar proberen te begrijpen

Figuur 3: empathy map.
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BEST, GOOD & BAD PRACTISES
Voor inspiratie naar oplossingen is er een onderzoek gestart naar 
voorgangers die dit probleem ook getackeld hebben. Met de methode 
Best, Good & Bad practises worden oplossingen vergeleken met elkaar 
zodoende dat goede en slechte interventies opgeschreven worden. 
Hierdoor is het dus makkelijker te bepalen wat eventueel zou werken 
en wat niet. De belangrijkste voorgangers staan hieronder beschreven.

Escape room
In het artikel dat gepubliceerd is door Kennisplatform Integratie 
en Samenleving (JIP) (“Escaperoom tegen nepnieuws en polarisatie 
onder jongeren”, 2021) [17] wordt een escape room omgeschreven die 
nepnieuws en tegelijkertijd polarisatie tegen gaat onder jongeren. Er 
werd gekeken hoe zij jongeren bewust konden maken van de online 
gevaren. Nepnieuws wordt een steeds groter fenomeen, om dit aan 
te pakken heeft You!nG een escape room samen met een checklist (afb. 
4) ontwikkeld. Jongeren kijken namelijk gedrag af, wat tegenwoordig 
ook online gebeurt. Dit is bijvoorbeeld op te merken aan de hashtag 
“ikdoenietmeermee” die massaal werd gedeeld, waarbij influencers hun 
standpunten met betrekking tot de coronamaatregelen wilden laten 
weten.  

In de escape room moeten jongeren een verdwijning van een meisje 
oplossen. Aan de hand van verschillende opdrachten en het gebruik 
van sociale media (afb. 5). Er wordt gebruikt gemaakt van clues op de 
sociale media van het meisje. Een tablet van de recherche geeft inzicht 
in de gevaren van sociale media en nepnieuws. Hiermee leren de 
jongeren hoe ze het verspreiden van nepnieuws zelf kunnen stoppen 
en hoe ze sociale media op een positieve manier kunnen gebruiken.

Afbeelding 4: Checklist van You!nG escape room. Afbeelding 5: De escape room van You!nG, waar jongeren opdrachten 
verrichtten voor de verdwijning van een meisje.
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Change Your Mind
In het project Change Your Mind (Ploeg, 2020) [18] worden mensen 
met verschillende meningen bij elkaar gebracht aan de hand van 
een spel (afb. 6). Spelers gaan met elkaar een gesprek aan over 
maatschappelijke onderwerpen als een manier om polarisatie tegen te 
gaan. Hierdoor kunnen zij nadenken over elkaars sociale opvattingen. 
Het spel is ontwikkeld om een veilige omgeving te creëren waar 
mensen hun standpunten kunnen uiten, met het gevoel dat er echt 
naar hen wordt geluisterd (afb.7). De spelvorm verlaagd daarnaast de 
drempel om met elkaar te praten over deze maatschappelijke thema’s. 
De spelers die reflecteren en kunnen accepteren maken de grootste 
kans op winst in het spel. Het doel van het project is om te zorgen voor 
meer bewustzijn. 

Afbeelding 6: Het spel: Change Your Mind. Afbeelding 7: Uitleg van het spel: Change Your Mind.
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Street debater
De onderzoeksgedreven ontwerper Tomo Kihara die speelse 
interventies maakt heeft in het project Street debater (Kihara, 2018) 
[19] een nieuwe manier van bedelen bedacht. Hij heeft een aantal 
prototypes ontworpen voor daklozen om makkelijker geld te verdienen 
door een gesprek te starten met een stelling. Op afbeelding 8 is een 
weegschaal te zien met links yes en rechts no. Onderaan de weegschaal 
staat een stelling. Voorbijgangers konden dus hun mening geven door 
geld op yes of no te plaatsen.

Een onverwachte bijwerking van het project was dat dit project 
polarisatie tackelde. Mensen van verschillende sociale bubbels werden 
getrokken naar de prototypes toe (afb. 9). Er ontstonden gelaagde 
discussies over de stelling waardoor polarisatie daalde (afb. 10,11).

Afbeelding 8: De weegschaal met link yes en recht no. Afbeelding 9: De mensen van verschillende sociale bubbels komen bijeen.

Afbeelding 10: Discussies die ontstonden door het onderwerp. Afbeelding 11: Mensen werden uitgedaagd om te discussiëren over het 
onderwerp.
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PROTOTYPE ÉÉN
Het project Street debater is een aantrekkelijke oplossing aangezien 
het om een actieve betrokkenheid vraagt bij de voorbijgangers. Het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2019) [1] vermeldt 
ook dat het geven van deze rol aan jongeren in de discussie als 
preventiemiddel gezien kan worden tegen polarisatie. Jammer genoeg 
laat dit project niet duidelijk zien hoe ze aan de inzichten zijn gekomen. 
Prototype één is daarom een reconstructie van dit project enkel gaat 
het niet meer om geld te verdienen maar om een open discussie te 
starten. 

Ontwikkeling
Tomo Kihara de maker van Street debater heeft een guide ontwikkelt 
zodat anderen het prototype zelf kunnen bouwen, wat behoorlijk 
hielp bij de reconstructie ervan. De weegschaal is aan de hand van 
de lasercutter uitgesneden (afb. 12) en met deuvels, lijm (afb. 17) 
en kogellagers (afb. 14) in elkaar gezet. De borden zijn zowel met 
schoolbordverf (afb. 13) geverfd als twee andere kleuren (afb. 14). 
Dankzij het schoolbordverf is het dus mogelijk om makkelijk van 
stelling te wisselen. 

Met een werkende reconstructie (afb. 18) is er onderzocht waar het 
prototype het beste getest kan worden. De doelgroep jongeren zit 
in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. Veel studenten in het hoger 
onderwijs vallen hieronder waardoor als eerste op Avans Hogeschool 
Lovensdijk getest is. In het Medialab  (afb. 19)  op een positie waar veel 
beweging is van jongeren is prototype één geplaatst. Destijds waren de 
politieke verkiezingen waardoor er is gekozen voor een stelling die bij 
stemwijzers regelmatig langsgekomen is. De vraag gaat als volgt: “Moet 
er een tax komen op vleesproducten?” 

Afbeelding 12: De lasersnijder die de onderdelen heeft gelaserd uit hout.  

Afbeelding 16: De kogellagers bevestigen. Afbeelding 17: Het in elkaar zetten van de weegschaal. Afbeelding 18: De uiteindelijke weegschaal.

Afbeelding 13: Het verven van de borden met schoolbordverf. Afbeelding 14: Het verven van de gekleurde borden.
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Observatie één
Op een afstand is er geobserveerd naar de interacties van jongeren 
met het prototype. Interacties van voorbijgangers met het prototype 
zijn genoteerd om makkelijker inzichten uit de test te halen. Na 
een verloop van twee uur was er weinig interactie met het product. 
Uiteindelijk lagen er een enkel paar munten op de weegschaal. (afb. 
19) Voorbijgangers zagen het prototype maar waren vooral bezig met 
hun eigen activiteiten waardoor de vraag kort gelezen werd waarna 
ze het negeerden. Jongeren die er wel mee interacteerde waren vaak 
alleen waardoor er geen open gesprek ontstond. In sommige gevallen 
kwam een groep langs die kort over de vraag converseerde maar al vrij 
snel wegliepen na de vraag te gelezen hebben. 

In de twee uur observatie zijn niet de gewenste resultaten gevonden. 
Vermoedelijk komt dit door de locatie. De jongeren hadden les of 
waren zelfstandig aan het werk waardoor ze geen tijd hadden voor 
interactie met het prototype. Met dit in gedachten is er onderzocht 
naar een geschikte locatie waar veel jongeren zonder dat zij te druk 
zijn met school of werk. 

Observatie twee
Na enig overleg is er besloten om het Valkenberg te gebruiken als 
volgende testlocatie. Met mooi weer zit het park al vrij snel vol met 
jongeren maar natuurlijk niet alleen met de gekozen doelgroep. 
Desondanks dat is op de locatie getest aangezien het belangrijker is 
om erachter te komen of dit prototype een open discussie start. Om 
zoveel mogelijk participanten te krijgen is er gekozen voor een dag met 
aangenaam weer. Op de dag van de test was het Valkenberg erg druk 
met veel voorbijgangers wat ideaal is voor de test. Het prototype is 
naast het Nassaumonument (afb. 20) geplaatst een plek waar bijna alle 
wegen van het park bij elkaar komen om het beeld heen. 

Observaties van interacties met het prototype zijn genoteerd. Na 
één uur waren de munten bijna op en was er een verzadiging aan 
informatie. Het was meteen duidelijk dat deze locatie vele malen 
geschikter is voor dit prototype. Met de helft van de tijd was er een 
overvloed aan interactie. Het prototype creëerde discussie maar niet 
op de gewenste manier. Voorbijgangers in groepen deelden hun 
mening met elkaar in de groep maar niet met anderen. Veel individuen 
die interacteerde met het prototype legde een munt op waarna ze 
weer verder gingen met hun dagelijks leven (afb. 21). 

Resultaten
De locatie voor prototype één is ontzettend belangrijk. Dat is duidelijk 
te zien in de hoeveelheid interactie vergeleken met locatie één 
en twee. Ook met een goede locatie creëert het prototype niet de 
gewenste uitkomst. Sociale bubbels van verschillende groepen komen 
niet bij elkaar om het te hebben over de stelling. Ze houden het of 
voor zichzelf of delen het alleen in hun bubbel. Hierdoor kan dus geen 
vermindering van polarisatie ontstaan.

Een verschil met dit prototype en het originele project was dat Street 
debater een extra factor heeft. Er is continu iemand aanwezig die de 
aandacht vraagt van de voorbijgangers. Omstanders worden als het 
ware gelokt naar het prototype. Voor dit onderzoek gaat de voorkeur 
uit naar een oplossing die op zichzelf kan staan. Vandaar de reden dat 
die extra factor ontbreekt in prototype één.Afbeelding 19: Het testen van de weegschaal in het Medialab.

Afbeelding 20: Testen van het prototype in het Valkenberg. 

Afbeelding 21: De resultaten van de test.
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PROTOTYPE TWEE
Het tweede prototype is ook ontstaan uit nieuwsgierigheid van één van 
de projecten uit de methode Best, Good & Bad practises. In het project 
Change My Mind worden mensen met verschillende meningen bij 
elkaar gebracht aan de hand van een spel. Door gesprekken te hebben 
over maatschappelijk onderwerpen krijgen jongeren een actieve rol, 
wat volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(2019) [1] een preventief middel kan zijn tegen polarisatie. Volgens de 
ontwerpers bereikt het zijn doel door spelers een platform te bieden 
waar deelnemers hun standpunten in een veilige omgeving kunnen 
uiten. Daarnaast verlaagt de vorm van een spel de drempel om 
maatschappelijke thema’s te bespreken. Alleen spelers die in staat zijn 
om te reflecteren en te accepteren, kunnen dit spel winnen.

De ontwerpers tonen in hun project enkel afbeeldingen van het spel 
zelf maar niet hoe het spel gespeeld wordt. Zodoende is er besloten 
om zelf een spel te bedenken met betrekking op gesprekken over 
maatschappelijke thema’s.

Ontwikkeling
In het ontwerpen van het spel is er inspiratie opgedaan uit het 
originele project. In dat spel maken zij gebruik van themakaarten 
om maatschappelijke onderwerpen te categoriseren. Naast dit zijn 
met behulp van BoardGameGeek (“Browse Board Game Mechanics 
| BoardGameGeek”, 2010) [23] spelmechanismen bestudeerd voor 
het brainstormen over mogelijke manieren van aanpak. Met de 
maatschappelijke onderwerpen en een open discussie hierover is 
uiteindelijk een debatspel gevormd.

Dit spel bestaat uit een cirkelvormig blad (afb. 22, 23), onderverdeeld 
in zes verschillende kleuren. Met een dobbelsteen belanden 
spelers steeds om de beurt op andere kleuren. Iedere kleur 
representeert een thema: groen is milieu, paars is religie, enz. De 
kleuren corresponderen met zes stapels themakaarten (afb. 24). Zie 
bijlage voor alle themakaarten. Op iedere kaart staat een stelling 
opgeschreven, of de speler VOOR of TEGEN de stelling en tegen wie de 
speler gaat debatteren (afb. 25). De speler die de kaart heeft getrokken 
heeft 30 seconden de tijd om de overige spelers te overtuigen van 
zijn of haar positie tegenover de stelling gevolgd door de andere 
speler die precies hetzelfde doet. Als de discussie afgerond is kunnen 
de overige spelers stemmen op de speler die volgens hen het debat 
heeft gewonnen. Dit doen de spelers aan de hand van VOOR en TEGEN 
stemkaarten (afb. 26). De speler met de meeste stemmen krijgt twee 
punten. Bij een gelijkspel krijgen beide spelers één punt. De eerste 
speler die tien punten bereikt heeft het spel gewonnen (afb. 27).
 
In het vorige prototype is op locatie Avans Hogeschool getest aangezien 
hier veel mensen van de doelgroep bevinden. Voor prototype twee is 
dezelfde locatie gebruikt enkel heeft de test ditmaal plaatsgevonden in 
een leeg klaslokaal. 

Afbeelding 22: De schets van het speelbord.

Afbeelding 25: De themakaarten.

Afbeelding 23: Het uitgewerkte speelbord. Met de TEGEN en VOOR kaarten.

Afbeelding 24: De stellingkaart met daarop aangeven wie VOOR en TEGEN is.

Afbeelding 26: De VOOR en TEGEN kaarten. Afbeelding 27: Het spelbord met de bijbehorende punten en spelelementen.
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VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN
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Testen
Het spel is tweemaal getest zowel op Avans Hogeschool (afb. 28) als 
bij één van de kandidaten thuis (afb. 29). De kandidaten hebben 
samen met ons het spel uitgevoerd. Na de uitvoering zijn er aan 
de participanten acht vragen gesteld met betrekking op het spel. 
De interview die achteraf volgde was semigestructureerd zodat op 
antwoorden doorgevraagd kon worden. De antwoorden zijn niet 
opgenomen maar genoteerd. 

Resultaten
De participanten ervaarde het spel positief en uitdagend. Dit komt 
doordat spelers stellingen moesten verdedigen waar zij het totaal niet 
mee eens waren. Hierdoor moesten kandidaten zich verplaatsen in 
iemand anders schoenen wat ideaal is om polarisatie te verminderen. 
Naast deze positieve uitkomst waren er ook negatieve puntjes 
zoals het VOOR of TEGEN stemmen in een spel wat eigenlijk heel 
polariserend is. De kandidaten gaven aan om wellicht een midden 
optie te verzinnen, een soort compromis. Ook waren de stellingen 
die gebruikt zijn cliché, de standaard politieke stellingen bij iedere 
verkiezing. Spelers gaven aan dat er meer diepgang kon komen in de 
stellingen. Daarnaast waren sommige spelmechanismen overbodig 
zoals het cirkelvormige blad en themakaarten die in principe één 
stapel kaarten kunnen worden. Uitgebreidere feedback en notities van 
de interview zijn te vinden in de bijlage.

Afbeelding 28: De test op Avans Hogeschool. Afbeelding 29: De test op bij een participant thuis.
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HERPOSITIONERING

Door de uitvoering van prototype twee en de inzichten uit de 
interviews is het duidelijk dat een spel op een leuke en uitdagende 
manier polariserende onderwerpen bespreekbaar maakt waardoor 
we elkaar beter gaan begrijpen. Het is dus een stap in de juiste 
richting. Wel is het duidelijk dat het spel niet perfect was en 
dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar spellen en 
spelmechanismen in het algemeen. Nader onderzoek is verricht in 
het theoretisch kader onder herpositionering. 

Waarom een bordspel?
In onderzoek van Melton, Larson en Boccia (2019) [20] is aangetoond 
dat bij het spelen van bordspellen het zogenaamde knuffelhormoon 
oxytocine loskomt. Dit versterkt gevoelens van verbinding met 
anderen omdat er meer plezier uit wordt gehaald. Naast dit zou 
het hormoon jezelf gelukkiger kunnen laten voelen. Een ander 
onderzoek (Wanyama et al., 2012) [21] heeft aangetoond dat het 
spelen van bordspellen jongeren ruim twee keer zoveel informatie 
tot zich houden in vergelijking tot een presentatie. Ook laat het 
onderzoek van Khazaal et al. (2013) [22] zien dat rokers sneller 
stoppen met roken door een bordspel in vergelijking tot anderen die 
in een psycho-educatiegroep zitten. 

Fysiek of Digitaal
Deze onderzoeken in combinatie met prototype twee laten zien dat 
een bordspel een goede interventie kan zijn om bewustwording te 
creëren bij de doelgroep. Wel is het van belang dat er een intieme 
setting hiervoor gecreëerd moet worden. Zo kunnen speler elkaars 
lichaamtaal beter begrijpen en naast dat zijn spelers beter gefocust 
omdat ze fysiek aanwezig zijn.

Met de nieuwe informatie vergaard uit die literatuurstudies en 
prototype twee is er een nieuwe ontwerpvraag opgesteld:

“Hoe kan een bordspel
 jongeren bewust maken 

dat de manier waarop 
je discussie houdt kan 

leiden tot polarisatie?”
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PROTOTYPE DRIE
De herpositionering heeft voor verduidelijking gezorgd. Waar 
het onderzoek eerst probeerde lastige maatschappelijke thema’s 
bespreekbaar te maken, is het nu gefocust op de manier van 
discussiëren. Hoe kan een bordspel jongeren bewuster maken van 
de vele manieren van discussiëren die kunnen leiden tot polarisatie? 
Prototype drie, een iteratie van het vorige prototype probeert dit 
probleem op te lossen. Prototype drie en vier zijn parallel aan elkaar 
ontworpen met behulp van de methode brainstormen (afb. 30) en het 
onderzoek naar spelmechanismen te vinden in het theoretisch kader.

Ontwikkeling
Dit prototype heeft veel weg van zijn voorganger. Op basis van 
de feedback van prototype twee zijn de stellingen en het bord nu 
versimpeld naar één stapel kaarten. Bekijk de schets op afbeelding 
31. Op iedere kaart staat op een uitdagendere manier tegen wie de 
speler gaat debatteren en ook meteen wie VOOR en wie TEGEN is (afb. 
32). Wat tevens totaal anders is aan dit spel is dat beide debaters een 
kaart krijgen met een strategie (afb. 33) die ze moeten vervullen zoals: 
gebruik grof taalgebruik, gebruik veel handgebaren, enz. Beide spelers 
krijgen ook hier 30 seconden waarna de overige spelers stemmen met 
hun VOOR en TEGEN kaarten. De speler met de meeste stemmen heeft 
het debat gewonnen. Bekijk alle kaarten in de bijlage.

Testen
Het spel is tweemaal getest op dezelfde locatie onder dezelfde 
omstandigheden. In garage Otten zijn twee groepen van vier 
participanten los van elkaar getest. Dit waren allemaal jongeren in 
de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. De testen waren op een tafel 
afgezonderd van de andere aanwezigen in garage Otten. De tests 
zijn uitgevoerd waarna een semigestructureerde interview heeft 
plaatsgevonden. Dit is gedaan zodat doorgevraagd kan worden op 
antwoorden van de deelnemers. De antwoorden van de negen vragen 
zijn opgenomen met toestemming van alle participanten. Deze zijn 
vervolgens getranscribeerd om achteraf inzichten hieruit te halen.

Resultaten
Het spel creëerde in het begin enige onduidelijkheid, dit kwam mede 
door het gebrek aan spelregels waar spelers op terug kunnen vallen 
als zij even niet meer weten wat er gedaan moet worden. Het spel 
werd positief ervaren en dat kwam vooral door de oranje strategie 
kaarten waar spelers een rol moesten spelen. In het spel was het nog 
onduidelijk of spelers moeten stemmen aan de hand van de stelling of 
de uitvoering van de strategiekaart. Hierin waren nog geen duidelijke 
richtlijnen in bedacht wat voor verwarring zorgde. De kandidaten 
gaven aan als het doel van het spel de uitvoering is van de strategie 
dan gaat iedereen daar op letten. Zo gaan spelers op de verschillende 
manieren van debatteren letten wat leerzaam kan zijn. Naast dit waren 

de stellingen zwart wit gekleurd, het opzoeken van een grijs gebied 
maken de discussie veel interessanter. Of maak gradaties in stellingen, 
dus makkelijke en moeilijke stellingen om het soms luchtig te houden. 
Alle inzichten zijn te lezen in de bijlage.

Prototype drie was geen totaal succes, het spel heeft gebreken zoals 
onduidelijkheid van regels en saaie zwart wit stellingen. Daarentegen 
waren de strategie kaarten een groot succes dat maakte het spel leuk 
en heeft het potentie om bewustwording te geven bij de doelgroep 
over de verschillende manieren van discussiëren.

Afbeelding 30: Ideeën uit de brainstormsessie.

Afbeelding 32: De stellingkaarten.

Afbeelding 31: De schets voor prototype 3.

Afbeelding 33: De strategiekaarten.
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PROTOTYPE VIER
Prototype vier is parallel ontworpen aan prototype drie. In onderzoek 
naar spelmechanismen (afb .34) zijn een aantal uitgelicht die in de 
vorm polarisatie creëren. Zo zijn er mechanismen die iedere spelers 
een andere rol geven waardoor iedereen een ander doel heeft 
(Roles with Asymmetric Information), of mechanismen waar speler 
touwtje trekken over grondstoffen, gebieden, macht, enz. (Tug of 
War). De website BoardGameGeek (“Browse Board Game Mechanics 
| BoardGameGeek”, 2010) [23] is een database van vrijwel alle 
bekende bordspellen. Hier kan gezocht worden naar specifieke 
spelmechanismen en ook alle bordspellen die hier gebruik van maken. 
Zo konden bordspellen bestudeerd worden en vergeleken worden met 
elkaar. Een bordspel dat op een interessante manier gebruik maakte 
van de hiervoor genoemde spelmechanismen was The King’s Dilemma 
(afb. 35). 

In dit spel zijn spelers raadsleden in een fictief land met ridders en 
magie waar ze de Koning moeten helpen met dilemma’s. Het spel 
heeft een bord waar middelen zoals geld, eten, enz. (bijlage) meer 
of minder worden in het land aan de hand van de gevolgen van de 
dilemma kaarten. Naast dit heeft dit spel ook Roles with Asymmetric 
Information waar iedereen een ander doel heeft in het spel. Spelers 
debatteren en stemmen over de dilemma’s totdat er een bepaald 
aantal dilemmakaarten (afb. 36) zijn opgelezen. De speler die het 
gelukt is om de middelen op zijn of haar plek van het bord te krijgen 
heeft gewonnen.

Afbeelding 36: Een van de dilemma’s van The King’s Dilemma.

Afbeelding 34: Onderzoek naar spelmechanismen.

Afbeelding 35: The King’s Dilemma.
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EXTREMISTISCH

Dilemma
Tussen de vele goederen die door 

handelaren uit Brison worden 

geïmporteerd zit een exotisch boek 

getiteld “Een Duizend Zaligheden”. Naast 

openbaringen over de samenleving in 

Brison beschrijft het rituele bewegingen 

waarvan wordt geloofd dat ze plezier 

tijdens geslachtsgemeenschap 

maximaliseren en die de basis van onze 

openbare moraal schenden. Verbieden 

we dit obscene boek?

Het besluit van de Koning geeft de wachters 
opdracht om alle exemplaren van het wellustige 
boek te verbranden.  Sommige burgers zijn blij 
dat niet wordt toegestaan dat onzedelijke 
gewoonten van andere cultuur.

We besluiten het boek niet te verbieden. Zulke 
bedwelmende vrijheid van kennis stimuleert 
brede wetenschappelijke interesse in het 
onderwerp.

JaNee

Ja

Nee

Dilemma
Terwijl onze kooplieden zich 

voorbereiden op onze allereerste 

expeditie naar de Inta, treedt een groep 

verdachte zelfbenoemde kooplieden die 

een paar oeroude en exotische religieuze 

artefacten van puur goud bij zich 

hebben, Lybra binnen. Ze willen de 

herkomst van hun goederen niet 

prijsgeven. Arresteren we deze 

“kooplieden” om ze te ondervragen, ook 

al kan dat de handel schaden?

Ondanks een eerste aarzeling ontwikkelen de 
dubieuze “kooplieden” na een stevig gesprek 
met de koninklijke beul, een passie voor 
babbelen. Ze hebben artefacten in een 
geplunderde tempel van de Moeder midden in 
de Ivory Desert gevonden. Het is bijna zeker 
dezelfde tempel die volgens geruchten de 
gouden landkaart verbergt. Onze kooplieden 
leiden direct hun geplande expeditie om.

Ondanks hun dubieuze afkomst blijken de 
gouden artefacten extreem populair en een 
graffiguur van de Moeder met haar dochters 
wordt voor een belachelijk bedrag verkocht. De 
klaarblijkelijke overvloed aan gouden rijkdom-
men in het zuiden wekt nieuw enthousiasme bij 
onze kooplieden op, die hun voorbereiding op 
een expeditie naar de Inta versnellen. 

Nee

Ja

Nee Ja

NEE JA

PAS

Ontwikkeling
Waar prototype drie spelers polariserende rollen geeft, creëert 
prototype vier polarisatie door spelers verschillende doelen te geven 
bij het touwtje trekken. The King’s Dilemma is een lang en ingewikkeld 
spel aangezien het een legacy spel is waar gevolgen van vorige potjes 
blijven. Het spel moet dus ook altijd met dezelfde spelers gespeeld 
worden en als het spel geheel uitgespeeld is kan het niet opnieuw 
gespeeld worden.

Prototype vier leent een aantal spelmechanismen van The King’s 
Dilemma zoals kaarten met Roles with Asymmetric Information en een 
Tug of War bord. Naast dit kwam uit de feedback van prototype drie 
dat de stelling kaarten heel zwart/wit en cliché zijn. The King’s Dilemma 
lost dit op door stellingen op een verhalende manier te vertellen in 
het fictief Koninkrijk (afb. 36). Dit is een laatste mechanisme dat we 
geleend hebben.

In prototype vier krijgen spelers dilemma’s waarover ze gaan 
debatteren. Iedere speler heeft een Hidden Agenda kaart (afb. 37) 
waarop beschreven staat waar spelers middelen op het bord moeten 
zien te krijgen om te winnen. Spelers moeten anderen overtuigen in 
een debat waarom ze op één van de uitkomsten van de dilemma kaart 
moeten kiezen. Bij het debatteren zit ook het stemmen dat met stem 
fiches kan. Iedere speler kan zoveel inleggen als ze willen voor extra 
weging maar wat nu ook nieuw is in vergelijking tot prototype drie 
is dat er gekozen kan worden om niet te stemmen. Met het Passen 
(afb. 38) is het mogelijk om gebruikte stem fiches terug te krijgen voor 
meer macht later in het spel. De speler die aan het einde de meeste 
middelen op zijn of haar veld van het bord (afb. 39) heeft staan is de 
winnaar.

Testen
Prototype vier is tweemaal getest op dezelfde locatie als prototype 
drie. In garage Otten zijn twee groepen los van elkaar getest. De 
groepen bestonden uit twee participanten uit de leeftijdscategorie 18 
tot 25 jaar en Bryan en Marley die samen met de participanten het 
spel hebben uitgevoerd. De testen waren op een tafel afgezonderd 
van de andere aanwezigen in garage Otten. De testen werden gevolgd 
door een semigestructureerde interview waar vijf vragen gesteld zijn. 
Dit is gedaan zodat doorgevraagd kan worden op antwoorden van 
de deelnemers. De antwoorden van de vijf vragen zijn opgenomen 
met toestemming van alle participanten. Deze zijn vervolgens 
getranscribeerd om achteraf inzichten hieruit te halen.

Resultaten
Vergeleken met het vorige spel was dit spel interessanter alleen 
daardoor een stuk ingewikkelder. De Hidden Agenda kaarten waren 
een goede toevoeging, ieder een ander doel geven om te winnen werd 
als erg leuk ervaren. Wel hebben sommige kaarten een voordeel op 
de rest. Hier moet een beter balans in komen. De tekst en gebruik van 
veel spelmechanismen maakte het spel lastig om in te komen. Naast 
dit was het debatteren, wat het belangrijkste is voor de polarisatie 
bewustwording vaak kort door de bocht. Spelers konden vaak zich 
aansluiten bij een andere speler. De focus op het debatteren mag 
beter naar voren komen. De strategie kaarten in prototype drie 
creëerde dat vele malen beter. Uitgebreide beschrijving van de 
resultaten zijn in de bijlage te lezen.

Afbeelding 37: De ontworpen Hidden Agenda kaarten.

Afbeelding 39: Het ontworpen spelbord, afgeleid van The King’s Dilemma.

Afbeelding 38 Enkele dilemmakaarten en de NEE, JA en PAS kaart.
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PROTOTYPE VIJF
Prototype drie en vier hadden beiden spelmechanismen die 
veelbelovend zijn zoals de strategiekaarten van p3 (prototype 3) en 
Hidden Agenda kaarten van p4 (prototype 4). Prototype vijf is ontstaan 
uit nieuwsgierigheid. Kunnen de succesvolle spelmechanismen 
van drie en vier samengevoegd worden tot één spel die jongeren 
bewustwording geeft over manieren van discussies die kunnen leiden 
tot polarisatie?

Ontwikkeling
Prototype vijf gebruikt de Tug of War bord van p4. in een versimpelde 
manier. Zie afbeelding 40, 41 voor de schetsen.  Er zijn drie banen 
die corresponderen aan de hand van de moeilijkheidsgraad van de 
stellingen. Ook de Hidden Agenda kaarten (afb.42) zijn van p4. geleend 
waarop staat waar iedere speler zijn of haar fiches moet krijgen om te 
winnen. Zowel de stellingkaarten als de oranje strategie kaarten (afb. 
41) van p3. zijn hier terug te vinden. Stemmen gaat aan de hand van 
de stem-vorm van p4.  

In het spel krijgt iedereen een Hidden Agenda kaart (afb.42) waarop 
aangegeven staat waar de drie fiches op het Tug of War bord  (afb.43) 
moeten staan om te kunnen winnen. Om de fiches te verplaatsen 
worden om de beurt een stellingkaart (afb.45, 46, 47, 48) gepakt. De 
moeilijkheidsgraad correspondeert met dezelfde kleur op het veld. 
Iedereen heeft kort de tijd om hun keuze te onderbouwen in de hoop 
om andere spelers over te halen. Hierbij krijgt wel iedere speler een 
oranje strategiekaart (afb. 44) waarop staat op welke manier de speler 
moet reageren. Met stem-fiches kan er gestemd worden op VOOR of 
TEGEN. Net als bij p4. is het mogelijk om hier te Passen voor meer stem-
fiches in de volgende ronde. (afb.46, 47) Als er een meerderheid is 
gaan de fiches met dezelfde kleur de richting op die aangegeven staat 
op de stellingkaart. Na een bepaald aantal stellingen heeft de speler 
met de meeste fiches in zijn of haar gebied gewonnen.
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“Wat kan de staat 
je schelen als je 
geld hebt?”

HEBZUCHTIG

Tegenovergestelde 
zeggen zonder bewijs 

te leveren.
Je moet hard praten. Je moet zachtjes 

praten.
Gebruik doordachte 

argumenten waarom 
de ander fout zit.

STELLING STELLING

MOEILIJK

Het prijzengeld voor mannelijke 
en vrouwelijke sporters moeten 
gelijk getrokken worden.

VOOR +1 TEGEN -1

MOEILIJK

Bedrijven moeten een hoger 
salaris kunnen betalen aan 
werknemers die beloven geen 
kinderen te krijgen.

VOOR -1 TEGEN +1

STELLING

MOEILIJK

Nederland moet uit de EU 
stappen.

VOOR +1 TEGEN -1

STELLING

MIDDELMATIG

Mannelijke leraren moeten een 
bonus krijgen voor het werken 
op een basisschool.

VOOR -1 TEGEN +1

Afbeelding 40: Schets van het spel prototype 5.

Afbeelding 42: De Hidden Agenda kaarten voor prototype 5.

Afbeelding 44: De strategie kaarten voor prototype 5. Afbeelding 45: De stellingkaarten voor prototype 5.

Afbeelding 43: Het Tug of War bord voor prototype 5.

Afbeelding 41: Schetsen van de Hidden Agenda en strategie kaarten.
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Testen
Onder dezelfde omstandigheden als de vorige twee prototypes is p5. 
getest. In garage Otten is één groep getest van twee participanten en 
de testers Bryan en Marley. De testen waren op een tafel afgezonderd 
van de andere aanwezigen in garage Otten (afb. 50, 51). De tests 
zijn uitgevoerd waarna een semigestructureerde interview heeft 
plaatsgevonden. Dit is gedaan zodat doorgevraagd kan worden op 
antwoorden van de deelnemers. De antwoorden van de negen vragen 
zijn opgenomen met toestemming van alle participanten. Deze zijn 
vervolgens getranscribeerd om achteraf inzichten hieruit te halen. 
De reden waarom er maar één keer getest is omdat de inzichten bij 
het uitvoeren en de ervaringen van de participanten duidelijk genoeg 
waren na één test.

Resultaten
Al vrijwel meteen was het duidelijk voor iedereen. Prototype vijf is geen 
leuk spel en het combineren van alle geslaagde spelmechanismen 
hebben een soort Frankenstein’s monster gecreëerd. Het spel was heel 
systematisch met teveel mechanismen zonder dat het daadwerkelijk 
leuk was. Het dialoog ontbrak een beetje waardoor er geen discussies 
begonnen. Er ontstond dus geen polarisatie om bewustwording van 
te krijgen. De Tug of War bordspel had niet echt een toegevoegde 
waarde aangezien het gewoon een ingewikkeld puntensysteem is. De 
oranje strategiekaarten was het enige succesvolle spelmechanisme 
wat p5. een stuk leuker maakte. P5. is dus een gefaald prototype. Een 
uitgebreidere beschrijving van de resultaten is te lezen in de bijlage.
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VOOR

PAS

PAS

PAS

PAS

STELLING STELLING

MOEILIJK

Het prijzengeld voor mannelijke 
en vrouwelijke sporters moeten 
gelijk getrokken worden.

VOOR +1 TEGEN -1

MOEILIJK

Bedrijven moeten een hoger 
salaris kunnen betalen aan 
werknemers die beloven geen 
kinderen te krijgen.

VOOR -1 TEGEN +1

STELLING

MOEILIJK

Nederland moet uit de EU 
stappen.

VOOR +1 TEGEN -1

STELLING

MIDDELMATIG

Mannelijke leraren moeten een 
bonus krijgen voor het werken 
op een basisschool.

VOOR -1 TEGEN +1

STELLING STELLING

MIDDELMATIG

Er moet een tax op het vliegen 
vanuit Nederland komen.

VOOR +1 TEGEN -1

MIDDELMATIG

De leeftijd van alcohol verkoop 
moet verhoogd worden naar 
21+.

VOOR -1 TEGEN +1

STELLING

MAKKELIJK

Winter is beter dan zomer.

VOOR +1 TEGEN -1

STELLING

MAKKELIJK

Klitterband is superieur 
vergeleken met veters.

VOOR -1 TEGEN +1

Afbeelding 46: De stellingkaarten voor prototype 5.

Afbeelding 48: De stellingkaarten voor en VOOR en TEGEN kaarten.

Afbeelding 51: Het spelbord met daarop de schildjes waarmee gestemd werd.Afbeelding 50: De uitgevoerde test.

Afbeelding 49: De VOOR en PAS kaarten.

Afbeelding 47: De stellingkaarten voor prototype 5.
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PROTOTYPE ZES
In de afgelopen prototypes kwam altijd naar voren dat de oranje 
strategie kaarten het spel leuker en polariserend maakte. Vandaar dat 
prototype zes een iteratie op p3. is waar deze kaarten het best werden 
ervaren door de doelgroep. Om prototype zes een zo groot mogelijke 
slagingskans te geven zijn andere debat spellen onderzocht (afb. 52, 
53) waar spelmechanismen met elkaar vergeleken zijn.

Ontwikkeling 
Met behulp van BoardGameGeek (“Browse Board Game Mechanics | 
BoardGameGeek”, 2010) [23] zijn een aantal debat spellen vergeleken 
met elkaar. Dit heeft geleid tot een prototype waar de oranje 
strategiekaarten de kern van het spel zijn. In prototype zes gaan 
steeds twee mensen debatteren. De mensen worden aan de hand 
van een moderator gekozen. De jongste begint als moderator en kiest 
twee spelers, vervolgens gooit de moderator de dobbelsteen op. De 
kleur hierop bepaalt welke kaart de moderator moet oppakken. Op 
die kaarten staan drie stellingen waarvan de moderator één kiest en 
opleest. De gekozen spelers gaan hierover debatteren voordat ze dat 
doen pakken ze beide twee oranje kaarten waaruit ze van iedere kaart 
één manier gebruiken om te discussiëren. Wie VOOR of TEGEN is wordt 
bepaald aan de hand van een munt. Beide krijgen 30 seconden voor 
opening statements gevolgd door een open debat van een minuut 
waar beide kunnen discussiëren. De overige spelers stemmen voor 
degene die volgens hen het beste heeft gedebatteerd. Bij een gelijkspel 
is de moderator de beslissende stem. De verliezer krijgt een strafkaart, 
bij het verlies van een tweede keer achter elkaar ligt de speler eruit. 
Het spel gaat door totdat er maar één speler over is. De verliezer is de 
volgende moderator. Als spelers uit het spel liggen dan kunnen zij nog 
steeds moderator worden. Als er meer mensen uit het spel liggen dan 
wordt de moderator kaart tussen hen verdeeld. Op afbeelding 54, 55, 
56, 57 ,58 en 59 zijn de schetsen te zien.

Afbeelding 52: Debatable, kaartspel dat waarin wordt gedebatteerd.

Afbeelding 54: De schetsen voor prototype 6. Afbeelding 55: De schetsen voor prototype 6.

Afbeelding 53: Argue!, kaartspel dat waarin wordt gedebatteerd.
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Testen
In garage Otten is het spel getest met vier participanten en de twee 
testers Bryan en Marley (afb. 60). Dit waren allemaal jongeren in 
de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar. De testen waren op een tafel 
afgezonderd van de andere aanwezigen in garage Otten. De tests 
zijn uitgevoerd waarna een semigestructureerde interview heeft 
plaatsgevonden. Dit is gedaan zodat doorgevraagd kan worden op 
antwoorden van de deelnemers. De antwoorden van de zes vragen 
zijn opgenomen met toestemming van alle participanten. Deze zijn 
vervolgens getranscribeerd om achteraf inzichten hieruit te halen. 
De inzichten tijdens de uitvoering en achteraf in interview waren 
ophelderend. Bekijk de bijlage voor de inzichten en de transcriptie van 
het interview.

Resultaten
Uit prototype is heel veel nuttige informatie gekomen. De kern van 
het spel met debatteren en rollen daarin toegewezen krijgen werkt 
goed. Wel heeft prototype last van overbodig veel spelmechanismen 
die makkelijk te verwijderen zijn. De dobbelsteen en drie kleuren 
kaarten zou in principe allemaal op één kaart kunnen staan wat het 
een stuk makkelijker maakt. Participanten beseffen dat sommige 
manieren van debatteren niet handig is om te gebruiken in het 
dagelijks leven. Prototype zes laat zien dat het ondanks de overbodige 
spelmechanismen de hoofdvraag beantwoord. Het implementeren van 
de feedback tot het Proof of Concept is de volgende stap.

Afbeelding 56: De gemakkelijke kaarten. Afbeelding 57: De gemiddelde kaarten.

Afbeelding 58 De moeilijke kaarten.

Afbeelding 60: De participanten tijdens de test.

Afbeelding 59: De oranje kaarten waaruit van iedere kaart één manier 
wordt gebruikt om te discussiëren.
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RESULTATEN VAN PROTOTYPES

Onderstaande tabel laat de resultaten visueel zien van de zes prototypes.

CREËERT HET EEN DISCUSSIE?

WORDT HET POSITIEF ERVAREN?

ZIJN DE MECHANISMEN DUIDELIJK?

PROTOTYPE 

ÉÉN
PROTOTYPE 

TWEE
PROTOTYPE 

DRIE
PROTOTYPE 

VIER
PROTOTYPE 

VIJF
PROTOTYPE 

ZES

ONTSTAAT ER BEWUSTWORDING?
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PROOF OF CONCEPT

HET BORDSPEL
Het ontworpen bordspel dient jongeren bewust te maken dat de 
manier waarop je een discussie voert kan leiden tot polarisatie. 
Door middel van een spel wordt op een laagdrempelige manier 
het onderwerp geïntroduceerd. Het spel wordt gespeeld met 
leeftijdsgenoten om hen bewust te maken van de verschillende 
strategieën die gebruikt worden tijdens het debatteren.

In het spel krijgen spelers rollen toegewezen die zij op een speelse 
manier moeten uitvoeren. Door op verschillende manieren te 
debatteren ontstaat er bewustwording over de effecten van deze 
rollen waaronder welke polarisatie creëren.

HOE WERKT HET?
Om het spel te kunnen starten wordt er eerst een moderator gekozen 
(afb.61.1). Dit is jongste speler of dit wordt onderling besproken. De 
moderator wisselt daarna met de klok mee (afb.61.7). 

Het doel van de moderator is om twee mensen uit te kiezen, één 
representeert JA en de ander NEE. Vervolgens pakt de moderator 
één stellingkaart (afb.61.2) van de stapel. Hieruit wordt één 
van de drie stellingen gekozen. Deze zijn onderverdeeld in drie 
moeilijkheidsgraden: makkelijk, gematigd en moeilijk. 

De spelers die JA en NEE representeren pakken daarna een 
strategiekaart (afb.61.3) waarop twee strategieën staan beschreven. 
De spelers kiezen hier elk één strategie uit, waarvan hij of zij verwacht 
deze het beste gedurende het debat tot uitdrukking te kunnen 
brengen. 

Beide spelers beginnen met een openingsstatement (afb.61.4). Middels 
de zandloper heeft elke speler dertig seconden de tijd om zijn of haar 
mening te uiten over de stelling. Dit wordt opgevolgd door een open 
debat waarvoor de spelers één minuut tot hun beschikking hebben. 
Na het open debat vertellen beide spelers welke strategie ze gekozen 
hadden. 

Van de overige spelers wordt nu verwacht op te gaan stemmen op de 
speler die het beste zijn of haar strategie heeft uitgevoerd (afb.61.5). 
Dit wordt gedaan met behulp van de JA/NEE kaarten die iedereen bezit. 
Als bij het stemmen blijkt dat er een gelijkspel is ontstaan, heeft de 
moderator het laatste woord. 

De speler met de meeste stemmen krijgt de stellingkaart. Dit wordt 
gezien als één punt (afb.61.6). 

Het spel wordt doorgespeeld totdat één speler maximaal vijf punten 
heeft bereikt. 

WAAR BESTAAT UIT SPEL UIT?
• Stellingkaarten
• Strategie Kaarten 
• Een JA en NEE bord.
• Een moderator bord. 
• JA en NEE stemkaarten.
• De spelregels
• Kaartenstandaard

WANNEER IS DE PROOF OF CONCEPT GESLAAGD?
De proof of concept is geslaagd wanneer het voorgenomen doel 
is behaald. Dit houd in dat de spelers bewust zijn geworden van 
dat verschillende strategieën die in de praktijk kunnen leiden tot 
polarisatie. Dit doel wordt bereikt als:

• De spelers leren van de verschillende strategieën en begrijpen dat 
sommige strategieën beter werken dan andere.  

• De spelers weten deze vormen van debatteren te herkennen. 
• De spelers worden naderhand vaardiger in het onderbouwen van 

eigen argumentatie.
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De moderator kiest twee spelers 
die  JA en NEE representeren.

De spelers gaan in debat met elkaar.

De moderator kiest één stelling uit.

Er wordt gestemd.

De uitgekozen spelers pakken een strategiekaart.

De speler met de meeste stemmen wint.

De moderator wisselt met de klok mee. 

1. 2.

3.

4.

5.6.

7.

MODERATOR

JA

NEE

Kies een stelling.

Winter is beter dan zomer?
Makkelijk

Er moet een tax komen op het 
vliegen vanuit Nederland?

Middelmating

Nederland moet uit de EU 
stappen?

Moeilijk

Strategie

Schelden is je
beste vriend.

Wees politiek incorrect.

MODERATOR

JA

NEE

NEEJAMODERATOR

JA

NEE

JA

NEE MODERATOR

PROOF OF CONCEPT

Afbeelding 61: De doorlopen stappen van het spel.
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CONCLUSIE

In deze exploratie is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Hoe 
kan een bordspel jongeren bewust maken dat de manier waarop je 
discussie houdt kan leiden tot polarisatie?” Hiervoor is een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd en zijn diverse prototypes ontworpen naar de 
verschillende vormen en uitingen van polarisatie. 

Uit de resultaten van de literatuurstudie is duidelijk geworden wat de 
definitie is van polarisatie. Onder polarisatie wordt verstaan dat er 
een toename is van het wij-zij denken. Wat leidt tot tegenstellingen 
tussen bevolkingsgroepen, die zich kunnen uiten tot incidenten en 
confrontaties. Uit de interviews is dit ook de voornaamste reden 
waarom de doelgroep discussies vermijd terwijl zij wel die discussies 
willen houden om elkaar beter te begrijpen.

De literatuur laat zien dat jongeren gevoelig zijn voor polariserende 
invloeden. De sociale omgeving speelt een grote rol in het ontwikkelen 
van een eigen identiteit bij de betreffende jongeren. Zij zoeken 
groepen om zich mee te identificeren. In deze groepen kunnen 
standpunten extremer worden waarin jongeren zich steeds meer 
afsluiten van de rest in de wereld. 

Om dit probleem aan te pakken zijn er in totaal zes prototypes 
ontworpen. Deze zijn allemaal anders van elkaar maar een aantal 
hadden één kern mechanisme dat daadwerkelijk bewustwording 
geeft op de verschillende manieren van discussiëren waaronder 
polariserende. De strategiekaarten of rolkaarten in de debatten geven 
de spelers een strategie of rol die ze uitvoeren. Door deze zo goed 
mogelijk te belichamen en spelers daar ook voor te belonen leren 
zij welke rollen daadwerkelijk werken en welke ook niet. Dit schept 
bewustwording wat de doelgroep mee neemt buiten het spel.

Uit dit kwalitatieve onderzoek is duidelijk geworden dat een spel een 
goede interventie is om bewustwording te creëren over polariserende 
manieren van discussiëren onder jongeren.
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AANBEVELINGEN

Onderzoeksvraag 
Hoe kan een bordspel jongeren bewust maken dat de manier waarop 
je discussie houdt kan leiden tot polarisatie?

Conclusie
In het spel gaan spelers met elkaar in debat over voorgelegde 
stellingen. Het is van groot belang dat niet de nadruk wordt gelegd 
op de stelling zelf maar op het kern mechanisme wat bewustwording 
biedt. Dit zijn de strategiekaarten die spelers belichamen. Door de 
beste uitvoeringen te belonen leren spelers over de vele manieren van 
discussiëren waaronder ook polariserende.  

Aanbeveling
Uit de verschillende tests is gebleken dat er bij een enkeling de vraag 
wordt gewekt dat de manier waarop men discussieert zich uiteindelijk 
kan manifesteren in polarisatie. Dit had met name te maken met de 
verwoording van de strategie of stelling kaarten. Het advies voor de 
uitvoering is om te letten op de uitwerking van de stellingkaarten. 
Hiervan mogen er meer gemaakt worden en de stellingen moeten 
allemaal zorgvuldig worden doorgelopen door te kijken naar de “tone 
of voice”. Hetzelfde geldt voor de strategiekaarten, zodat deze meer 
overeenkomen met echte debat strategieën. Tot slot zou er ook nog 
zorgvuldig aandacht besteed moeten worden aan de grafische uiting 
van het spel, zodat deze aansluiten op de doelgroep. De doelstelling 
is om een hoogwaardig product te leveren dat op het niveau zit 
van andere bekende bordspellen met een duidelijke benaming en 
uitstraling.
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INTERVIEW MENINGSVERSCHIL 1

Hoe ziet een gemiddelde week voor jou er uit?
Kim-Luy: Voornamelijk besteed ik die aan werken. Net afgestudeerd 
en volgende week ga ik beginnen aan een nieuwe baan. 40 uur in de 
week. Daarnaast besteed ik mijn vrije tijd met vrienden fysiek of online 
spelletjes spelen.

Bart: Maandag t/m vrijdag aan school werken. In het weekend werk ik 
vooral bij mijn bijbaan of ben ik bij mijn vriendin.

Bibi: Doordeweeks online school, boeken en online lezen, proberen 
fysiek buiten af kunnen spreken.

Kim-Teng: Doordeweeks besteed ik aan school. Het weekend besteed 
ik meestal aan werk of met vrienden.

Kan je een situatie beschrijven waar jij een meningsverschil had 
met iemand?
Kim-Luy: Ik kan niet echt een situatie beschrijven.

Bart: Afgelopen dinsdag had ik een discussie met iemand over de 
avondklok. Het bericht over de afschaffing van de avondklok was 
net binnen en zij waren daar helemaal mee eens. IK vertelde dat we 
eigenlijk eerst moeten afwachten op de resultaten van de avondklok. 
Hieruit is een discussie ontstaan.

Bibi: In een groepsapp daar had ik een meningsverschil over de 
avondklok. Ik houd mijzelf wel meestal op de achtergrond.

Kim-Teng: Gisteren had ik toevallig een discussie met mijn vriendin 
over crypto currencies. Zij ziet dat als geluk en zo zie ik dat niet.

Wat probeer je te bereiken tijdens een meningsverschil?
Kim-Luy: Ik probeer gewoon in zo’n situatie goed te luisteren naar 
de ander. Als het over mij gaat probeer ik goed mijn standpunt naar 
voren te brengen. 

Bart: Heeft te maken met wie je praat. Hoe dichtbij die persoon bij jou 
staat. Als het iemand is die niet bij mij in de buurt staat dan komt de 
politicus in mij naar boven om hun te overtuigen. Als het mijn vrienden 
zijn dan denk ik even goede vrienden, het is jouw mening.

Bibi: Ik wil dat we luisteren naar elkaar en elkaar begrijpen. Ik wil 

weten waarom jij zo denkt en ook uitleggen waarom ik zo denk.

Kim-Teng: Ik probeer de ander te begrijpen en ook te overtuigen.

Wat doe jij in die situatie om het standpunt van de ander beter te 
kunnen begrijpen?
Kim-Luy: Ik probeer voorbeelden te geven om zo een soort beeld te 
scheppen voor de gene waar ik een meningsverschil mee heb.

Bart: Ik wil juist naar anderen luisteren, ik wil begrijpen waarom ze zo 
denken. Ik heb altijd geleerd dat het beter is om mensen te begrijpen 
dan een vinger naar mensen te wijzen en ze in hokjes te duwen.

Bibi: Probeer mij in te leven in die persoon en waarom denkt die 
persoon zo. Heeft hij of zij iet meegemaakt in zijn of haar leven.

Kim-Teng: Ik probeer goed te luisteren naar de ander en als ik iets niet 
snap dan vraag ik om extra uitleg. Als ik er dan nog steeds niet mee 
eens ben dan zeg ik gewoon ik begrijp je punt maar ik ben er niet mee 
eens.

Wanneer heb je het gevoel dat jij de ander begrijpt?
Kim-Luy: Vaak vraag ik begrijp jij mij of begrijp ik jou zo goed. Vaak gaat 
een discussie door totdat er een lampje begint te branden waardoor 
ineens als duidelijk wordt. Van binnen voel je dan zo heb ik dit nog niet 
eerder bekeken.

Bart: Ik denk dat het eerder de manier is waarop je het gesprek binnen 
gaat. Als je kalm een discussie aangaat dan kan je elkaar veel beter 
begrijpen. Ook denk ik dat je ook moet begrijpen dat je niet iedereen 
kan veranderen dus accepteer dat dan ook. Probeer het te begrijpen 
maar weet wanneer je iemand niet kan overtuigen.

Bibi: Als de discussie over is en je komt zonder negatieve gevoelens 
eruit en geleerd hebt van elkaar. Dat je echt iets toegevoegd hebt aan 
elkaar.

Kim-Teng: Wanneer er rustig uitgelegd wordt en dan op een gegeven 
moment begin ik het te begrijpen.

Hoe zie jij dat andere een meningsverschil aanpakken in jouw 
omgeving?
Kim-Luy: Soms zie ik mensen met agressie hun mening te geven omdat 
ze zich daar emotioneel bij voelen. Ze zijn gefrustreerd en dan zeggen 
ze vaak dingen die niet altijd logisch zijn.

Bart: Ik zie dat soms mensen met twee gestrekte benen het gesprek 
binnengaan en dus niet willen veranderen van hun standpunt. Aan 
de andere kant heb je ook mensen die te makkelijk van mening 
veranderen. Je mag ook trots zijn op je mening dus moet je een 
middenweg zien te vinden tussen die twee.

Bibi: Veel mensen die heel fel zijn, dit is hun standpunt en willen daar 
niet in veranderen. Ze willen zich niet aanpassen aan anderen. Probeer 
je in te leven in anderen.

Kim-Teng: Sommige mensen blijven hun standpunt doorrammen wat 
vervelend is. Ze dringen hun antwoord door maar meer met agressie 
dan argumenten. 

 
Kim-Luy: Ik vond het in het begin moeilijk om een mening te vormen. Ik 
heb geleerd dat ik logisch moet nadenken en ook de tijd moet nemen 
om mijn mening te vormen. Ook probeer ik mijzelf open te stellen. 
Ik weet niet alles dus kan ik zomaar mijn mening veranderen door 
iemand anders.

Bart: Het belangrijkste wat ik meeneem is dat je niet iedereen kan 
overtuigen. Accepteer dat! Probeer de intentie te hebben om van de 
ander te leren door hem/haar te begrijpen. Een vorm van empathie en 
acceptatie.

Bibi: Probeer respect te hebben voor elkaar en meningen kunnen 
veranderen dus sta open voor veranderingen.

Kim-Teng: Ik heb door de jaren heen geleerd door echt elkaar 
proberen te begrijpen. Als je niet mee eens bent accepteer dat dan.

Waar kan jij je echt aan frustreren in een meningsverschil?
Kim-Luy: Als de tegenpartij heel erg standvastig is en niet wil zien hoe 
anderen erover nadenken dan kan ik mij daar heel erg aan frustreren. 
Dan begint het te voelen als een persoonlijke aanval.
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Bart: Als mensen met de grootste desinformatie komen. Ze komen 
met informatie die niet beargumenteerd is.

Bibi: Ik wil geen ruzie dus als mensen niet willen inleven in iemand 
anders dan ga ik de discussie gewoon niet aan.

Kim-Teng: Het door hameren van een argument dat is irritant. Niet 
willen luisteren naar een andere mening.

Waar ben jij bang voor tijdens een meningsverschil?
Kim-Luy: Waar ik bang voor ben in een meningsverschil is als mensen 
het persoonlijk opvatten en daardoor heel agressief worden.

Bart: Ik ben bang als mensen het persoonlijk opnemen en boos 
worden.

Bibi: Ik durf meestal de confrontatie niet aan te gaan als die persoon 
niet dicht genoeg bij mij staat.

Kim-Teng: Agressie schrikt altijd af bij een discussie.

Zoals jij een meningsverschil beschrijft, denk je dat dit de meest 
efficiënte manier is van discussiëren?
Kim-Luy: Het is volgensmij de enige manier.

Bart: Ik denk dat het altijd beter kan. De punten die ik al heb 
aangegeven is denk een goede kern.

Bibi: Ik denk dat dat beste manier is. Wel moeten beiden open staan 
voor elkaar.

Kim-Teng: Ik denk van wel. Beide kanten kunnen wat zeggen en vinden 
elkaar in het midden.

In een ideale wereld hoe zou jij dit willen verbeteren?
Kim-Luy: Het zou ideaal zijn als je iemands schoenen kan staan alleen 
dat is heel lastig. Ik zie niet dat dat zou kunnen gebeuren. Je zult nooit 
iemand perfect begrijpen.

Bart: Bij een discussie moet het altijd bij woorden blijven en niet fysiek. 
Ook zijn bedreigingen of het beledigen van elkaar geen oplossing is. 
En probeer ook soms gewoon dingen los te laten of naast je te laten 
liggen.

Bibi: Ik zou beginnen bij educatie. Leer van jongs af aan dat het oké is 
andere meningen te hebben en praat daar over.

Kim-Teng: Geef elkaar de tijd om elkaar te begrijpen. Niet iedereen is 
hetzelfde dus andere meningen zijn niet erg.
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INTERVIEW MENINGSVERSCHIL 2

Persoon 1 
Hoe ziet een gemiddelde week voor jou eruit?
Normaal als ik gewoon lessen heb, heb ik twee uur les in een week. 
En daarna ga ik meestal chillen. Soms ga ik daarna de afwas doen 
en de vaat. Met Corona is het heel apart of zo, maar ik zit heel veel 
binnen. Meestal ga ik dan gewoon koken op een dag s ’avonds met 
Julian eten, daarna gaat hij gamen en ik gamen en dan is dag voorbij 
op een normale dag. Meestal net voordat ik aan mijn lessen begin, 
ben ik een hele dag bezig met artikelen doorlezen en doornemen voor 
school. Misschien ben ik daar wel twee dagen van mijn week me bezig.  
Verder is gewoon boodschappen doen en chillen. Mensen bellen soms 
en gewoon spelletjes spelen. Ik denk dat de week nu wel anders is, 
omdat ik nu onderzoek doe dan ben ik deze week vooral met Julian 
naar kantoor geweest en dan ben ik voor school aan het transcriberen, 
mails sturen en verder is het gewoon weer eten, wandelen en gewoon 
weer gamen. Vooral in de sneeuw was het wel leuk om heel veel te 
wandelen en toch ook heel veel gamen. 

Kan je een situatie beschrijven waar jij een meningsverschil had 
met iemand?
Ik heb altijd wel met Julian over racisme. Nou ja, omdat het 
waarschijnlijk komt door mijn mediabubbel dat ik daar dan over hebt. 
Dat ik veel meer zie en ingesteld heb en doorkrijg via Instagram en 
zo. Ik zit niet meer heel veel zo op Instagram, maar gewoon bewust. 
Maar dat ik dan meer zie, omdat ik bepaalde kanalen volg. Waardoor 
ik bewuster ben wat er afspeelt in Amerika. En Julian volgt natuurlijk 
ook andere dingen en hij snapt racisme natuurlijk wel, maar op 
sommige momenten heb ik wel het gevoel dat ik te veel op racisme 
focus en ook vanuit die blik denk. En toen had ik een of andere tweet 
gevonden en had ik het met Julian erover. Het ging over een jongetje 
dat in het meisje haar gezicht had gespuugd dat zwart was. Maar die 
tweet had ik nog niet hellemaal begrepen dus die was nog een beetje 
aan het uitpakken. Ik dacht holy shit, maar uiteindelijk bleek dus dat 
die jongen 8 jaar was, dus misschien is dit toch wel wat minder. Maar 
ja, ik durfde dan nog niet hellemaal mijn ongelijk aan te geven. Dus 
toen was ik Julian alles aan het uitleggen en dacht ik van okay, okay, je 
hebt wel gelijk. Het is per se racisme. Maar ik word ook getriggerd door 
een aflevering die ik had gezien van een of andere serie. Oh ja, ik ook 
series in mijn vrijetijd, dus daar word ik ook door beïnvloed. Maar in de 
serie was dus een donkere vrouw die was aan runnen voor canidate 
voor iets en die werd in haar gezicht gespuugd. En toen zeiden ze ja: 
“Lazy black people, we don’t need you here.” Waarschijnlijk was ik 

daardoor getriggerd en zag ik die tweet en werd ik echt getriggerd of 
zo. Dat was wel een meningsverschil of zo. We hebben vaak dat Julian 
een sterke mening heeft, maar ik kan soms nog wel begrijpen waarom 
ander mensen bepaalde dingen zo denken zoals ze denken. 

Wat probeer je te bereiken tijdens een meningsverschil?
Dat hij snapt wat er soms gaande is in de wereld. Ik snap dat het 
soms lastig is om het te begrijpen. Een keer hadden we daar ook een 
meningsverschil over, dat hij zo erg bezig was met zijn gelijk te krijgen 
en toen moest ik wel echt huilen. En toen zij ik zo van: “Begrijp je niet 
dat het best wel pijnlijk is dat je bepaalde dingen hebt meegemaakt. 
” En toen gaf hij ook wel toe dat het vanuit zijn standpunt dat het dan 
soms wel alles een aanval lijkt, als je telkens zegt witte mensen weet je 
wel. Als je het over witte mensen hebt wordt soms als aanval gezien. Ik 
weet niet waardoor dat zo is. Maar blijkbaar voelen blanken mensen 
zich heel safe, terwijl het eigenlijk niet correct is, omdat het eigenlijk 
het tegenovergestelde van zwart. Blank staat voor dat iets schoon 
en dan zou zwart, als dat het tegenovergestelde zou zijn, niet schoon 
zijn. Dus ik probeer hem dan te laten begrijpen waarom dingen zo 
zijn. Maar ik probeer ook hem te begrijpen als hij zich aangevallen 
voelt, want hij kiest er niet voor om zo geboren te worden. Ik kies 
er ook niet voor om zo geboren te worden. We hebben er allemaal 
niet voor gekozen om zo geboren te worden. Ik probeer hem niet zo 
zeer te overtuigen maar laten begrijpen. Want overtuigen klinkt alsof 
je iemand naar de andere kant wil halen. Ik zeg niet per se dat dat 
moet, want ik vind dat meningsverschillen leiden dat we toch andere 
perspectieven bij elkaar brengen. We hoeven niet allemaal hetzelfde te 
denken. We kunnen daar meer van elkaar leren denk ik. En natuurlijk 
kan ik er super tegen zijn, maar dan moet even een moment voor 
jezelf pakken en denken: “oh het kan ook zo”. Het betekent niet dat ik 
alles tolereer, maar wel dat je het kan begrijpen. Dat je kan begrijpen 
en dat je het tolereert is toch wel iets anders. 

Wat doe jij in die situatie om het standpunt van de ander beter te 
kunnen begrijpen?
Vragen wat ze bedoelen. Soms ga ik er helemaal op in en dan kom 
ik erachter: “Dit is niet wat ze bedoelen”. Dus dan ga ik helemaal in 
een stand ik aan het verdedigden ben, maar meestal is het beter om 
te vragen wat bedoel je hiermee. Je kan wel dingen zeggen, maar er 
kan zoveel mee worden bedoeld. Het kan ook gewoon sarcasme zijn 
bijvoorbeeld en dat je dat bijvoorbeeld niet hoort. Vragen stelen is wel 

het beste, denk ik. Maar dat ik nu wel zo zeggen, maar het kan zijn dat 
ik het in het echt niet zo doe. Een soort vragen naar bevestiging. Of je 
die persoon goed hebt begrepen. Ja, dat komt ook in mijn onderzoek 
voor. Dat mensen dingen zeggen, maar het niet doen. Maar ik probeer 
nu ook momenten te verzinnen waar ik ook niet vraag, maar dit dus 
wanneer ik gelijk erop in ga en erachter kom dat het toch niet is wat 
bedoelen of zo. Bij situaties over rassen ga ik meestal gelijk op in, ik 
vind dat interessant. Nou, hij heeft wel een tijd gedacht dat je het N 
woord mag zeggen. Ook dat de Nederlandse versie ook okay was. Dus 
dan ga ik er wel op in of zo, om uitleg te geven. En dan hebben we het 
ook over nummers, maar dat ik verder ook niet een uitspraak over 
doen. Ik ben niet degene die dat moeten uitleggen. Als je het moet 
zoeken dan moet hij het zelf opzoeken. Soms dat ik dan ik ben niet 
jou leraar. Ik hoef niet alles te weten, maar dan ga ik wel gelijk op in. 
Zelfs als hij het een soort van bijna zegt, maar niet helemaal. En dat 
zegt hij “Ja, ik heb het niet gezegd”. En dan denk ja, godverdomme. Hij 
weet dat dat voor mij een triggerpunt voor mij is. Ik ben verder in echt 
ben ik niet zo, dat ik tegen mensen die ik niet ken zo fel erop in ga. Ik 
denk dat ik eerst wil weten wat voor persoon het is, voordat ik gelijk 
zeg dat dit anders kan. Het ligt eraan dat je elkaar kent en dat je op je 
gemak bent met elkaar en dat je het van elkaar kan verwachten. Dus 
ja, anderen dingen zou ik misschien niet zo zeggen. Wat ik met social 
media zo heb, dan zie je iets dus een statement dan mensen maken, 
maar dan ben ik wel benieuwd wat andere mensen in de reacties 
zetten.  Die toch een andere mening hebben over het gene wat er 
gezegd. Soms lijdt dat toch tot andere informatie die misschien wel 
laat zien dat die statement die is gemaakt toch niet zo slim is. Niet 
per se slim, maar niet zo betrouwbaar als je dacht. Dus dat is ook wel 
interessant. 

Wanneer heb je het gevoel dat jij de ander begrijpt?
Als ik weet, van waaruit de mening komt. Sommige dingen die je 
meemaakt als kind die zorgen ervoor dat jij bepaalde ideeën hebt. 
Opvoeding, vrienden waarmee je mee omgaat, ouders. Het zegt 
per se alles over je, maar het vormt je wel. Dus als iemand tegen 
milieuvervuiling is, er super op tegen is. Ik snap dat missen het 
niet heel erg chill vinden. Het zou best kunnen dat wat ze in hun 
leefomgeving hebben meegemaakt invloed heeft op hoe ze nu 
denken.  Mijn studie gaat volledig over het begrijpen van de andere, 
dus dan neem je dat mee en betrek je dat. Mijn onderzoek gaat over 
hoe mensen hun omgeving ervaren in de Veluwe en uw laagvliegende 
vliegtuigen daar invloed op hebben. Dus het geluid. Dus dan ga ik ook 
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kijken wat voor relatie hebben mensen met de omgeving. Je wilt die 
mensen zo goed mogelijk begrijpen. Wat speelt er in hun omgeving. 
Wat maakt het dat mensen dit willen beschermen en geen vliegtuigen 
willen horen. Maar echt begrijpen waar mensen verdaan komen is 
wel een goede. En niet meteen een voorkeur hebben, terwijl ik dat 
wel meteen doe, maar toch probeer om het niet te doen. Naarmate je 
volwassen wordt toch meer te doen, minder judgy zijn.
 
Hoe zie jij dat andere een meningsverschil aanpakken in jouw 
omgeving?
Mijn broertje en mijn vader praten niet meer met elkaar. Dus dat is 
wel een meningsverschil wie er sorry moet zeggen. Ik vind het per 
se niet goed hoe zij het aanpakken. Maar dan ik denk ik ook iets van, 
beide zijn heel erg koppig. Dus ik heb met beide gesprokken. Jij denkt 
zo erover, diegene denkt er zo over. Ik vroeg: “Snap je dat?”. Nou, alle 
twee snapten ze het niet. Het zou door koppigheid kunnen komen, 
door niet sorry willen te zeggen komen. Dus ik heb het maar gelaten 
voor wat het is. Soms kan je er eigenlijk niet zo heel veel aan doen en 
hoop je maar dat ze het er het beste van maken. Soms voelt voor mij 
wel zo om het op te lossen. Mijn tante bemoeide zich daar wel en toen 
op een gegeven moment voelde het wel zo. Maar toen zeiden andere 
mensen van “Jouw tante heeft daar echt niks te zoeken”. En toen dacht 
ik: “Oh ja, dat klopt”. Aan wie is de taak om dat te doen. Eigenlijk ligt 
die taak bij hunzelf. Soms hebben mensen een steuntje nodig, maar 
in dit geval lukt dat niet en dan moeten we dat accepteren. Dan zien 
we wel hoe het zou gaan. In ieder geval wel geprobeerd iets te doen 
om elkaar te begrijpen. Als we het over geschiedenis hebbe en cultuur, 
dan is mijn vader opgegroeid uit een cultuur waar ouderen heel erg 
gerespecteerd worden en mijn broertje juist met mensen om die heel 
Westers, individualistisch, heel minder op familie gericht, heel erg op 
eigen gezondheid. Misschien wat mensen modern zouden noemen. 
Wat meer op jezelf richten, wat meer seksistische opmerkingen, mijn 
vader kan dat best wel hebben, uit zijn geschiedenis en dat soort 
dingen. Dat kan dus best wel clashen in culturen en leeftijden denk 
ik ook wel. Dus dat kan ik bij beide begrijpen, van wat ze allemaal 
hebben meegemaakt qua opvoeding. Dus dan komen wel meer terug 
op de andere begrijpen vanuit eigen context. Vanuit hun visie snap ik 
waarom zo denken. Als ik hun schoenen zou staan, had ik het anders 
aangepakt. Ik ben altijd wel de persoon die als eerste sorry zegt, omdat 
ik de ander ook begrijp en omdat ieder wel een deel schuld en heeft. 
En voor mij is niet per se dat ik te veel trots hebt om sorry te zeggen. 
Soms wel, in het geval met bepaalde ruzies, maar soms ook niet, maar 
uiteindelijk komt het er wel. 

Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd over de aanpak bij een 
meningsverschil?
Dat je niet alles hoeft op te lossen tussen andere mensen. En voor 
mezelf, dat okay is dat andere mensen een andere mening hebben. 
Dat is wel een goed leerpunt wat ik over de jaren heb geleerd. Je 

hoeft het niet eens te zijn met de ander, maar je kan wel gewoon 
samenleven. Je bent wel samen gewoon mensen dus gelijk. 

Waar kan jij je echt aan frustreren in een meningsverschil?
Als mensen niet eerlijk zijn of niet oprecht of disrespectfull. Ligt eraan 
wat voor meningsverschil het is. Bijvoorbeeld bij shit als “vrouwen 
horen in de keuken” dat kan voor mij echt niet. Van sommige mensen 
snap ik wel dat zo denken, maar leven nu wel in de 21ste eeuw en 
vrouwen kunnen wel meer dingen dan alleen in de keuken staan. 
Het ligt aan jezelf wat je niet respectvol vindt of oneerlijk. Niet per se 
oneerlijk als in liegen, maar als in onrechtvaardig. Ik kan me er ook 
aan frustreren als de andere niet probeert om te begrijpen en alleen 
maar zijn zin doordramt. Dat je je misschien niet gehoord voelt. Dat 
is sowieso al een soort van wordt afgewezen op basis van die ene 
mening, terwijl er meer is aan jou als persoon dan die opinie. Maar 
andere kant ligt het ook aan wat voor meningsverschil het is. Want 
ik kan ook iemand judgen als het gaat over viruswaarheid. Het ligt 
misschien al wel aan wat voor soort mening het gaat.  Want als we het 
over dat soort dingen hebben, denk ik zo van: “Ik snap je punt wel, ik 
snap waar het vandaan komt,”. Dat je door bepaalde media zo ziet, zo 
kan denken, maar daardoor heb je toch wel een bepaald beeld van 
die ander. Van wat voor soort persoon het is, wat voor sociale media 
hij volgt en wat voor soort cirkels hij die media volgt. Dan heb je wel 
wat voor soort persoon het is. Ik doe zelf ook wel aan mee. Ook al 
zou ik niet willen dat een ander dat mij zou doen. Dat denk ik. Ik heb 
noot echt tegen iemand gezegd. Maar ik denk dat ik zelf ook natuurlijk 
aannames heb over mensen. 

Zoals jij een meningsverschil beschrijft, denk je dat dit de beste 
manier is van discussiëren?
Eigenlijk net zoals in een debat zoals Kamerleden allemaal hebben, 
zoals bij de student verkiezingen. Iedereen zijn zegje laten doen en 
accepteren dat het zo kan zijn dat mensen zo een meningsverschil 
kunnen hebben. Dat het niet de andere minder maak. Ja ik denk ook 
dat niet per se mensen die dus denken dat coronavirus niet echt en 
dat die avondklok weg moet en weet ik veel wat. Dat die misschien 
soms meer bronnen tegenkomen die niet per se goedgekeurd zijn of 
misschien onbetrouwbare bronnen, dat ze daar wat meer gevoelig 
en vatbaar voor zijn. Het ligt misschien niet hellemaal bij hun, deels 
wel, deels niet, maar ook wat ze zien en geloven. Ik snap wel op een 
bepaalde manier dat mensen geloven dat corona niet echt is. Het 
maakt niet goed, maar ik snap het wel. Dat is ook het ding met censuur 
en dat met Lange Frans. Dat als zijn video’s van YouTube werden 
gehaald, omdat het niet correct was volgens de richtlijnen, omdat het 
niet waar is. Dat is ook een verschil met meningen, die kunnen ook 
gebaseerd zijn op feiten, maar ook dingen die hellemaal niet waar zijn. 
Dus dat is ook weer anders. Ik had het met Julian erover dat er iemand 
was in onze omgeving die al best in het leven als best wat heeft 

meegemaakt, door die diegene niet gevoel heeft dat diegene zich… 
Die was best wel onzeker en nu is hij eindelijk zeker over iets, maar 
zeker over is dan toch niet over corona dat dan toch niet zo echt is of 
zo. Die heeft een klein beetje de lak aan de regels en als je dat dan zou 
afschrijven zou diegene dan maar alleen maar het gevoel hebben van 
“zie je nou wel, diegene keurt het ook niet af”. Dan zou je het gevoel 
alleen maar aansterken, dus dat ook alleen lastig. Het gevoel van ze 
luisteren toch niet naar me. Dus dat is ook best een lastig onderwerp 
als je het over corona hebt. Dat is ook een heel ander verschil als in 
een meningsverschil als: ”deze kleur is mooi”. Er zitten dus meerdere 
gradaties in een meningsverschil. Ik denk kleuren minder complex 
is, dat is echt wat je waarneemt, wat je mooi vindt. Dus meer je 
persoonlijke voorkeur. En bij corona meningsverschillen, gebaseerd 
op feiten dan. Dan moet je ook kijken wat voor feiten. Als het gaat 
over nieuwskanalen is het voor de ene anders dan voor de ander. De 
ene ziet Facebook misschien wel als een nieuwskanaal en de ander 
NOS. Dus dat is veel complexer, er komt zoveel meer bij kijken. Ik vind 
het zelf ook wel interessant om zo te zien hoor. Hoe mensen daarop 
reageren en kijken. 

De manier waarop jij je meningsverschillen aanpakt, vind jij dat 
de beste manier of zou je dat willen veranderen?
Ik pak eigenlijk niet heel veel aan. Ik weet eigenlijk niet wat ik doe 
tijdens meningsverschillen. Vanuit mijn achtergrond had ik niet eens 
een mening, dus ik heb nu gewoon soms moeite met wat mening is. 
Hoe ik het aanpak. Ik denk dat het okay is hoe ik mensen wil begrijpen. 
Misschien ga ik daar soms wel te ver in door, maar alleen maar om die 
medemens kunnen begrijpen. Ik pak het denk ik aan door te lezen te 
vergelijken, reageren en te kijken hoe ik me daarbij voel, mijn eigen 
mening. Ik denk dat ik soms wel wat meer defensies mag zijn als we 
het over meningsverschillen hebben. Dat ik me soms wel aangevallen 
voel of.  Sommige dingen zijn problemen waarvan ik denk dat dit 
ooit wel echt moet veranderen.  Ik weet dat de wereld niet klaar 
is om te veranderen en dat accepteer ik ook, want natuurlijk komt 
veranderingen niet met de ene dag, daar zou niemand aan kunnen 
wennen. Dan moet je eigenlijk lichtelijk accepteren, maar tegelijk nog 
een kleine veranderen in de wereld te brengen. Ik weet niet hoe. 

In een ideale wereld hoe zou jij dit willen verbeteren?
In die wereld zijn dingen ook veranderd, dan zou het daar dan ook 
invloed op hebben. Misschien zou ik het zo laten. In een ideale wereld 
hebben mensen dan geen meningsverschillen, maar het is juist goed 
op meningsverschillen te hebben. Het is niet goed daar alleen maar 
over te vechten dat denk ik.  Hoe zou ik dat dan aanpakken? Met 
mensen rond de tafel gaan zitten, maar je moet dan wel met de juiste 
mensen aan tafel zitten.  Niet degene die daar niet aan het woord 
moeten komen, maar diegene die echt rechtstreeks ermee te maken 
hebben en dat is echt super moeilijk, maar dat is een ideaalbeeld. 
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Er zitten heel verschillen tussen mensen in culturen en waarden 
en normen. Om dit verbeteren gewoon een antropoloog inzetten. 
Het is heel moeilijk mensen dingen te laten begrijpen dat van waar 
je vandaan komt, sommige dingen clashen heel erg. Bijvoorbeeld 
hoe moslim migranten hoe die in Amerika wel kunnen integreren 
en in Nederland en heel Europa wat minder. Daar kwam naar voren 
dat in Amerika daar beter omging, omdat Amerikanen religie ook 
als gedeelde belang vinden. En in Europa is dat allemaal minder 
geworden. En in Europa hebben moslim migranten ook lagere 
inkomens. Dan hebben mensen ook al een bepaald stereotype beeld 
van hen. En ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is om te laten 
zien dat mensen al die vooroordelen hebben en dat het lastig is om 
iedereen dingen te laten begrijpen. Sommige mensen willen het 
gewoon niet begrijpen. En dat kan ik ook wel begrijpen. Sommige 
mensen vinden het veilig om in hun eigen comfortzone te zitten. Dus 
voor die mensen is het misschien wel beter om zo te leven. Soms moet 
je ook kunnen begrijpen dat mensen elkaar niet kunnen begrijpen. We 
hoeven elkaar niet allemaal te begrijpen. 

Persoon 2
Hoe ziet een gemiddelde week voor jou eruit?
Nee ja. Door het tussen half jaar. Ben ik nog even aan het zoeken 
wat ik allemaal moet gaan doen, wat ik wil gaan doen in mijn leven 
nu. Maar nu ben ik meer boeken aan het lezen. In de dag door, ik 
sta wel vroeg in de ochtend op. Stond vandaag op om 9 uur. En ja, 
het enige wat ik doe is een beetje lezen. Ben nu aan het lezen over 
investeringen. En ja zit tussendoor op mijn telefoon en maak eten, en 
dat was het een beetje.

Ok, heb je dan nog wel sociaal contact met iemand door de week heen?
Ja Jurriaan is hier bijna elke dag, en gisteren ging ik naar Kanika en 
Vincent. En drie keer in de week werk ik bij Ume.

Dus dan heb je eigenlijk nog wel een beetje sociaal contact of zo?
Alleen dat, maar op zich vindt het prima.

Kan je een situatie beschrijven waar jij een meningsverschil had 
met iemand?
Even nadenken. Want op zich heb ik het best wel vaak. Net, maar 
ik weet niet of dat ook telt, maar toen zij Jurriaan tegen mij. Dat ik 
allemaal littekens op mijn gezicht kwamen, omdat ik zelf ze uitknijp en 
aan mijn gezicht zit en allemaal stomme dingen doe voor mijn huid. 
Maar ik zit keihard, mijn best doen ertegen, maar ik weet niet wat dat 
ook een meningsverschil is?
Ja nee, ik had wel laatst. Nou is niet twee weken geleden of zo maar 
was wel langer geleden. Toen was ik ook met Jurriaan aan het praten 
over dat BLM-protest in Amerika en dat dat ook in Nederland deden. 
Maar hij was helemaal van: Ja, waarom doen ze het in Nederland 
is gewoon niet in Nederlands. Is gewoon bullshit dat ze dat ook 

hier doen. Ik vond dat niet waar, want het was voornamelijk voor 
politiegeweld in Nederland en dat is er ook gewoon. Hij denkt niet, dat 
is hier amper en, dat zie je gewoon niet zoveel als in Amerika. Dus ik 
verteld dat het ook gewoon in Nederland gebeurt. Ik sta er wel gewoon 
achter dat het hier ook een probleem is ook al is dat misschien 
minder erg als in Amerika, maar het is er wel en ik vind het gewoon 
ook goed dat we in Nederland ook een moment nemen om daar een 
over na te denken. Hij vond dat dus onzin. Hij zij dat hier niet van 
toepassing komt. Hij zij dat het hier minder is met zwarten. Sowieso is 
het hier met Marokkanen dan zwarten. Enigszins maar sowieso voor 
buitenlanders.

Wat probeer je te bereiken tijdens een meningsverschil?
Dat hij mijn standpunt ziet. Het is heel frustrerend als je door hebt dat 
het niet zo is. 

Hoe ervaar je dat dan?
Ik denk, waarom ben je zo closeminded. Het is gewoon frustrerend als 
iemand het niet weet. En heel de tijd zegt: Nee, dat is niet zo. Nee, dat 
is niet zo. Terwijl jij dingen hebt gezien waaruit blijkt dat het wel zo is. 
Ja, wat wil je ertegen doen. Uiteindelijk is het gesprek gewoon voorbij, 
niet dat je er dan weer op ingaat, want dat heeft niet zoveel zin.

Wat doe jij in die situatie om het standpunt van de ander beter te 
kunnen begrijpen?
Soms denk ik wel deels dat je denkt: Oké, je hebt deels gelijk. En dan 
geef ik diegene ook wel gelijk, maar alsnog. Ik weet niet, misschien 
ben ik dat zelf ook.  Als twee mindsets gewoon anders zijn, soms 
begrijp ik dat gewoon niet. En dan kan je het wel willen begrijpen, 
maar wat haal je daaruit? Want soms is het ook persoonlijk. Hoe het 
persoonlijke invloed heeft. Aan andermans idee over iets? Ja, dat kan 
je niet veranderen. Kan je ook niet je eigen mening helemaal gaan 
veranderen? Want als je naar jezelf kijkt, denk je jij hebt zelf gelijk en 
de ander is fout. En de ander denkt precies hetzelfde.

Wanneer heb je het gevoel dat jij de ander begrijpt?
In een relatie kan je best wel veel meningsverschillen hebben over 
de relatie. Dat is best wel vaak en ik begrijp hem echt totaal niet. Hoe 
kun je zo denken? En hij begrijpt mij ook helemaal niet. En dan komt 
gewoon niet uit van oké, ik begrijp je of zo. Soms misschien dan denk 
ik dat ik hem begrijp. Maar dan weet je ook niet zeker of dat het echt 
is, weet je wel?  Of dat er niet meer achter zit. Dan dat jij weet.

Vraag je dat dan ook aan hem van, begrijp je me?
Bij ons is het altijd dat: Je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, ik begrijp je wel, 
maar dat weet ik niet. Ik begrijp het wel, maar alsnog sta ik er dan niet 
achter.

Hoe zie jij dat andere een meningsverschil aanpakken in jouw 
omgeving?
Ja Vincent heeft altijd wel zijn eigen standpunt. Daar heb ik ook best 
meningsverschillen mee, maar dan denk ik ja, je hebt wel gelijk.

En wat vind je dan van zijn aanpak? Hoe hij het aanpakt?
Hij kan zijn argumenten goed onderbouwen, zodat je het wel begrijpt.

En als je kijk naar je ouders of je zusje, hoe pakken zij dat dan aan?
Het ding is als ik een meningsverschil met iemand heb, dan ga ik 
gewoon weg bij mijn ouders in ieder geval. Dan heb ik geen zin om 
naar ze te luisteren.  Vooral als het over mijn leven gaat. Laatst hadden 
mijn ouders en ik een gesprek over dat het makkelijker is om vrienden 
te maken met mannen dan met vrouwen en dat met vrouwen altijd 
gezeik is en zo. En mijn vader vond het ook. Mijn moeder was helemaal 
zo van: Nee, vrouwen zijn juist makkelijk. En dat is helemaal niet zo.

En wat dat je moeder dan om jullie te overtuigen van hoe zij ernaar keek?
Ja ze had gewoon haar argumenten. Maar wij waren zo van, ik weet 
niet. En toen was het van: jullie denken zo, maar ik denk zo. Het is dat 
je dan uiteindelijk op een standpunt komt of zo, maar je legt gewoon 
jezelf uit en dan uiteindelijk is het gewoon ja, we hebben allebei een 
andere denkwijze of zo. Ja, het ligt er ook aan wat voor meningsverschil 
het is, want als het gewoon over een onderwerp gaat dat niet echt jou 
beïnvloed meteen, dan boeit het minder erg. Zeg maar als het niet 
meteen iets is wat je zeg maar nu doet. Wat emotionele invloed heeft 
op je leven. Dan is een meningsverschil veel minder erg. En minder ja 
is het minder kwaad om er niet echt iets mee te doen.

Stel je zou een voorbeeld moeten geven van een meningsverschil dat wel 
aangrijpend is voor jou wat zou dat dan zijn?
Als mensen zeggen dat dit halfjaar goed voor me is of niet goed voor 
me is. En dan weet ik dan zelf wat goed voor mij is.

Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd over de aanpak bij een 
meningsverschil?
Ja ik denk toch dat ik er niet zo erg meer op in ga om mijn standpunt 
om iemand anders heel erg over te laten komen naar standpunten 
snap je. Dus niet zo hard je best doen om diegene met jou eens te zijn. 
Want dat hoeft niet altijd. Dat moet je gewoon laten gaan openminded 
zijn van wat is jouw standpunt en wat is mijn standpunt en gewoon 
doorgaan met leven. Je kan er niet meer van maken. Niet te veel 
waarden aan geven. Een beetje luchtig houden. Dat geen ruzie wordt.

Je wilt de confrontatie dan niet aan gaan?
Opzicht, je bent toch al bezig. Je hebt er wel over, maar niet dat je dan 
zo erg doorgaat van je moet het eens zijn met mij en we moeten het 
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uitpraten. Dat het dan heftiger wordt dan dat het is. Als je er niet zo 
erg op in gaat wordt het niet zo heftig. Als je het gewoon luchtig houdt, 
mijn menig jouw mening dan was het klaar in plaats van helemaal 
ruzie erover maken. Ik heb liever niet dat het zo escaleert. Daar heb ik 
geen behoefte aan.

Waar kan jij je echt aan frustreren in een meningsverschil?
Dat is denk ik sowieso als diegene mij niet begrijpt. Dat is nummer 1, 
maar ik denk ook als die persoon je niet gelooft wat je zegt. Maar dan 
komt ook neer op als je mij niet begrijpt. Ja misschien ook als ik die 
ander niet begrijp.

Kan jij je daaraan frustreren of ook de ander?
Ik denk ook ikzelf. Ja, want als ik denk, wat wil jou? Weet je wel van 
wat voor rare mindset heb je wel dan denk ik. Maar dan word ik wel 
minder gefrustreerd als het bij mij is. Misschien is het geen frustratie. 
Maar geen positieve emotie. 

Hoe voel jij je dan als je niet begrepen wordt?
Dat is wel frustrerend. Dan denk je luister je wel of boeit het je wel wat 
ik zeg. Dan voelt het of jouw mening geen waarde heeft. 

Waar ben jij bang voor tijdens een meningsverschil?
Is dat ook iets waar je dan bang voor bent tijdens een meningsverschil 
dat je niet wordt begrepen?
Ja, ik denk dat wel dat dat het is inderdaad. Want je wilt altijd dat de 
ander jou ook begrijpt. En nog een ander ding, als het erger wordt dan 
dat het is. Dat jouw ruzie maakt over iets wat helemaal niet nodig is. 
Kan ook klein zijn. Ja, dus dat escaleren.

Kun je een voorbeeld geven?
Is lang geleden dat ik echt boos was. Opzicht zijn er best wel van die 
kleine dingen die niet echt escaleren maar meer dat je er chagrijnig 
van wordt. Dat gebeurt best wel vaak. Omdat het best vaak gebeurt wil 
ik er liever niet aan denken. 

Zoals jij een meningsverschil beschrijft, denk je dat dit de beste 
manier is van discussiëren?
Nee, ik weet niet wat de meest efficiënte manier is, dus niet iedereen 
begrijpt mij, dus dan zou mij manier vast niet de beste manier zijn. 

Hoe denk dat het dan wel zou moeten?
Ja, dat zou ik dus niet kunnen weten.  Ik doe meestal gewoon uitleggen 
wat mijn ding is, mijn standpunten en zo. De andere proberen te 
begrijpen en als diegene weer argumenten heeft daarop ingaan. Maar 
ja soms heeft het gewoon geen nut. Ik weet niet wat je moet doen. 

Je hebt je eigenlijk hier nooit echt heel erg in verdiept?
Nee, eigenlijk niet. Meningsverschillen zijn ook niet dingen waar ik naar 
uitkijkt. 

In een ideale wereld hoe zou jij dit willen verbeteren?
Dan wil ik iemands gedachten kunnen lezen. 

Ja, hoe zie je dat dan voor je?
Ik wil gewoon zien hoe hun denken. Ze zeggen wel iets, maar er zit 
meer achter wat je niet verteld en dat zit in je hoofd en dat wil ik dan 
zien. Wat dus voor diegene duidelijk is, maar voor jou niet. Dat je dan 
die mindset overneemt. Nou ja, niet overneemt voor mezelf, maar ik 
bedoel dat moment om dat te kunnen zien en wat ze bedoelen. 

Want denk je dat de ander dat ook fijn zou vinden?
Nee, het is sowieso onmogelijk, maar ja. Denk je ook niet als iemand 
echt zo’n heel gek argument heeft, denk je dan niet, waar komt dat 
vandaan? Wat is jouw perspectief op dat ding en het leven. Dan ben ik 
echt benieuwd hoe dat daarbinnen werkt. 

Denk je dat dat de wereld dan beter maakt? Als je elkaar gedachten kan 
inzien?
Ik denk het niet eigenlijk. Want uiteindelijk komt het toch wel weer op 
hetzelfde neer. Want dan begrijp je misschien diegene wel, maar toch 
is jouw standpunt anders dan dat. Het slaat dus eigenlijk nergens op, 
maar het is gewoon fijn op te weten. Wat ik me soms echt afvraag.

Waarom zou je dat graag willen weten dan, als je al weet dat het resultaat 
weer hetzelfde is?
Ja, ik weet niet gewoon om een ander beter te begrijpen en voor jezelf 
rust te geven of zo. 

Dus die zelf rust vind je wel belangrijk? 
Ja. Je kan je ook wel aanpassen voor elkaar, maar je hoeft er niet per 
se veel mee te doen. Ik kan sommige aspecten kun je een beetje voor 
elkaar die favor doen, zodat elkaar begrijpt en daarop inspeelt, maar 
ook niet zo erg dat een iemand alleen gelijkt heeft en dat heel de 
wereld voor diegene gewoon perfect is.

Persoon 3
Hoe ziet een gemiddelde week voor jou eruit?
Mijn gemiddelde week bestaat uit mijn baan bij een zorginstelling. 
Daar werk ik gemiddeld 3 á 4 dagen per week en daarnaast werk ik 
dan twee avonden bij een restaurant. En voor de rest vul ik het in 
met sociale activiteiten. Zoals wandelen met vrienden of vriendinnen 
of gewoon opzoek gaan of afspreken en een keertje bij mijn moeder 
eten. En ook nog een keer naar de familie van mijn vriend. Ja, je kan nu 
niet echt veel doen, maar dan gewoon afspreken dan. 

Kan je een situatie beschrijven waar jij een meningsverschil had 
met iemand?
Ja ik had wel een meningsverschil met mijn vriend, maar toe wij hij 
wel in een dronken staat. Dus ik weet niet of dat een goed voorbeeld 
of een voorbeeld waarin twee mensen nuchter zijn. Ja, op mijn werk 
is er wel een meningsverschil met een collega. De situatie was als 
volgt. Ik had een gesprek bij de GGZ met een cliënt die ik begeleid 
en dat is dan met een ouder een coach en iemand van de GGZ. En 
toen kwamen bijeen om te kijken en hoe het nou verder moet en 
hoe kunnen we mijn cliënt daarbij helpen. En zijn vader had echt een 
duidelijk idee erover. Die wilde eigenlijk dat hij 40 uur in de week zou 
werken of minder. Maar dat was in ieder geval zijn doel.  Terwijl wij 
het idee hebben van oké, ik weet niet of dat dan de goede manier is, 
want gaf zelf al aan dat hij wil proberen. Dus laten we hem ook die 
kans geven om dan oriënteren en uitvoeren. Dus daar zat dus een 
beetje meningsverschil. Want vader wilde van de ene kant gewoon 
heel duidelijk dat hij ging werken. En wij wilde dat hij zich meer ging 
focussen op een studie.

Wat probeer je te bereiken tijdens een meningsverschil?
Sowieso dat hij onze kant van ons verhaal snapte en dat hij daar 
begrip voor had. Ik bedoel, hij hoeft er niet per se mee eens zijn, maar 
als hij ons snapt zou het wel fijn zijn.  En willen ook bereiken dat de 
band tussen de cliënt en die van de vader ook een beertje goed blijft. 
Want als hun zo tegenover elkaar staan dan ja, dat is ook niet prettig. 
Indirect probeer je dan een beetje die band te behouden. In ieder 
geval niet te laten escaleren. 

Wat doe jij in die situatie om het standpunt van de ander beter te 
kunnen begrijpen?
Ik vraag naar zijn argumenten of naar zijn beweegredenen. Wat maakt 
het nou dat jij hierachter staat. Ik luister ernaar en ik probeer me 
daarin te verplaatsen. 

En helpt dat ook?
Jazeker ja, want ik vind het wel in zo’n situatie dat je iedereens mening 
ja zou moeten horen en dat moet meenemen, want het is natuurlijk 
niet niks. Hij is wel zijn vader. Zijn mening is ook belangrijk.

Wanneer heb je het gevoel dat jij de ander begrijpt?
Lastig want het is een beetje een gevoel. Als ik aan de ene kant zijn 
beweegredenen snap, dat ik het me kan voorstellen, dat doet al heel 
veel. En dat er bij mij zelf geen verstand oproep dat ik er tegenin wil 
gaan. Maar dan denk ik oké prima, je hebt die mening. Dat je niet 
probeert die ander alleen te overtuigen van jouw mening. 

Heb je dat dan vaak dat je iemand anders wil overtuigen van je eigen 
mening?
Ligt eraan wie ik voor me heb. Bij mijn vriend is dat sneller, maar dat 
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is ook dat ik gewoon gelijk wil halen. Maar over het algemeen hoef ik 
mijn mening niet gelijk op te dringen of gelijk te hebben. Vooral niet als 
iemand een andere mening heeft. 

Kan je voorbeeld geven waar jij het gevoel hebt dat je niet per se gelijk 
hoeft te hebben? 
Ja, als een vriendin mij vraagt: staat dit leuk? Dan vind ik het zelf 
persoonlijk ik zou het niet nemen, want ik vind niet helemaal leuk 
staan, maat zij vindt het zelf wel leuk. Dus dan ja goed, jij gaat het 
dragen. Dus ja, dan respecteer ik die mening ook gewoon. Ook al denk 
ik dat het anders is. 

Hoe zie jij dat andere een meningsverschil aanpakken in jouw 
omgeving?
Heel verschillend, de een wil wel zijn mening doordrammen of je wil 
heel veel argumenten geven waarom hij gelijk zou hebben of niet. 
En een ander, daar ga je wel echt mee in gesprek en dat krijg je niet 
per se een wedstrijd van niet alleen maar argumenten tegen elkaar 
gooien, maar echt waarom denk je dat, dan krijg je meer een soort van 
discussie. In een positieve zin dan. Maar ik zie ook wel als mensen echt 
een meningsverschil hebben zoals bij mijn zusje en mijn moeder dat 
kan ook wel eens echt botsen en dan zegt de andere ja laat maar ik 
ga niet met jou over in gesprek bijvoorbeeld. Ik heb eigenlijk heel veel 
verschillende reacties. 

Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd over de aanpak bij een 
meningsverschil?
Sta open voor iemands anders mening. Dat is sowieso de eerste. En 
ja probeer ook te accepteren dat als iemand echt zo hard erachter 
staat, dat je dan daar ook niet steeds het recht hebt om er tegenin te 
gaan anders is het maar verspeelde energie die je verliest. En ligt er 
natuurlijk ook een beetje aan waarover het gaat natuurlijk. Bedoel als 
echt, iets is waar ik super erg achter staat en ik echt heel graag wil, 
ja natuurlijk ga ik dan wel hadden voor vechten voor mijn zin. Ja ik 
probeer in ieder geval niet in een escalatie te komen. 

Kan je dan een voorbeeld geven van een standpunt waar je dan echt achter 
staat?
Nou ja, in de corona tijd merk je wel dat iedereen een beetje zoekende 
is naar met hoeveel personen je kan afspreken en zo en wanneer wel 
en niet. En als het ook al bij mijn vriendengroep voorvalt zullen we 
dan we gewoon gaan afspreken of zo of laten we dan een keer een 
slaapfeestje houden, ook in het geval met de avondklok. Maar dan zeg 
ik wel sorry dat vind ik wat te ver gaan voor mij. Hier trek ik de grens 
en ik neem niet deel aan dit mee. Dat is dan ook wel moreel niet echt 
van. Dat is dan zo’n meningsverschil waar we elkaar mening ook super 
erg respecteren. Maar ja wel dat je dan standhoudt bij de mening. Mijn 
vrienden snappen het wel, maar ja het blijft wel een beetje lastig. 

Waar kan jij je echt aan frustreren in een meningsverschil?
Ja, als de andere niet naar mij wilt luisteren überhaupt.  Dat is heel 
frustrerend en als de ander voor mij ook niet gaat schreeuwen of 
schelden. Als ik weet dat ik eigenlijk gelijk heb en dat de ander dat echt 
niet in ziet. Dat vind ik eigenlijk ook echt frustrerend. 

Hoe weet je dan da je gelijk hebt?
Ja dat ligt aan de situatie, dan weet je gewoon dat dat zo is.  Nou dan 
kan ik erachter staan, maat stel het is gebaseerd op een mening dan 
heb je nooit het gevoel van dat je ik zeker gelijk hebt. Dan heb je niet 
iets met hard bewijs want dan voelt het net iets anders.
 
Hoe voel jij je dan als zoiets frustrerend gebeurt?
Gefrustreerd ja. Dan voel je je onbegrepen. 

Waar ben jij bang voor tijdens een meningsverschil?
Niet zo snel iets, maar ik vind wel vervelend als er ruzie uitbreekt. Dat 
zou ik niet prettig vinden. Ik houd daar meestal rekening mee. Als het 
gebeurt zou ik proberen om het weer goed te maken. Of ieder geval 
dat je wel met z’n tweeën door de deur kan. Ja we zijn volwassen en 
we hebben een meningsverschil en we komen er niet aan uit. Nou ja 
prima, laten we elkaar niet doorboren en ook gewoon normaal weg 
kunnen gaan. Dus accepteren dat wel allebei een andere mening 
hebben. 

Zoals jij een meningsverschil beschrijft, denk je dat dit de beste 
manier is van discussiëren?
Nee, niet altijd zeker niet. Ik denk dat het echt zo erg verschilt per 
situatie. Maar ik denk wel dat dit een goede tactiek is, zeker wel oké, 
maar niet altijd, zeker niet. 

In een ideale wereld hoe zou jij dit willen verbeteren?
In een ideale hoop te minste in ieder geval dat mensen naar elkaar 
mening gewoon willen luisteren en dat er niet meteen zoveel haat 
wordt gegooid zoals op sociaal media. In ieder geval die plek mee te 
nemen in je jouw mening. En tuurlijk ja soms kan je wel even boos zijn 
en klaar zijn met iets, maar niet dat het echt escaleert.  Je mag echt 
wel een pittig meningsverschil hebben met mensen, prima soms ook 
nodig. Maar je hoeft niet in het extreem iemand neer te knallen, omdat 
je het niet eens bent met zijn standpunt. 

Dus als ik het zo hoor wil je wel een soort van de rust bewaren?
Ja, waarbij echt wel ruimte mag zijn ruzie en boosheid en zo maar geen 
geweld. Dus tot een bepaalde grens. 

Persoon 4
Hoe ziet een gemiddelde week voor jou eruit?
Nou, ik werk van maandag t/m vrijdag en dan op vrijdag, een halve 
dag, de rest van de dagen 9 uur en in het weekend ontspannen.

Kan je een situatie beschrijven waar jij een meningsverschil had 
met iemand?
Ik heb denk ik geen meningsverschil gehad deze week. Over iets op 
werk waarvan ik dacht dat het op een bepaalde manier moest en een 
collega van mij dacht dat het op een andere manier moest. 

En, heb je geen ander moment of zo, wat je nu te binnen schiet waar je 
echt zo’n meningsverschil had met iemand?
Ik kan me zo snel niks herinneren man. Ik zie nooit mensen meer, ik 
heb geen meningsverschil.

Wat probeer je te bereiken tijdens een meningsverschil?
Ik probeer te bereiken of ik probeer iemand te overtuigen van mijn 
mening of tenminste, want dan dat ik gelijk heb of ik probeer erachter 
te komen wat de beste optie is, zeg maar om er samen uit te komen.

Wat doe jij in die situatie om het standpunt van de ander beter te 
kunnen begrijpen?
Ik denk mezelf verplaatsen in wat ze zeggen, dus kijken of ik daarin kan 
komen, zeg maar.

Dus je zelf een soort van verdiepen in de ander?
In hun argumenten. Verdiepen in wat hun zeggen en kijken of ik hoe ik 
mezelf daarin kan vinden. Of dat ik begrijp wat ze bedoelen. 

Wanneer heb je het gevoel dat jij de ander begrijpt?
Ik heb het gevoel dat ik iemand begrijp als ik snap waar ze het over 
hebben, snap waar het vandaan komt, zeg maar, waar visie vandaan 
komt. Als ik het zelf door hebt waar het over gaat.

Dus dat je een soort van o ja momentje of zo hebt?
Ja precies.

Hoe zie jij dat andere een meningsverschil aanpakken in jouw 
omgeving?
Dat is heel verschillend. Meestal is dat op een beschaafde en gewoon 
een manier dat je echt iemand probeert te laten begrijpen wat je 
bedoelt, maar het kan ook zijn dat ze zo overtuigd zijn van hun gelijk of 
hun visie dat het maar niet overkomt.

Gebeurt dat vaak dat je dat zo soort dingen ziet.
Soms op zijn tijd, niet super vaak, maar het gebeurt wel eens.

Kan je een voorbeeld geven waar dat dan gebeurt?
Ja, soms dan heb ik het met mijn zusje, weet je wel, ik weet niet 
precies. Ik heb geen specifieke voorbeelden, maar die kan soms zo 
overtuigd zijn van haar gelijk dat ze niet andermans visie kan zien of 
wil zien.
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Hoe reageer jij er dan op?
Ik probeer het realistisch te bekijken en dan alsnog te relativeren, 
maar ook soms, dan moet je op een gegeven moment, maar het laten 
gaan. Gewoon opgeven in principe. Dan heeft geen zin.

Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd over de aanpak bij een 
meningsverschil?
Ik probeer rustig te blijven proberen. Het van beide kanten te 
belichten, zeg maar, het argument.

Waar kan jij je echt aan frustreren in een meningsverschil?
Ja, als iemand anders niet luistert. Dat is gewoon super irritant. 

Wat gaat er dan door je heen?
Dan voel ik me toch wel een beetje teleurgesteld of zo. Dan baal ik er 
gewoon een beetje van. 

Waar ben jij bang voor tijdens een meningsverschil?
Nee, ik zelf niet. 

Maar iemand anders wel dan?
Dat denk ik ook niet, maar het kan gebeuren, dat je precies de 
verkeerde voor je hebt staan en dat helemaal uit de klauwen loopt. 
Maar daar heb ik zelf geen last van. 

Wat zou je doen als je in zo’n situatie komt te staan?
Proberen te kalmeren. 

Zoals jij een meningsverschil beschrijft, denk je dat dit de beste 
manier is van discussiëren?
Dat denk ik wel, bij mij is nog nooit uit de hand gelopen, dus dan neem 
ik aan dat het efficiënt is.

En jij gaat er dan ook vanuit dat de ander begrijpt hoe jij denkt?
Dat hoop ik.

Vraag je dan ook naar een bevestiging?
Soms. Niet altijd. Meestal als het een beetje afgelopen is, dan kom 
of tot een conclusie of niet.  Of je zegt ja we hebben toch allebei een 
andere visie, maar ik eigenlijk altijd wel tot een conclusie. Maar het 
gaat niet per se over bevestiging. 

In een ideale wereld hoe zou jij dit willen verbeteren?
Dat mensen niet kortzichtig zijn, dus dan dat menen gewoon beide 
kanten kunnen inzien. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, 
maar je moet wel respect hebben voor andermans mening in dat geval 
of wat diegene vindt. Je moet gewoon respect hebben voor elkaar, 
zodat je ook goed met elkaar eruit kan komen. 
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PROTOTYPE 2 THEMAKAARTEN

Euthanasie moet verboden 
worden.

Gezondheid

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Abortussen moeten verboden 
worden.

Gezondheid

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

Mensen met een ongezonde 
levenstijl moeten een hogere 
zorgpremie betalen.

Gezondheid

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Mensen die ongezond leven 
moeten worden uitgesloten van 
het orgaandonorschap.

Gezondheid

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

De leeftijd van alcohol verkoop 
moet verhoogd worden naar 21+.

Gezondheid

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Softdrugs moet gelegaliseerd 
worden.

Gezondheid

Stelling:

Vaccinatie moet verplicht worden.

Gezondheid

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Roken tijdens een zwangerschap 
moet strafrechtelijk worden 
vervolgd.

Gezondheid

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:
Belediging van een profeet moet 
strafbaar zijn.

Religie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Gezichtsbedekkende kleding moet 
toegestaan worden in de publieke 
ruimte.

Religie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

De islam is geen godsdienst maar 
een totalitaire ideologie.

Religie

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Kinderen moeten geloofs neutraal 
opgevoed worden.

Religie

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Prostitutie moet verboden 
worden.

Religie

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Kerkorganisaties moeten gedwon-
gen worden om alle functies ook 
open te stellen voor vrouwen.

Religie

Stelling:

De overheid moet alleen geloofs-
neutraal onderwijs bekostigen.

Religie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Geloof vormt een bedreiging van 
de wettenschap.

Religie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:
De overheid moet stoppen met 
het subsidiëren van kunst en 
cultuur.

Onderwijs & 
Cultuur

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Zwarte Piet moet verbonden 
worden.

Onderwijs & 
Cultuur

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

Leraren moeten evenveel worden 
betaald als dokters.

Onderwijs & 
Cultuur

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Thuisonderwijs is beter dan 
traditioneel onderwijs.

Onderwijs & 
Cultuur
Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

School uniforms moeten verplicht 
worden.

Onderwijs & 
Cultuur
Stelling:

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

De basisbeurs moet opnieuw 
ingevoerd worden.

Onderwijs & 
Cultuur
Stelling:

Nederland moet standbeelden en 
straatnamen van controversiële 
koloniale figuren verwijderen.

Onderwijs & 
Cultuur

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Stemmen moet verplicht zijn voor 
alle burgers.

Onderwijs & 
Cultuur

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

Gezondheid Gezondheid Gezondheid Gezondheid

GezondheidGezondheidGezondheidGezondheid

Religie Religie Religie Religie

ReligieReligieReligieReligie

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur

Onderwijs &
Cultuur
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De publieke omroep moet worden 
afgeschaft.

Economie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Het openbaar vervoer (OV) moet 
gratis worden.

Economie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:
Nederland moet terug naar de 
gulden.

Economie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Er moet een robotaccijns worden 
ingevoerd (op technologie waarbij 
arbeidsplaatsen verdwijnen).

Economie

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

Nederland moet de belastingvoor-
delen voor buitenlandse bedrijven 
afbouwen.

Economie

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:
De overheid moet alleen studies 
financieren die van nut zijn voor 
de arbeidsmarkt.

Economie

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Stelling:
Huurtoeslag moet afgeschaft 
worden.

Economie

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:
Verkeersboetes moeten inkomen-
safhankelijk worden gemaakt.

Economie

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Stelling:

Bedrijven moeten een hoger 
salaris kunnen betalen aan werk-
nemers die beloven geen kinderen 
te krijgen.

Seksualiteit

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Het prijzengeld voor mannelijke en 
vrouwelijke sporters moet gelijk 
getrokken worden.

Seksualiteit

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:
Transgender atleten moeten zelf 
kunnen kiezen om voortaan deel 
te nemen aan mannen- of vrou-
wensporten.

Seksualiteit

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Vaders moeten verplicht dezelfde 
hoeveelheid ouderschapsverlof 
nemen als moeders.

Seksualiteit

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

Werkgevers moeten zwanger-
schap als ontslaggrond kunnen 
opnemen in arbeidsovereenkom-
sten.

Seksualiteit

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:
De Nederlandse regering moet 
een vrouwenquotum instellen 
voor topfuncties.

Seksualiteit

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Stelling:
Mannelijke leraren moeten een 
bonus krijgen voor het werken op 
een basisschool.

Seksualiteit

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:
De geslachtsbepaling moet niet 
langer meer bij de geboorte 
gedaan worden.

Seksualiteit

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Stelling:

Op alle petflessen en blikjes moet 
statiegeld komen.

Milieu

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Er moet een tax op het vliegen 
komen vanuit Nederland.

Milieu

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:
Nederland moet meer kerncen-
trales bouwen.

Milieu

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler links van jou is TEGEN.

Stelling:
Er moet één harde limiet komen 
voor veroorzaakte vervuiling per 
individu, waarboven consumptie 
strafbaar wordt.

Milieu

Jij bent VOOR deze stelling. 
De speler rechts van jou is TEGEN.

Stelling:

Het klimaatprobleem wordt het 
beste opgelost als de overheid 
zich afzijdig houdt.

Milieu

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:
Nederland moet opnieuw een 
autovrije zondag invoeren.

Milieu

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Stelling:
Er moet een milieubelasting 
komen voor producten uit het 
buitenland.

Milieu

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler links van jou is VOOR.

Stelling:
Er moet een tax komen op 
vleesproducten.

Milieu

Jij bent TEGEN deze stelling. 
De speler rechts van jou is VOOR.

Stelling:

Economie Economie Economie Economie

Economie Economie Economie Economie

Seksualiteit Seksualiteit Seksualiteit Seksualiteit

Seksualiteit Seksualiteit Seksualiteit Seksualiteit

Milieu Milieu Milieu Milieu

Milieu Milieu Milieu Milieu

PROTOTYPE 2 THEMAKAARTEN
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VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN

VOOR

TEGEN

VOOR

TEGENPOSITIE POSITIE POSITIE POSITIE

POSITIE POSITIE POSITIE POSITIE

PROTOTYPE 2 VOOR EN TEGEN KAARTEN
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PROTOTYPE 2 INZICHTEN

Wat is jullie eerste indruk van het spel?
Lachen en spannend omdat je over intense dingen praten. Het is een spel dat je speelt met mensen die je 
kent. We kunnen zeggen wat we willen en het is niet erg omdat je elkaar de tijd geeft. Met mensen die je niet 
goed kent is het lastig om je mening te geven. Kijk in verschillende samenstellingen dus niet alleen mensen die 
elkaar kennen.

Wat vonden jullie van de opzet van het spel? Was het duidelijk?
Het spel was duidelijk ondanks er veel elementen is zitten.

Had je voldoende tijd om jouw verhaal te doen?
In het begin nee en daarna wel goed.

Wat vonden jullie van de duratie van het spel?
De tijd voor tien fiches is goed.

Feedback

• Stellingen moeten niet clichés zijn. Kijk goed naar de stellingen die relevant zijn in 2021.
• Kaarten die moeilijker zijn minder vaak laten voorkomen.
• Eventueel spelbord weg en gewoon een deck aan kaarten.
• Interessant om dit met een docent te doen en mensen buiten je vriendenkring.
• Een soort ijsbreker aan het begin om los te komen zodat je makkelijker met elkaar over deze onderwerpen 

kan gaan praten.
• Joker tussendoor waar je geen stelling hebt. Je vertelt gewoon je mening en krijgt een punt of speciale kaart 

waar je wat mee kan. Het is een soort pauze moment, beschrijf een politicus waar je mee een gesprek mee 
zou willen bijvoorbeeld.

• Om naar te kijken: Wat als je ruzie krijgt met mensen?
• Het spel is ook heel voor en tegen dat is polariserend wat als er een derde optie is.
• Stellingen verdedigen waar je niet mee eens was vond één iemand een goede toevoeging en de ander juist 

niet. Wel zou het fijn zijn als er meer voorbereidingstijd was.
• Eventueel joker kaarten zodat je kan switchen tussen voor- en tegen of tegenstander.
• Zou van tevoren je positie neerleggen een toevoeging zijn?
• Wat als je dobbelt tegen wie je discuteert. Soms komen mensen niet tegenover elkaar.
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PROTOTYPE 3 SCHETSEN

De stellingkaarten

De strategiekaarten
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PROTOTYPE 3 TRANSCRIPTIE TEST 1

00:13:07 M
Ja waar beoordeel je eigenlijk op de inhoud of hoe ze het kaartje 
toepassen?

00:13:13 J
Of wordt jouw mening veranderd of?

00:13:15 Marley
Ja eigenlijk hoe die persoon het doet. Het is niet dat je, we forceren je 
niet, je mag niet, je moet reageren op hoe die persoon het doet. Dit is 
de stelling heb je waarschijnlijk al een mening over en een zorgt die 
persoon die het erover hebben ervoor zorgen dat je daar van mening 
veranderd 

00:13:19 T
Dus eigenlijk is het wie beter debatteert echt zeg maar of niet?

00:13:41 J 
Want je hebt ook nog een eigen mening nog. Ik luister wel maar dan 
weet ik waar ik voor sta en degene kan me niet overhalen, maar ik kan 
het wel zeggen dat ik hem beter vind.

00:13:50 M
Het spel werkt wel toch? Als je er zo achter komt, dus dat is dus wel 
hoe je discussies kan maken en dus niet hoe je discussies, Maar dat 
hard praten. Dat is dus *** of zo en beledigen dat werkt dus ook niet 
zo in een gesprek. Zo leer je het wel. 

00:14:01 J
Minder over de politiek van omdat er al zoveel over wordt 
gedebatteerd

00:14:06 C
Het is misschien ook heel gevoelig voor mensen, omdat je juist...

00:14:09 Marley
Jullie hebben ook wel heel de tijd de serieuze. We hebben ook gewoon 
van iets van ananas hoort niet op pizza.

00:14:14 C
Ik vond inderdaad die van de zomer die vond ik wel heel nice.
00:14:27 J
Is het de bedoeling dat het soms best wel gevoelige punten zijn?

00:14:30 Marley
We wilden gewoon eigenlijk een verschil dus gewoon willen wel 
gradaties.

00:14:48 Bryan
Yes en wat was jullie eerste indruk van het spel en ervaren jullie het?

00:14:55 J
Ik snapte het begin niet echt, maar misschien ligt dat aan mij? Maar ik 
moet altijd even een rondje doen en dan snap ik het. 

00:15:01 T
Ik vond, ik vond de spelelementen vond ik wel leuk erin, zeg maar dus 
inderdaad die die dingen van: “Wie het laatste alcohol op heeft is voor”. 
Dat soort dingen, er zitten wel leuke tussen geloof ik. 

00:15:11 M
Ik zou alleen oppassen wel met opdrukken. Ik weet niet of je ook 
echt de mensen wil laten doen. Iemand zei net ook al iets over de 
muur aanraken. Ligt aan de setting kijk op een avondje stappen met 
vrienden kan het bijvoorbeeld wel maar net als hier dat gaan mensen 
niet even doen of zo.

00:15:27 T
 Als je een beetje luchtig wil maken, kan het wel helpen natuurlijk dat 
soort dingen.

00:15:31 M
Ja, maar dan kan je bijvoorbeeld gradaties doen. Je kan een stapeltje 
doen met inderdaad meer doe activiteiten en dan kan je die er zelf 
nog aan toevoegen. Als je dat wilt, kan je het spel nog een soort van 
opleuken misschien.

00:15:41 C
Ja wat ik me wel ook nog afvraag wat jij natuurlijk ook zei als je de ene 
we zitten dan nu met zijn vieren en de ene zit voor de ander zit tegen 
wie krijgt dan punt zeg maar hoe zit dat ja.

00:15:51 T
Dat is ook lastig zeg maar.

00:15:54 M
O ja als zij voor en ik tegen wie wint dan wel? Iemand moet de doorslag 
geven dan.

00:16:02 M
Moeten we ze dan nog een stelling geven?

00:16:03 C
Doe je dat dan steen papier schaar?

00:16:07 Marley
Waar wij aan zaten te denken is als je een punt hebt zoals je met dit 
kaartje dan krijg je 2 punten en als er een gelijk punt is krijgt iedereen 
1 punt. 

00:16:13 J
Ja en minder maatschappelijke dingen, meer van de gevoelige dingen, 
dat is juist leuk.

00:16:18 T
En die gevoelige dingen, Dat is toch juist belangrijk Als je het hebt over 
polarisatie, denk ik.

00:16:21 C
Ik zou inderdaad zeggen van zorg dat gewoon het al goed afgewisseld 
zit inderdaad. Nu hadden we inderdaad een paar goede politieke 
dingen maar als je gewoon inderdaad een keer een politiek en dan 
ananas op de pizza weet je wel dan heb je dan heb je een goede 
balans.

00:16:32 M
Ja sokken in sandalen wel of niet.

00:17:07 C
Ik denk eigenlijk als je naar Redit gaat en je gaat naar in unpopular 
opinion en je pakt daar een paar stellingen uit daar heb je best wel 
leuke dingen waar mensen over moeten discussiëren.

00:17:18 T
Ja, je kan ook gewoon heel lichtte dingen doen en eens gewoon. 
Zwarte Piet moet blijven bestaan, wel of niet.

00:17:34 M
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Maar dat kan bijvoorbeeld inderdaad verschillende lagen zijn dat je 
gewoon inderdaad en zoals een Card Against Humanity stapeltje hebt, 
dat je gewoon echt gewoon even *** gaat zijn Als je gewoon *** wilt 
zijn.

00:17:44 T
Daar ligt het ook heel erg aan wat je wil wat je wil meten wat je wil 
bereiken, zeg maar. Want is het een onderzoeksmethode of is het echt 
het eindproduct? Dan moet ook het verschil natuurlijk.

00:18:03 Bryan
Volgende vraag: Wat vinden jullie van de opzet van het spel was het 
duidelijk?

00:18:09 C
Ja het enige wat inderdaad waar we het over hadden was gewoon die 
tegenovergestelde zeggen zonder bewijs leveren dat vond ik dat wat 
gecompliceerd zeg maar.

00:18:16 J
Het is altijd bij spelletje, je doe eerst een ronde en dan snapt iedereen 
het.

00:18:19 M
En inderdaad of het ja ik denk dat het misschien wel leuker is 
bijvoorbeeld als je dit wel voor jezelf houdt en dat je daar inderdaad 
wel probeert te raden wat diegene is want dan ga je ook zeg maar 
er zelf meer opletten hoe een persoon zeg maar acteert en hoe een 
persoon doet dan begrijp je ook meer verschillende stijlen van de 
dingen.

00:18:40 C
Dan kun je misschien ook een extra put elementen zeg maar doen van 
oké stel de ene voor de andere tegen maar je hebt allebei geraden 
wat de 1 is dan heeft die bijvoorbeeld eindelijk gewonnen. Je hebt dus 
meerdere factoren waarop ieder kan winnen.

00:18:56 Bryan
Wat vonden jullie van de stellingen zou je ze aanpassen?

00:19:01 M
Misschien dan meer afwisseling, Maar de stellingen zijn wel gewoon 
prima, maar toevallig was dan bij ons dan vooral bovenaan politiek.

00:19:08 T
Ik vond de afwisseling hier ook de, hier vond ik dat het wel iets meer 
afwisseling mocht bij de oranje kaarten.

00:19:18 C
En ik zou inderdaad ook wel zorgen dat kijk wij hadden dan ik moest 
hard praten jij moest zacht praten ik zou meer gewoon hele andere 

dingen dat ik inderdaad dan.

00:19:25 T
Ja, bijvoorbeeld alleen heel veel gebaren gebruiken.

00:19:32 C
Dat je daar ook zeg maar dat niet samenneemt of zo de zachtjes 
uitpraten.

00:19:39 C
Gebruik emotionele manipulatie.

00:19:45 T
Spugen tijdens het praten.

00:19:49 C
Neem maar even een shotje en ga dan door.

00:19:55 Bryan
Hoe ervaren jullie het discussiëren in het spel?

00:20:03 M
Je doet wel alleen maar een keer elkaars kant hoort. Het is niet echt 
een discussie uiteindelijk.

00:20:05 T
Als je nog één ronde op elkaar kan reageren, dan gaat het wel iets 
dieper denk ik.

00:20:10 C
 Want dat was het ook. Dan kan je van die dingen erin zetten van 
inderdaad ook van het tegenovergestelde zeggen of 5 van oké, Je 
moet steeds de andere onderbreken. Weet je wel kan je van dat soort 
discussie fouten erin zetten.

00:20:23 M
Ja dan kan je inderdaad wel het eerste halve minuut inderdaad van 
doe maar je opening statement maar daarna bijvoorbeeld nog twee 
minuten of 3 minuten dat ze gewoon kunnen tegen elkaar kunnen 
fighten. Dit is niet echt een debat.

00:20:35 T
Dan kan je ook dingen erbij doen: Praat door de ander heen.

00:20:42 M
Ja en dan is de vonds, dan kan je er voor ons dan zeg maar van dan om 
erachter te komen. Inderdaad van nou wat zijn ze? Inderdaad moet is 
het zachter praten of moet je inderdaad harder praten? Of dan ja. Dus 
erachter komen wat ze moeten doen.

00:20:55 C
Misschien ook leuk als je dan twee zandlopers hebt of zo eentje die 
van 30 seconden waarmee je het statement moet doen en eentje van 
twee minuten inderdaad, waarmee je dan het discussie gedeelte moet 
doen. 

00:21:14 T
Of je doet een schaakklok, dat kan ook wel.  Dat je allebei 1:30 minuut 
hebt of zo om te praten en dan maak je een statement, dan doe je zo 
en dan gaat de anders ze dan ga je echt snel.

00:21:24 M
Ja of die halve minuut gaat er dan bijvoorbeeld niet vanaf, dan heb je 
daarna inderdaad gewoon een minuut om heel de tijd op elkaar in te 
gaan.

00:21:38 C
Ik vind het juist heel leuk dat je op een manier moet reageren die niet 
bij jezelf past omdat daardoor neemt dus discussie ook iets minder 
serieus en wat je moet gaan zeggen daar ben je ook niet per se mee 
eens maar je kan je ja daardoor is het ook iets minder druk op of zo 
vind ik wel vind ik wel mooi gedaan.

00:22:02 Bryan
Vonden jullie dat je voldoende tijd had om je punt te maken?

00:22:06 M
Ja dan inderdaad misschien een optie dat je echt in debat met elkaar 
heel even kan, maar een halve minuut.

00:22:11 T
Een opening statement is soms wel lastig of je zo’n halve minuut 
überhaupt vol krijgt volgens mij, want soms weet je niet wat je ja nee, 
precies waar ja.
00:22:16 M
Ja maar dat is het is kan je ook niet gedwongen dan kan je gewoon 
zeggen van ja dit is gewoon nu even en soms ga je misschien 5 
seconden overheen dan moet je afkappen ja dat is natuurlijk je eigen 
ding maar ik denk dat die halve minuut dat wel gewoon sterk is 
gewoon dan heb je kort.

00:22:32 Bryan
En qua duur van het spel was het te kort of te lang?

00:22:36 M
Kunnen we niet over oordelen?

00:22:38 T
Ja een zo’n rondje was best wel snel, dus Dat was wel gewoon fijn, 
denk ik. Ik denk niet dat je dat je hier een half uur per kaartje moet 
gaan zitten. En dan. 
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00:22:45 C
Nee en wat is zeg maar dan gewoon het ding net als met Card Against 
Humanity dat op een gegeven moment ziet, van nou weet je nu 
hebben we genoeg gedaan we gaan nu tellen wie er het meeste heeft 
of heb je zoiets van oké je moet 10 kaartjes, 10 stellingen hebben 
behandeld en dan heb je zeg maar speelronde voorbij dat kan 
misschien nog iets duidelijker.

00:23:04 Bryan
Oké heeft de manier waarop je debatteert jullie achteraf iets 
bijgebracht zo ja wat?

00:23:12 T
Nee ik denk zo snel niet, Maar dat is misschien ook omdat het 
een beetje een spel wordt door juist door die dingen ga je het ook 
behandelen als een spel en niet als een serieuze discussie.

00:23:19 M
En omdat we denk ik van tevoren wisten wat zeg maar de dingen 
waren wat de ander gaat doen je er ook niet zoveel opletten inspannen 
oké het is begin maar ze reageren gewoon zo en dan ga je misschien 
niet als inderdaad als grap van oh het is inderdaad wel dingen als je 
inderdaad meer op moet letten dat dat je er wel meer uit kan halen.

00:23:40 M
En als er inderdaad meer een debat vormt, ja, in plaats van een 
statement tegen elkaar. Ik denk dat je er dan wel zeg maar langer naar 
luistert dan inderdaad alleen die halve minuut dat je snel een mening 
moet vormen.

00:23:50 C
Je wordt wel een beetje bewust van gemaakt dat het absurd, zeg maar 
reageren is soms en dan Ik denk dat dat wel een soort dat je wel kan 
helpen realiseren als je zelf een keer gaat discussiëren. Van oh wacht, 
dat heeft dit voor effect, weet je wel?

00:24:08 M
Dat en je houdt je ook bezig met die statements.

00:24:10 Marley
Ja precies en dat is nou precies wat we willen proberen te bereiken 
met polarisatie.  We willen eigenlijk aan de hand van een bordspel 
dat de manier waarop je reageert op iets ervoor kan zorgen dat er 
polarisatie ontstaat. 

00:24:35 M
Maar dat is dus ook waar je punten voor kreeg? Gaat het inderdaad 
over het acteerwerk op dat moment. Krijg je daar dan de punten voor? 
Of gaat het echt over de inhoud van de argumenten die gooit? Want 
daar zit een soort van verschil. Ik kan wel je acteerkunsten geweldig 

vinden. Je hebt het kaartje heel goed uitgevoerd, maar als je gewoon 
zwak bent in argumenten bedenken, daar zit wel een soort verschil in 
aan wie dan de punten gaat geven.

00:25:05 Marley
Moeten kijken of daar een evenwicht in kunnen vinden of iets.

00:25:14 Bryan
Zou je het spel nogmaals willen spelen of aanraden aan iemand?

00:25:34 C
Ik vind het wel leuk.

00:25:36 T
Het lijkt me eigenlijk ook wel leuk als partygame zeg maar.

00:25:39 C
Maar ik denk inderdaad wel van juist waar je die punten op gaat 
zetten. Is hetgeen wat er ook voor zorgt dat mensen dat meenemen. 
Dus Als je inderdaad die punten geeft voor het acteerwerk, dan nemen 
mensen dat mee van OK en dan in een discussie zal ik dat minder 
moeten doen moeten gaan doen Als je juist het over die stellingen 
wil hebben, wat die stellingen voor en tegen ga je anders meer op de 
inhoud. 

00:26:03 M
En als je het net inderdaad over de over je die polarisatie hebt. Hoe je 
inderdaad het debat in gaat. Daar zit inderdaad verschil. Gaat het over 
het acteerwerk of de inhoud.
00:26:23 C
Kijk ook of je een kaartje erbij kun stoppen waarbij iemand de hele tijd 
andermans moeder moet uitschelden?
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PROTOTYPE 3 TRANSCRIPTIE TEST 2

00:12:53 Marley
Dat was hem dan. Dit was één ronde en dan hebben we nog een 
aantal vragen voor jullie.

00:13:12 Bryan
Wat was jullie eerste indruk van het spel en hoe ervaarde jullie dat?

00:13:18 S
Ik vond het wel vermakelijk alleen ik wist niet helemaal wat het doel is. 
Omdat je niet alleen stemt op de stelling maar ook hoe ze dat brengen. 
Dat was wel verwarrend.

00:13:31 M
Wat ik er opzich best leuk aan vond dat het een soort quickfire idee is. 
Je geeft spelers geen tijd om over hun standpunt dus je gaat ervan uit 
dat zij alle kennis die ze erover hebben gaan gebruiken. Dan gaan ze 
denken hier moet ik meer over zien te weten. Wat ik wel jammer vind 
is zijn de stellingen die heel erg erg zwart wit zijn. Je zou beetje meer 
grijs gebied in kunnen gaan qua standpunten, want dat maakt het 
misschien wel interessanter.

00:14:21 D
Ja dit is echt wel een een leuk concept als debatteer oefening dat 
sowieso alleen ik vind dat de regels echt wel wat meer gedefinieerd 
mogen worden over hoe hoe precies de de volgorde is en misschien 
wat meer variatie in de oranje kaarten zodat er andere manieren zijn 
om te kunnen reageren want nu is het echt heel veel rustig tegen geert 
wilders eigenlijk. De ene is heel luidt en beledigend terwijl er voor de 
andere kant dan alleen maar zachtjes praten is. Er is niet echt een 
middenweg en dat soort variatie dat is wel heel fijn en net zoals M zei 
hadden de blauwe kaarten inderdaad meer richting een grijs gebied 
mogen gaan waardoor er automatisch een debat ontstaat. 

00:15:13 M
Wat er gebeurde in de eerste paar sessies zag je dat we al redelijk 
bevooroordeeld waren. Zoals bij de ananas op pizza. Iedereen heeft 
daar meteen een mening over. 

00:15:35 R
De oranje kaarsjes vond ik wel echt een super leuke toevoeging. Want 
toen je in het begin zei we gaan debatteren toen dacht ik meteen daar 
heb ik geen zin in. Die oranje kaartjes maakt het echt serieus leuk. 

00:15:45 D
Ja dat is inderdaad het familie gedeelte wat je eruit haalt binnen het 

spel alleen er mag inderdaad wel wat meer variatie tussen komen. 

00:15:53 M
Dan het gevaar is dat je dan ook dat je meer op de performance gaat 
stemmen dan echt op de stellingen. Maar ik denk dat dat misschien 
ook de unique selling point is. 

00:16:05 S
Ja precies maar wat is het doel is? Is het een debat oefening is. Of is 
het juist de bedoeling om te kijken naar wat er gebeurt als je het op 
een bepaalde manier is brengt?

00:16:13 Marley
Het tweede.

00:16:15 R
Ahh zo maar ik zou het wel wat duidelijker overbrengen.

00:16:21 D
En let ook op de spelling van de kaarten.

00:16:22 Marley
Ja gaan we zeker doen. Dit was nog maar een lo-fi portotype en geen 
eindproduct.

00:16:26 M
Het is inderdaad wel echt heel geinig op deze manier, want dan leren 
mensen ook een soort mediatraining. Zo weet je wel wat er eigenlijk 
allemaal achter zit als mensen meer een performance geven. Je 
gedragen als een clown geeft meer clicks dan je gedragen als een 
rationeel persoon.

00:16:54 D
Ja precies en het laat ook zien hoeveel de persoon bezig is met wat er 
om zich heen gaande is.

00:17:03 M
Wat dat betreft komt dat eigenlijk best wel goed over maar het kan 
inderdaad nog net wat scherper.

00:17:08 Bryan
Oké wat vonden jullie van de opzet van het spel was het duidelijk.

00:17:13 Marley

Ja dat hebben ze al een beetje behandeld.

00:17:15 S
Ik denk als je de spelregels even uitschrijft dan kan iedereen even 
checken hoe het werkt en als ze het zijn vergeten.

00:17:23 M
Ja precies, het een beetje fine tunen.

00:17:31 Bryan
Wat vonden jullie van de stellingen?

00:17:34 D
Te zwart op wit, meer richting grijs gebied.

00:17:36 S
Maar misschien is het ook wel leuk om juist van die stellingen te doen 
die echt super gaar zijn. Je zou bijvoorbeeld dilemma kaarten kunnen 
doen? De ene is voor altijd een onderbroek op je hoofd te dragen en 
de andere is altijd elke deurklink moeten lukken. Zoiets want dat heb 
je ook niet eerder al besproken waarschijnlijk. En we hebben allemaal 
al de pizza discussie gehad.

00:18:09 M
Een leuk voorbeeld kan zijn: One million dollars but... een soort nadeel. 
Voor een miljoen euro zou je dit doen? Dan is het niet zo voor of tegen 
maar meer waarom wel en waarom niet.

00:18:29 D
Ja precies, lekker raar. Een aantal van die wildcards tussendoor. Dan 
heb je het debat gedeelte maar en het plezier gedeelte. Dat is precies 
wat een spel zo leuk maakt.

00:18:49 M
Zoiets zou ik echt gaan kopen.

00:18:53 S
Wilden jullie het ook echt graag een beetje een maatschappelijk 
relevant houden met die politieke vragen of was het anders bedoelt?

00:19:01 Marley
Ja, We willen eigenlijk een soort van gradaties in doen, dus eigenlijk van 
die hele nutteloze dingen, maar dan ook wat serieuze dingen erin.
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00:19:13 D
Leuk concept.

00:19:20 Bryan
Hoe ervaren jullie het discussiëren in het spel?

00:19:25 D
Hangt heel erg af van de oranje kaart. 

00:19:29 D
Het is heel erg afhangend van die stapel hoe het debat verloopt. Vaak 
heeft één van de twee een nadeel als hij of zij bijvoorbeeld zachtjes 
moet praten.

00:19:40 M
Het is heel vaak degene die de andere het meest overstemt qua 
volume wordt het vaakst gehoord.

00:19:50 R
Misschien kun je ook fluisteren doen in plaats van zacht, want dat 
maakt het al gelijk. Specifieker en een beetje apart waardoor iedereen 
meteen goed wilt luisteren. 

00:20:19 Bryan
Vonden jullie dat je voldoende tijd had om je punten te verdedigen?

00:20:23 D
Ik denk dat er wel meer dat je meerdere malen jezelf mag verdedigen, 
twee of 3 keer. 

00:20:28 Marley
Dat iedereen bijvoorbeeld twee keer 30 seconden heeft zodat ze op 
elkaar kunnen reageren.

00:20:34 D
Precies, want dat had ik dus met plastic tegen karton. Ik wil nog heel 
graag reageren, vooral vanwege mijn oranje kaart maar dat kon dus 
niet.

00:20:48 R
30 seconden bij sommige stellingen vond ik eigenlijk wel heel lang. 
Misschien voor de opening statement wat minder tijd en dan voor de 
tweede keer wat langer.

00:20:55 D
En definieer het anders dat op de blauwe kaart hoeveel seconden je 
krijgt.

00:21:04 M
Misschien ook mensen van te voren even tijd geven hoe ze moeten 
reageren. 

00:21:15 D
Inderdaad, geef in het begin even de tijd mensen iets te kunnen laten 
bedenken.

00:21:20 R
Ja en gebruik dan een soort stopwatch app.

00:21:23 S
Of gewoon een zandloper.

00:21:36 M
Puur door de tijdslimiet moet ik denken aan 30 seconds.

00:22:22 Bryan
Heeft de manier waarop je debatteert jullie achteraf wat bijgebracht?

00:22:28 R
Ook al gedraag je jezelf als een grote clown kan je alsnog winnen.

00:22:34 M
Kijk bijvoorbeeld naar Wilders, ik ben het niet met hem eens maar hij is 
wel vermakelijk om naar te kijken. Omdat hij zich af en toe gedraagt als 
een idioot.

00:22:51 D
De luidste stem komt gewoon het beste over maar dat is niet altijd 
het meest zinnige. Wat je in de eerste wereld steeds vaker ziet is dat 
diegene die het hardst is, is juist.

00:23:15 Marley
Dat is toevallig ook waar wij mee bezig zijn, want wij doen een project 
over polarisatie en wij willen mensen laten inzien van dat de manier 
waarop je een discussie houdt polarisatie kan creëren.  Misschien kan 
het ook leuke toevoeging zijn dat iemand juist steeds doorbreekt ofzo.

00:23:39 D
Dan heb je wel als iemand die in de spotlight staat kan alleen maar op 
twee manier
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• Het spel was leuk, maar in het begin was voor een persoon nog niet duidelijk hoe het spel nou gespeeld 
moest worden. 

• Je leert wel door het spel dat als je hard moet praten of mensen moet beledigen dat dingen niet zo werken 
in het gesprek, daar leer je wel van.

• Een duidelijke mix maken door middel van meerdere decks die opgedeeld zijn in gradaties qua moeilijkheid 
van de stelling.

• De oranje kaarten zijn een leuk spelelement. Wel erop letten dat niet iedereen bepaalde dingen wilt doen 
die op het kaartje aangegeven zijn. Dit ligt natuurlijk heel erg aan de setting waar je het spel speelt. Zo kan 
het bijvoorbeeld wel op een avondje waar je samen gaat stappen met een aantal vrienden. 

• We kunnen gebruik maken van verschillende gradaties in de oranje kaarten met bijvoorbeeld doe kaarten 
of dat mensen zelf hier kaarten aan toe kunnen voegen. 

• Wie krijgt de punten als er een iemand voor zegt en de andere zegt tegen?
• Kijken naar unpopulair opinions op Redit.
• Misschien de oranje kaarten voor jezelf houden en dat andere mogen raden hoe jij op de andere moet 

reageren. Dus opletten hoe deze persoon acteert. Daardoor begrijp je ook de meerdere stijlen van 
debatteren. 

• Het bovenste punt gebruiken om een extra factor toe te voegen om het spel te winnen. 
• Bijvoorbeeld een oranje kaart waar je veel met gebarentaal moet praten. 
• Iets meer tijd voor een statement en ook tijd die je kan gebruiken om op de andere te reageren. 
• Misschien werken met een schaakklok waarop de deelnemers mogen drukken.
• Duidelijk aangeven wanneer het spel voorbij is. Is dit na 10 punten of wanneer de spelers zelf beslissen dat 

het goed is?
• Je wordt wel bewust van het feit dat als je absurd reageert het niet helpt. 
• Gaat het om het acteerwerk of de inhoud van de stelling? En waarvoor krijg je een punt?

• Het spel was vermakelijk. De oranje kaarten zorgde ervoor dat het saaie debatteren leuk werd.
• In het begin waren de regels onduidelijk. Probeer regels vast te leggen.
• Mensen een korte tijd geven om te debatteren was een goed idee.
• Stellingen zijn heel zwart/wit. Zoek het grijs gebied op: r/unpopularopinion, 1 million dollars but…, dilemma 

kaarten, etc. Eventuele wildcards tussendoor.
• Moet je stemmen op de inhoud of juist de performance van het debat? Dit was nog onduidelijk.
• Discussiëren misschien twee keer doen, paar seconden voor opening statement en daarna reageren op de 

anderen.
• Gebruik een ZANDLOPER.
• Meer variatie in de oranje kaarten.

PROTOTYPE 3 INZICHTEN TEST 1 PROTOTYPE 3 INZICHTEN TEST 2
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KING’S DILEMMA SPELELEMENTEN

De Hidden Agenda kaarten.

De JA, NEE en PAS kaarten. Dilemmakaarten
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De resources De kaart 

Het bord

Een van de verschillende huizen.
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KING’S DILEMMA ONDERZOEK
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TAXONOMIE VAN GAME MECHANICS
Jesse Schell - The Art of Game Design

Game mechanics zijn onder te verdelen in vijf categorieën: space, objects, actions, rules & 
skills. 

MECHANIC 1: SPACE
Alle abstracte ‘ruimtes’ in het spel en hoe ze met elkaar verbonden zijn, ontdaan van elke 
vorm van aankleding.

Deze ‘ruimtes’:
1. Zijn ‘discrete’ of ‘continuous’
2. Hebben bepaalde dimensies / afmetingen
3. Zijn begrensd en al dan niet met andere ruimtes 
verbonden.

Discrete ruimtes (zoals het rooster in boter-kaas-en-
eieren) hebben een beperkt aantal cellen of posities 
die kunnen worden gevuld of verplaatst, terwijl 
continuous spaces (zoals een pooltafel) onbeperkte 
beweging mogelijk maken binnen een beperkte ruimte.

Met dimensies bedoelt Schell of een game mechanisch 
in een 2D- of 3D-ruimte wordt gespeeld, niet esthetisch. 
Een verbeterde grafische remake van bijvoorbeeld 
een sidescrolling platformgame wordt nog maar in 
twee dimensies gespeeld. Interessant is dat verbale 
spelletjes zoals “Twenty Questions” nog steeds worden 
gespeeld in een ruimte (de mentale constructie van het 
gesprek), zij het een met nul dimensies (134).

Schell keert terug naar het idee van ruimte in hoofdstuk 19 van The Art of Game Design, 
waarin hij put uit het veld van architectuur om uit te leggen hoe effectieve ruimtes kunnen 
worden ontworpen. Daarin zet hij vijf soorten speelvelden uiteen (331-333):

1. Lineair - Een speler kan alleen in principe vooruit en achteruit gaan (Candyland, 
Monopoly)

2. Raster - Beweging wordt beperkt door discrete, aangrenzende vormen (schaken, 
dammen)

3. Web - Verschillende punten verbonden door discrete paden (Trivial Pursuit, ToonTown 
Online)

4. Punten in de ruimte - Meerdere punten zonder gespecificeerd verbindingspad (jeu de 
boules, Final Fantasy)

5. Divided Space - Ruimte opgedeeld in onregelmatige secties (Risk, The Legend of Zelda: 
Ocarina of Time)

MECHANIC 2: OBJECTS
Naast ruimte hebben games ook objecten nodig om die ruimtes te vullen - personages, 
items, gebouwen, rekwisieten, scoreborden, eigenlijk “alles dat in je game kan worden gezien 
of gemanipuleerd” (Schell 136). In computerwetenschappelijke terminologie hebben deze 
objecten attributen (positie op het scherm, kleur, enz.) En toestanden (huidige snelheid, 
maximale snelheid, enz.) Die helpen om ze te definiëren en hoe ze omgaan met andere 
spelelementen.

(Static or dynamic) Attributes:
Informatie-categorie van een object. Een object heeft vaak meerdere attributen. Bijv: 
snelheidsmeter bij een racespel huidige snelheid (dynamic) en maximale snelheid (static).

States:
Specifieke waardes gekoppeld aan je attributen.
Bijv: 73 km/u bij huidige snelheid en 150 km/u bij maximale snelheid.

State Diagram van het bewegingsattribuut van een Pac Man spookje.
Een state diagram laat zien hoe alle states van een attribuut met elkaar verbonden zijn.

Als twee objecten zich hetzelfde gedragen, moeten ze er in de 
basis hetzelfde uitzien.

GAME MECHANICS ONDERZOEK
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MECHANIC 3: ACTIONS
Naast objects en states, de “zelfstandige 
naamwoorden” en “bijvoeglijke 
naamwoorden” van een spel, hebben alle 
spellen “werkwoorden” nodig, waarnaar 
Schell verwijst als actions (Schell 140). 
In combinatie kunnen meerdere actions 
leiden tot interessante strategieën en 
emergent gameplay. 

Bijv. in Monopolie: een extra huis kopen, waardoor de state van de attribute “aantal 
huizen” verandert van “1” in “2”.

Schell beschrijft twee soorten acties: operative actions en daaruit resultant actions 
(140). Operatieve acties zijn acties die de speler kan uitvoeren op het meest basale 
niveau. Bij schijven zijn er bijvoorbeeld slechts drie operatieve acties: een stuk naar 
voren verplaatsen, een stuk van de tegenstander springen en een stuk naar achteren 
verplaatsen. Resulterende acties zijn een niveau hoger dan operante acties en omvatten 
strategieën en situaties die voortkomen uit operante acties. Bij dammen zouden deze 
stukken beschermen door andere stukken erachter te verplaatsen, tegenstanders tot 
ongewenste sprongen dwingen, enz. Het manipuleren van het aantal en de reeks acties 
kan leiden tot emergent gameplay, een essentieel aspect in veel games.

MECHANIC 4: RULES
Volgens Schell zijn rules de meest fundamentele mechanica omdat “ze de ruimte, de 
objecten, de acties, de gevolgen van de acties, de beperkingen van de acties en de doelen 
definiëren” (144). Van de vele soorten regels die hij doorneemt, zijn de belangrijkste in zijn 
gedachten goals, de doelen die de speler moet bereiken. Een goede goal moet concreet, 
haalbaar en uiteindelijk lonend zijn om effectief te zijn (148-49).

MECHANIC 5: SKILLS
Spelers hebben skills nodig om de taken van de spellen te voltooien. Om een   behoorlijk 
uitdagende ervaring te creëren, moeten ontwerpers de skill van de speler in evenwicht 
brengen met de moeilijkheidsgraad van het spel, zodat spelers geïnteresseerd blijven en in 
een staat van flow blijven. Schell beschrijft drie soorten vaardigheden binnen games (151):

1. Fysieke vaardigheden - vaardigheden met betrekking tot kracht, behendigheid, 
coördinatie en fysiek uithoudingsvermogen. In videogames omvat dit vaak reflexen en 
fijne motoriek.

2. Mentale vaardigheden - vaardigheden met betrekking tot geheugen, observatie en 
het oplossen van puzzels.

3. Sociale vaardigheden - omvat het lezen van een tegenstander, het voorspellen van 
hun bewegingen en het coördineren van acties met teamgenoten.

Bovendien hebben games de toegevoegde dichotomie van echte versus virtuele 
vaardigheden. Echte skills verwijst naar de skill van een speler, terwijl een virtuele 
vaardigheid van toepassing is op hoe goed een personage is in een bepaalde actie (d.w.z. 
met een zwaard zwaaien in veel rollenspellen, 151).

MECHANIC 6: CHANCE
De laatste monteur waar Schell zich zorgen over maakt, is chance binnen een bepaald 
spel. Toeval is gunstig omdat het onvoorspelbaarheid toevoegt aan een game-ervaring, 
waardoor de waarde voor opnieuw spelen toeneemt en de gameplay diversifieert (153). 
Schell merkt op dat het vermogen om waarschijnlijke uitkomsten te voorspellen een 
vaardigheid op zich is, en behandeld kan worden als elke andere vaardigheid als het gaat 
om het produceren van flow.
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PROTOTYPE 4 TRANSCRIPTIE TEST 1

00:22:12 Marley
Dat was hem dan eigenlijk zullen we kijken naar de uitslag. Ik heb maar 
één punt.

00:22:25 J
Oja ik had gematigd dus de enige die uitsteekt is knowledge.

00:22:29 Marley
Ja klopt, we hebben maar weinig kaarten, maar waarschijnlijk met 
méér kaart kun je ook nog veel verder naar de uiteinden komen.

00:22:38 L
Ik denk dat ik de moeilijkste had.

00:22:42 Bryan
Ja jij had de meest vervelendste gepakt. Ik heb zelf hebzuchtig en ik 
moest alles laat maar zeggen, een beetje in het midden houden.

00:22:49 J
Twee dingen als tip. Je kan ervoor zorgen dat de onderdelen minder 
gelijk op een rij staan maar uit elkaar strekken. Daarnaast is het ook 
lastig om uiteindes te bereiken dus misschien moeten sommige 
onderdelen meerdere stappen zetten. Omdat het steeds maar één 
stapje is duurt het heel lang om die uiterste waardes te bereiken. 
Misschien kan het tempo wel omhoog. Dat sommige sneller zich 
verplaatsen dan de rest.

00:23:28 Marley
Ja precies daar zaten we ook nog over na te denken hoe we dat precies 
het beste kunnen aanpakken.

00:23:33 J
Ik denk dat het wel beter werkt dan namelijk is. Dit is heel makkelijk, 
dus helemaal met zo weinig kaarten.

00:23:34 Marley
Ja inderdaad. Dan hebben we nog een paar vragen die we voor jullie 
hebben.

00:23:43 L
Ik vond. Ik vond zelf dat deel met die schildjes een beetje ingewikkeld. 
Je zou dat iets simpeler kunnen maken, maar ook weer niet té simpel, 
want anders wordt het weer zo’n spel als would you rather of higher of 
lower?

00:23:56 Bryan
De schildjes geven je wel meer macht bij het stemmen. Stel een aantal 
mensen stemmen nee en jij stemt ja, maar je hebt nu meer schildjes, 
dan kan jij het verschil maken met die schildjes.

00:24:06 J
Wat ik dan ook vind is als je verliest bij het stemmen krijg je je 
stemmen weer terug. Er zitten dus geen gevolgen aan. 

00:24:21 Bryan
Je kan dan alleen niet jouw kaart waarmaken.

00:24:24 J
Ja dat is wel zo.

00:24:26 Marley
Oké dan de eerste vraag, wat is jullie eerste indruk van het spel? Hoe 
ervaren jullie het?

00:24:34 L
Ik vind het een heel interessant spel. Ik kreeg er middeleeuwse vibes 
van. Het deed mij een beetje denken aan weerwolven van wakkerdam 
en would you rather.

00:24:50 Marley
Oh ja, nu je het zegt.

00:24:52 L
Of Higher or Lower wat ik net tegen Bryan zei.

00:24:57 L
Wat ik net al zei vond ik de schildjes in het spel een beetje ingewikkeld 
voor de eerste keer. Maar het maakt het wel uniek omdat je meer 
macht kunt geven aan je stem.

00:25:12 J
Ik vind het zelf ook een interessant spel.

00:25:19 Marley
En hoe ervaren jullie het debatteren/stemmen in het spel?

00:25:26 L
Ja, ik vond wel een leuke toevoeging op zich, maar soms kan je dan een 
beetje kort door de bocht gaan door aan te sluiten bij iemand anders. 
Ik vind dat je daar misschien wat meer verplichtingen aan moet stellen, 

bijvoorbeeld van dat je minstens zoveel tijd moet debatteren.

00:25:40 J
Ja ik vind het soms ook moeilijk om een reden te geven. Ik denk dat 
een uitgebreider tekstje en dan sommige delen hoger of lager kunnen 
bewegen maakt het een stuk interessanter. Waar ik mijzelf mee bezig 
hield was, ik zie dat icoontje die omlaag gaat dus ga ik daarvoor.

00:26:05 L
En dan ook de woorden iets simpeler maken. Dan begrijp je het een 
stuk beter en dan weet je dit sluit aan bij mijn kaartje. Dan herken je 
jezelf daar beter in.

00:26:12 J
Dat is inderdaad ook een goeie, het iets makkelijker maken. Er zaten 
dure woorden tussen.

00:26:19 L
Zoals Lucratief en Obscene. 

00:26:24 Marley
Dat noteren we. Wat vonden jullie van die hidden agenda kaarten? 
Was dat een leuke toevoeging?

00:26:30 J
Het geeft je wel een strategie en einddoel anders is er niet echt iets te 
behalen.

00:26:40 L
Het deed mij een beetje denken aan een deel van ons spel. Dit kunnen 
de biases zijn spelers die ze moeten aanhouden.

00:26:47 J
O ja.

00:26:50 L
Ja, Ik vind het wel een leuke toevoeging. Sommige zijn wel moeilijker 
dan de andere, dus dat zou je misschien wel gelijk kunnen trekken.

00:26:57 Marley
Ja inderdaad daar moeten we even naar kijken.

00:26:59 Bryan
Ligt ook een beetje aan de hoeveelheid dilemma’s die je hebt.
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00:27:02 J
Als je een staat hebt die vooral veel op geld kickt kan je die wat hoger 
en belangrijker maken. Dan kan ie hier wat hoger uitstrekken maar bij 
een andere dan weer lager.

00:27:09 Marley
Ja inderdaad.

00:27:20 Marley
Heeft het spel jullie toevallig iets bijgebracht?

00:27:26 L
Als in geleerd?

00:27:27 Marley
Ja bijvoorbeeld.

00:27:30 L
Het heeft me wel aan het denken gezet over bepaalde dilemma’s 
en dat het jou kan motiveren om die te vergelijken met hoe dat in 
het echte leven eraan toe zou gaan. Mocht die hiërarchie ook zo 
plaatsvinden in deze wereld. Maar buiten dat niet zoveel denk.

00:27:48 J
Ik snap wat jullie willen bereiken alleen zie ik nog niet een link naar nu.

00:27:56 Marley
Hoe bedoel je nu dan?

00:27:59 J
Het is geïnspireerd op de middeleeuwen natuurlijk een beetje en dat 
leven is heel anders. Ik denk dat jullie mensen willen laten nadenken 
over dilemma’s maar dat is niet zo relevant omdat het niet te koppelen 
valt aan het nu waarin we nu leven. Heb je wel eens gehoord van 
kiezers Quest van Zondag met Lubach?

00:28:19 Marley
Ik heb er wel van gehoord ja.

00:28:20 J
Een soort stemwijzer game, waar echte politieke standpunten gebruikt 
worden, maar hebben ze het beeld zo vervormd dat het in een 
magische wereld in een middeleeuwen plaatsvind. Als je dan dingen 
die nu spelen omzet in de middeleeuwen.

00:28:39 Marley
Ja ja.

00:28:41 Bryan
Dat waren we ook van plan. Stanley zei tegen ons je moet dilemma’s 
van nu pakken en omzetten in een ander jasje.

00:28:46 J
Ja.

00:28:48 L
Maar jullie doel is iets met dilemma’s doen?

00:28:58 Marley
Wij zijn bezig met polarisatie en we willen een bordspel maken die 
mensen laat denken dat de manier hoe je debatteert kan leiden tot 
polarisatie. We zijn nu spellen aan het bedenken. Vorige week hadden 
we ook spel getest. Daar ging het semi goed. Ik denk dat jullie het hier 
waarschijnlijk niet hadden geraden dat het over polarisatie zou gaan.

00:29:27 J
Nee polarisatie niet per sé, maar er is wel een link daar naartoe.

00:29:32 Marley
Ja precies, We moeten wat duidelijker maken.

00:29:36 J
Wij hadden met een serious game expert gesproken en die zei je mag 
best duidelijk zijn over je doel.  Je moet ervan uit gaan dat mensen 
fouten gaan maken, dus je mag best zeggen dat het over polarisatie 
gaat. Het hoeft niet allemaal Show, Don’t Tell te zijn.

00:30:00 Marley
Dat is wel goede tip.

00:30:09 Marley
Hebben jullie toch nog eventuele feedback?

00:30:13 J
Nou, Ik heb eigenlijk alles al gezegd, denk ik.

00:30:17 L
Ik zou dan die nadruk op het debatteren nog wat meer naar voren 
laten komen.

00:30:22 Marley
Ja, dat denk ik ook.

00:30:24 L
Want nu heb je Alleen zeg maar die quote die die die ben jij dat stel jij 
voor, maar Als je dan ja die nadruk moeten leggen op de redenatie van 
Waarom kies jij hiervoor? Misschien dat je daar nog een beetje mee 
kunt spelen van ja, dit zet ik in, want dit sluit aan op wat deze reden of 
dit of dat of wat dan ook.

00:30:43 J
Wat gebeurt met dit eigenlijk van die lijn?

00:30:46 Marley

Ja, Dat is iets waar we later nog aan gaan werken.

00:30:48 J
Oh, dat is nog niet af.

00:30:52 L
En wat je ook kan doen, ja, je kan of die kaart wat simpeler maken, 
of je zou bijvoorbeeld die keuze. Wat zwaarder kunnen maken, dus 
bijvoorbeeld in plaats van dat ie omhoog gaat dat die twee omhoog 
gaat.

00:31:01 J
Ja, dat gaf net ook wel.

00:31:03 Marley
Misschien wat leuker inderdaad.

00:31:06 L
Als hij wat meer vooruitgang, zeg maar.

00:31:07 Marley
Ja inderdaad, dat denken wij ook goed.

00:31:10 J
En welk moeite mee? We hebben ook moeite mee gehad dat je 
helemaal niet zich niks af van je hebben. Zo een bubbel die kapot gaat. 
Alleen de stappen waren zo klein en ze konden wat hoe je eigenlijk 
moet zien van dan. Je had bubbel voor vooruit en achteruit, dus werd 
die dikker en dunner. Maar wat heeft dat gebeurd is van Mensen 
kregen een punt verloren, een punt kreeg een punt verloren, dus zag 
helemaal niks gebeuren dus.

00:31:12 L
Ja.

00:31:31 Marley
Ja, dat is misschien ook waar wij last van hebben.

00:31:37 Bryan
Dat was hem eigenlijk.

00:31:39 J
Alsjeblieft ook leuk.

00:31:43 Marley
Thanks.
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PROTOTYPE 4 TRANSCRIPTIE TEST 2

00:00:05 Marley
Als eerste, wat was jullie eerste indruk van het spel eigenlijk, of hoe 
ervaarde je het spel?

00:00:11 Y
Nou, ik moet zeggen, In het begin was het wel een beetje verwarrend. 
Ik snap dit niet maar eenmaal bezig begreep ik het beter.

00:00:25 M
Ja, Ik had Natuurlijk het vorige prototype ook al technisch gezien 
getest. Vind ik deze wel interessanter als ik deze vergelijk met de 
vorige. Je krijgt niet per se meer discussie maar je hoort het wel 
van meer kanten. Het is minder kort achter elkaar en het is rustiger 
discussiëren. Dus ik vind het eigenlijk wel prima.

00:00:58 Marley
Okey, hoe ervaarde jullie het stemmen/debatteren?

00:01:08 Y
Ik snap het idee erachter wel en ik vond het wel leuk om over bepaalde 
dingen te discussiëren, maar soms was het een beetje te ingewikkeld. 
Je kan soort van beide kanten opgaan.

00:01:22 M
Ja ik vind het interessant want omdat je die hidden agenda kaarten 
hebt kies ik ook maar een mening en vooral bij het einde. Hier ga ik 
gewoon wat argumenten bij verzinnen waar ik niet altijd achter sta om 
te winnen.

00:01:37 Y
Ja dat ja.

00:01:42 Marley
Dat is ook weer wat een beetje probeert te creëren dat je dingen moet 
verdedigen waar je ook niet zelf achter staat.

00:01:50 Y
Dat vind ik dus af en toe wel lastig om het om het ook gewoon 
overtuigend te vertellen.

00:01:52 M
Dat snap ik wel.

00:01:56 Y
Ik kan het wel proberen om punten te verdienen maar om er echt 

achter te staan is wel lastig.

00:02:05 M
Alleen het emotionele gedeelte is nu weg bij jullie prototype waar het 
meer ging over hoe je reageert. Op de ene kaart stond bijvoorbeeld 
dat je nu heel zachtjes moet gaan praten. En de ander moest dan heel 
hard gaan praten.

00:02:23 Marley
Ja we hadden die prototypes tegelijk gemaakt, dus hebben we eerst 
die andere getest omdat die makkelijker was om te maken. En toen 
hadden we deze gemaakt maar waarschijnlijk wordt het volgende 
prototype een combinatie.

00:02:32 M
Oh ok ok.

00:02:35 M
Want ik vond dat juist ook heel erg interessant ervan.

00:02:38 Y
Ja inderdaad.

00:02:39 Marley
Veel mensen vonden dat ook heel leuk.

00:02:42 Marley
Hoe vonden jullie van die hidden agenda kaarten, jij had er net al een 
beetje over gepraat.

00:02:48 M
Ik vond het wel geinig, ja?

00:02:50 Y
Ik vond het ook leuk.

00:02:51 M
Omdat je een beetje in je achterhoofd houdt ik moet hier soort van op 
uitkomen en heb je toch een soort van innerlijke strijd. Ik wist ook niet 
of iedereen in het midden moest zitten want het was heel makkelijk 
voor mij. En dan zie ik achteraf dat jij alles naar boven moest krijgen.

00:03:14 M
Ja, een soort van je eigen geheimpje.

00:03:16 Y
Ja ik vond dat iedereen een soort eigen doel heeft die hij/zij probeert 
te bereiken. Per persoon is dit dus anders en je hebt dus niet allemaal 
hetzelfde eindpunt. Dat vind ik heel vet.

00:03:27 M
En je weet dat pas op het einde. Je bent van binnen heel de tijd bezig 
van oké ik moet eigenlijk die naar boven brengen maar niemand weet 
dat. 

00:03:34 Y
Ja precies, Ik vraag me alleen wel af of M nu bijvoorbeeld niet een soort 
van voorsprong had op ons omdat wij in het midden zijn begonnen.

00:03:44 Marley
Ja.

00:03:46 M
Maar dat is alleen omdat er inderdaad maar 6 kaarten zijn. Uiteindelijk 
zou het spel natuurlijk veel groter zijn.

00:03:51 Y
Ja ja.

00:03:52 Marley
Ja misschien had ik deze kaart voor de test het er beter uit kunnen 
halen.

00:03:56 M
En kan je bijvoorbeeld als een dilemma die iets zwaarder weegt, kan 
je bijvoorbeeld twee stappen geven? Bijvoorbeeld over slavernij was 
heel heftig, kan bijvoorbeeld ook die moeten, twee stappen omhoog of 
twee stappen naar beneden wordt de kut molen maar in de fik wordt 
gestoken. Ja, boeien.

00:04:01 Marley
Ja precies.

00:04:19 Marley
Ja dat hadden we ook te horen gekregen van meerdere mensen en dat 
sommige dingen misschien wel wat zwaarder mogen wegen, waardoor 
je dus meer beweging hebt in het spel.

00:04:26 Y
Ja ja precies want kijk ik denk bijvoorbeeld als je helemaal bij 1 of 11 
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moet komen dan moet je 5 stappen vooruit maken om daar te komen 
terwijl je als je misschien meer in de midden zit dan kan er ook een 
beetje meer speling van plus en min komen dat we toch een beetje 
erin kunnen blijven.

00:04:45 Marley
Ja we dachten zelf van stel kaart is bijvoorbeeld al hieronder en hij 
neemt uitzet een stap naar onder dat hier nog eentje erbij krijgt, 
omdat hij al in de richting gaat daarom krijgt hij er nog eentje bij 
vanwege momentum. Maar als hij dan weer een stap naar boven doet, 
is die momentum kwijt.

00:05:06 M
Ja okey maar dat zou denk ik niet met alle elementen kunnen. Als 
kennis bij het bovenste puntje staat dan hij die niet nog hoger gaan. 
Daar moet je dan nog wel even naar gaan kijken hoe je dat aanpakt.

00:05:24 Marley
Dan heb ik nog een vraag voor jullie, heeft het spel jullie toevallig wat 
bijgebracht? Een moeilijke vraag?

00:05:33 Y
Ik weet niet echt bijgebracht. Je voert wel discussies over bepaalde 
onderwerpen die ook echt gewoon relevante onderwerpen zijn voor 
nu. Ook al speelt het zich af in een fictieve wereld.

00:05:45 M
Maar als ik nu terug zou gaan naar mijn tafel dan ga ik niet nadenken 
over de slavernij of andere ethische dilemma’s. Daar ben ik niet 
genoeg voor geprikkeld.

00:05:55 Y
Nee inderdaad, maar ik moet ook zeggen dat wij tweeën er al mee 
bezig zijn of juist bewuster. We hebben best wel een mening over 
bepaalde dingen en ik kan me voorstellen dat andere mensen dat niet 
hebben. En dat ze heel neutraal staan in bepaalde onderwerpen.

00:06:14 M
En, die krijgen dan wel tegengeluid of in ieder geval meer informatie 
eventueel.

00:06:19 Y
Kan ik me voorstellen?

00:06:20 M
Dit is Tom’s onderzoek.

00:06:24 Marley
Ja, Wij zijn in principe bezig met polarisatie. We willen ons niet echt 
focussen op die moeilijke onderwerpen, zeg maar zoals slavernij, maar 
we willen ons meer focussen op het ontwerpen van een spel waar 
polarisatie wordt gecreëerd maar dat je dan ook meer gaat nadenken 

hoe je tegenover staat. Waarschijnlijk kwam in het vorige prototype het 
beter over omdat je dan ineens moest schreeuwen ofzo.

00:06:55 M
Ja en inderdaad, wat dan bij dat ding ook net mis miste, maar dat 
hadden we de vorige keer ook inderdaad over. Is dat dan om dan een 
spel element toe te voegen dat je moet raden hoe die andere persoon 
zich moet gaan gedragen. Zo leg je meer die link van zo kan je mensen 
benaderen in een discussie en dan leer je er waarschijnlijk meer over. 
I.p.v. die heeft nu een beetje zacht gepraat. Leuk en door naar de 
volgende.

00:07:28 Marley
Ja top. Dat waren de vragen alweer. Hebben jullie nog feedback of 
dingen die je wilt mededelen?

00:07:34 M
Ik mis in dit spel net een soort prikkeling wat ik wel in het vorige spel 
had met die oranje kaarten.

00:07:50 Y
Ja.

00:07:56 M
Ja je zou eventueel het op de hidden agenda kaarten kunnen doen 
maar dat betekent dus dat je heel de tijd zachtjes moet praten en dat 
is kut. En dat is niet het doel.

00:08:04 Marley
Ja.

00:08:04 M
Dan zou het gewoon op deze kunnen maar nee dat kan toch ook niet.

00:08:06 Y
Ja.

00:08:13 Marley
We zaten erover na te denken dat iedereen per ronde een soort oranje 
kaart moet pakken. Per dilemma kaart dat iedereen anders reageert.

00:08:21 M
Dat kan inderdaad wel.

00:08:22 Marley
Maar dat moeten we nog even uitvogelen hoe we dat het beste 
kunnen aanpakken.

00:08:26 M
Die sport elementen van de vorige prototype moet je dan niet 
gebruiken. Ohh wacht dat is niet meer nodig.

00:08:36 Marley
Nee inderdaad dat was puur voor het beslissen wie is voor en wie is 
tegen. Hier heeft iedereen al een hidden agenda waarvoor ze zijn.

00:08:40 M
Ja.

00:08:45 Y
Ja ja.

00:08:46 M
Maar ik vind het leuk, Ik vind het wel interessant.

00:08:49 Y
Twee dingen nog even, ik voel niet echt die connectie dat dit mijn 
kingdom is. Ik geef niet echt om het land en ik wil gewoon mijn doel 
bereiken. Ook die gevolgen op de achterkant van het ja en nee. Ik 
snap dat het wat toevoegt aan een verhaal creëren, maar voor mij 
deed het niks. Ik voel me niet echt verbonden met het verhaal toen dit 
gebeurde. 

00:09:28 Marley
Ja.

00:09:29 M
Volgens mij heeft Tom ook soort van, nou niet dit prototype, maar met 
die verhaal van die rechter en die draagmoeder. Dat is inderdaad ook 
van. Eerst doe je inderdaad zelf een mening vormen en dan krijg je pas 
die andere mening. Maar ik denk misschien kan het iets kleiner, het is 
niet zo relevant wat mensen hebben al hun mening gevormd. Het gaat 
jullie ook niet om of ze inderdaad meer informatie krijgen wat er al 
bestaat. Het gaat echt meer om de discussie.

00:09:52 Y
Ja en omdat het ook nergens naartoe gaat. De gevolgen hebben 
voegen niets toe aan het verhaal.

00:10:10 M
Ja en je weet in principe al wat er gaat gebeuren door de voorkant te 
lezen. Bij de eindvraag staat dan reserveren we het ijzer voor het leger 
of verkopen we het geld. Dat is in principe al genoeg. 

00:10:19 Y
Ja en je kan het ingewikkelder maken door door te spelen als je of nee 
wordt gekozen. Dat er dan de rest gebaseerd is op die ja of nee keuze.

00:10:30 Marley
Dat de acties ook gevolgen hebben.

00:10:33 M
Net als een soort van Dungeons & Dragons game.
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00:10:36 Y
Ja, ja, dat het gewoon invloed heeft op de rest van het verhaal.

00:10:43 Marley
Een Legacy game. Maar dank jullie wel voor het testen.
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• Onderdelen grotere stappen laten zetten zoals geld, eten, moraal, etc
• Stemmen met de schildjes was in het begin ingewikkeld
• Weerwolven van Wakkerdam in combinatie met Higher or Lower
• Het debatteren was kort door de bocht, je kon vaak gewoon aansluiten bij iemand anders. Verplichtingen 

aan toevoegen zoals een bepaalde tijd dat iedereen moet debatteren.
• Tekst een stuk simpeler maken. Zaten dure en ingewikkelde woorden tussen.
• Hidden agendas waren leuk alleen sommige agenda zijn moeilijker dan anderen
• Link naar polarisatie was er maar niet duidelijk tijdens het spelen.
• Een voorbeeld: Kiezers Quest, Zondag met Lubach.
• Nadruk op debatteren mag beter naar voren komen.

• Het spel is interessanter want het is nu niet helemaal voor/tegen. Je hebt meerdere kanten nu een soort 
grijs gebied.

• Discussiëren was lastig omdat de informatie op de dilemma kaarten ingewikkeld was opgeschreven.
• Het verdedigen van dingen waar je het helemaal niet mee eens bent door de hidden agenda kaarten werd 

positief ervaren. Ieder een ander doel geven om te winnen is heel gaaf.
• De plus en min tekens veranderen door pijl omhoog en pijl omlaag. Ook is het soms onduidelijk wat nee is 

en wat ja is.
• Jammer dat er geen oranje kaarten meer zijn die maakten het juist leuk en polariserender.
• Kijken of sommige Fisches zwaarder kunnen wegen en dus meerdere stappen kunnen zetten.
• Oranje kaarten geven het spel meer prikkeling wat dus leuker is.
• De connectie beter leggen dat de speler geeft om het koninkrijk zoals bij Kings dilemma een soort huis 

geven.
• De gevolgen op de achterkant zijn nutteloos en voegen niets toe. Op de voorkant staat eigenlijk al alles. Of 

de gevolgen moeten invloed hebben op het verhaal net als een legacy game.

PROTOTYPE 4 INZICHTEN TEST 1 PROTOTYPE 4 INZICHTEN TEST 2
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PROTOTYPE 5 TRANSCRIPTIE TEST

00:00:02 Bryan
Wat was jullie eerste indruk van het spel?

00:00:08 Bryan
En hoe ervaren jullie ervaarde jullie het?

00:00:12 L
Nou ik vond het eerst wel heel ingewikkeld klinken. Want het is ook 
omdat je dan geen handleiding qua teksten hebt. Dat je niet even 
terug kan kijken hé wat is er nou gezegd en zo, maar toen we het 
gingen spelen toen wijst het zichzelf wel heel erg. Zoals je al merkte 
ben ik best wel fanatiek maar daar heb ik altijd mijn bord spellen dus 
dat is dat is goed bereikt.

00:00:30 P
Ben juist totaal geen fan van bordspellen.

00:00:35 P
En ik merkte bij dit dat het steeds soort van heel snel van topic 
veranderde of zo, dus je kon er niet echt op ingaan. En het waren ook 
topics waar ik de dacht oké kan mij echt niks schelen.

00:00:48 Marley
Ja.

00:00:49 P
Dus dat voelde ik wel.

00:00:51 P
  Het voelde heel systematisch dit gebeurt en dat gebeurt. En dat 
gebeurt. En dan denk ik, oké prima.

00:01:00 Marley
Ja.

00:01:02 P
Er was niet per se een spanning of dat ik dacht, o dit moet gebeuren of 
zo.

00:01:06 Marley
Volgens mij heeft dit een beetje onder geleden soort Frankenstein 
monster van twee prototypes die op zichzelf stonden, hebben een 
soort van geforceerd samen bij elkaar gebracht. 

00:01:17 L

Ik vond wel, Ik wil wel heel graag die fiches daar hebben, want Ik had 
qua hidden agenda. Misschien ben ik gewoon zo een bloedhond hierin 
of zo dat zou zo kunnen.

00:01:28 P
Ik snap dit ook niet zo heel goed.

00:01:31 Bryan
Die hidden agenda kaart? 

00:01:33 P
Ja. Ik dacht, oké, moet ik nou voor tegen of moet het mijn eigen 
mening zijn? Wat?

00:01:37 Marley
Ja het ding was zeg dat jij je kan je wint door die hidden, die fiches op 
die plek te krijgen, zeg maar, en je moet vaak dingen waar je vaak voor 
of tegen bent. Ja tegengaan of zo, bijvoorbeeld om puur, zodat je kan 
winnen.

00:02:00 P
Deze vond ik wel leuk. Ja, Deze oranje kaarten. Dat was best wel goed 
gelukt.

00:02:01 L
Ja, ja, die vond ik echt geweldig.

00:02:05 Marley
Dat is echt ja, dat vertelde iedereen ook wel.

00:02:08 Bryan
Van alle 3 de testen die we hebben gedaan is altijd die kaarten zegt 
iedereen, ja, die kaart moet je erin houden.

00:02:15 L
Vooral ook omdat het dan wat pozzig wordt, zeg maar met elkaar, dus 
dan kan je ook wat zwaardere topics aansnijden, want je zit toch met je 
handen raar te doen dus dan.

00:02:25 P
Ja en ik denk dat je de stellingen ook.

00:02:28 P
Met diezelfde idee zou kunnen proberen. Dus als het hele gekke 
stellingen zijn of dingen wat fout zijn zoals cards against humanity dan 

wordt het ineens wel leuk en dan snap je dan is er een stake of zo.

00:02:43 Marley
Ja.

00:02:46 Bryan
Oké, hoe ervaarde jullie het stemmen slash debatteren?

00:02:52 P
Het stemmen dus met die schilden?

00:02:55 P
Ik snapte dat totaal niet. Ik dacht Waarom drie, waarom twee?

00:03:00 P
Oké, ik doe maar wat. Dat is voor mij totaal onduidelijk.

00:03:06 Marley
Ja dat was van een ander prototype gekomen.

00:03:11 L
Ja, Ik denk dat een handleiding daar heel erg handig mee is.

00:03:16 P
Ik wist, ik wist niet wat ik opgaf als ik bijvoorbeeld alles in één keer zou 
doen.

00:03:21 Marley
Ja, dan kon je daarna niet meer stemmen.

00:03:23 P
Oké ja.

00:03:27 L
Ja je mist wel een beetje een soort van dialoog of zo, dus je zegt, 
je zegt je pitch en dat is het ook, je kan niet meer met elkaar echt 
discussiëren.

00:03:35 P
Er is geen Tug of War bijna.

00:03:38 P
Wat juist het leuke is.
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00:03:41 L
Misschien dat je het kan doen dat je dan als je tegen bent en iemand 
zegt die is voor dat je dan echt gaat opstaan en dat je dus echt tegen 
elkaar gaat van ik vind dit en ik vind dat zeg maar dat je zoiets erin zet.

00:03:51 P
De kwam inderdaad geen staartje aan het verhaal. Het was gewoon je 
begint en okay.

00:03:58 L
Ja en je weet o, Ik wil zelf dat die positief is, dus ik zeg wel positief en ik 
hoop dat de rest daar in mee gaat zeg maar.

00:04:04 L
Misschien dat je daar iets mee kan?

00:04:04 Marley
Ja we dachten zelf van misschien. Stel iemand legt er dan meer fiches 
op, dat die dan weer een rondje gaan. Dat zou je dan ook eventueel 
weer kunnen discussiëren daarover. 

00:04:17 P
Ik mis wel echt dat emotie niveau.

00:04:19 L
Ik denk wel echt als je zegt dat ze allebei moeten opstaan, dat je al een 
stuk dat je dan beleef je belichamer maakt weer maakt. Ja.

00:04:27 P
Ja ik miste echt dat dat spanning van ja, ik ben ervoor, ik ben ertegen. 

00:04:32 P
En ik voel nu alsof het heel veel in een soort van een heel formeel 
gesprek blijft. Ja, ook prima, Maar ik denk niet dat dat is wat jullie 
willen bereiken.

00:04:40 Marley
Ja inderdaad ja.

00:04:42 Marley
Ja, ons eerste prototype was ook voornamelijk dat twee mensen tegen 
elkaar clashen en dan de rest moest kiezen. En dan? Ja, dat ging dus 
best wel.

00:04:56  Marley
Ja, sommige Mensen die gingen, dan kijk je hadden ook op die kaarten 
van je moet liegen. Dan gingen de mensen gewoon verzinnen. Iemand 
die had volgens mij plastic is slecht voor het milieu en die andere zegt 
van nee, dat is niet waar. Dat is gewoon goed voor het milieu. Je kan 
het goed recyclen. 

00:05:08 P
Ik vraag me af hoe het spel eruit zou zien als je dat bijvoorbeeld bij 
een jong gezin zou plaatsen die bijvoorbeeld kinderen thuis hebben en 
dus met die kinderen gaan spelen en de stellingen gaan ook over die 
familie.

00:05:23 P
Familie dingen dus bijvoorbeeld: Ik vind dat wij thuis minimaal twee 
keer per week McDonald’s zouden moeten eten. Of Ik vind dat de 
kinderen minimaal whatever aantal pr dagen mogen kiezen wat er in 
de avond wordt gedaan?

00:05:40 Bryan
Maar dat is niet zo zeer polariserend.

00:05:44 P
Nee, nee, ik, ik zeg Alleen, wat gebeurt er in zon in hun context Als je 
het in een specifieke context plaatst en dan gaan die vragen alleen 
over dat context.

00:05:47 L
Oké, oh ja, dat zou misschien wel kunnen.

00:05:58 L
Want dan kan je misschien ook wel doorbouwen inderdaad, want zeg 
je bij mijn vorige stelling zei ik x. Maar dat bedoel ik hier extra, want 
kijk nou wat er is gebeurd doordat X niet is gedaan zeg maar zoiets 
heel omslachtig gezegd.

00:06:13 P
Nee vraag me af hoe het bord uit gaat zien. Dit is een beetje een 
abstracte idee.

00:06:18 P
Maar heel veel borden hebben bijvoorbeeld ja leuke karikatuur of 
designs of zo.

00:06:23 Marley 
Ja inderdaad, Dit is echt een.

00:06:27 L
Ik snap het.

00:06:29 P
Nee, het was gewoon een vraag van ik, want ik denk uiteindelijk, Als je 
bijvoorbeeld een specifieke topic kiest is Design By Function of zoiets, 
dus wat is die functie van dat ontwerp?

00:06:42 P
Misschien dat je dan juist wel denkt, o.

00:06:51 Bryan
Wat vonden jullie van The hidden agenda kaarten?
00:06:55 L
Ik vond het dus heel erg werken.

00:06:59 P
Ja ik misschien, maar ik vond het Ik was. Het was niet duidelijk voor 
mij.

00:07:06 L
Alleen ik vraag me wel af, is het dan als alle fiches op zijn dan stopt het 
spel toch? Of is het een X aantal rondes?

00:07:14 Marley
Nu was gewoon puur omdat we niet heel veel stelling hadden maar we 
zaten zelf ook te denken van nou een x aantal of ja dat moet nog wel 
even uitvogelen wanneer een end game triggerd of wanneer het spel 
afgelopen is.

00:07:22 L
Ja precies ja dan krijg je inderdaad wel een extra spanning?

00:07:28 Bryan
Het doel van het spel is eigenlijk om dus je hele agenda kaart waar te 
maken en dan heb je een soort van gewonnen.

00:07:35 Bryan
Of dat iedereen zonder fiches komt te zitten.

00:07:38 P
En wat was het doel van de game zelf?

00:07:48 Marley
Polarisatie creëren. 

00:07:50 Bryan
Het doel van de game was meer om mensen bewust te maken van 
het feit dat ze met elkaar in discussie gaan en dat sommige manieren 
aan de hand van die oranje kaarten bijvoorbeeld wel werken in een 
discussie en andere dingen niet. Dus het gaat echt om de vorm/

00:08:02 P
Dus het gaat puur om tegen polarisatie.

00:08:08 P
Of dat polarisatie ja bewust maken van.

00:08:09 L
Nee bewust maken, dat bewust maken.

00:08:12 Marley
Bewustwording van dat de manier hoe je een discussie ingaat.



Exploratie |  Marley van Reenen & Bryan Purvis 79

00:08:17 P
Maar nu was er juist geen discussie.

00:08:19 Bryan
Nee, dat was niet echt.

00:08:22 L
Het was alleen maar pitchen.

00:08:25 P
Ja misschien wil je juist aan de discussie komen, op een of andere 
manier. 

00:08:31 Marley
Ja een paar prototypes terug hadden we ook dat die twee mensen 
tegen elkaar zetten. Als die eentje had gediscussieerd dan komt de 
andere en dan komt er na de andere weet je konden ze een beetje 
tegen elkaar ingaan.

00:08:42 Bryan
Ja, kijk, ik denk dat het beter is als het gewoon één tegen één in plaats 
van tegen een groep.

00:08:47 L
Ja.

00:08:47 Bryan
Want nu moeten we een groep overtuigen.

00:08:50 Bryan
En, dat is wel lastiger dan als je één tegen één bent.

00:08:54 P
Of het kan kamp tegen kamp zijn.

00:08:57 Bryan
Dat dachten we ook alleen, wat was daar ook alweer het ding van?

00:09:01 Bryan
Dat je een groep hebt die alleen voor is en een groep die alleen tegen 
is telkens.

00:09:07 Marley
Maar hoe win je dan?

00:09:09 P
Je speelt in teams.

00:09:11 L
Ja, Maar het is wel lastig, want Als je voor bent in ieder geval dat zou 
ik hebben en was maar één persoon, mijn leidsman, zeg maar, die 
was dan gewoon echt heel slecht bij het pitchen. Echt een *** pitch, 

Maar ik was nog steeds voor, dus ik zou nog steeds voor stemmen, zeg 
maar.

00:09:26 P
Ja ja, misschien kun je iets van 30 seconds ofzo halen, daar moet je in 
teams werken.

00:09:35 L
Maar ik denk dat dat een op een beter is inderdaad.

00:09:44 Bryan
Heeft het spel jullie wat bijgebracht. Zo ja, wat dan?

00:09:49 L
Nou nee, dat niet. 
00:09:52 L
Het nieuwe woord voor klittenband.

00:09:55 L
En Ik had wel een oranje kaartje en dat was zonder voorbeelden 
gebruiken, Maar dat is, Dat is gewoon niet te doen in een discussie dat, 
dat heb ik wel meegekregen. Als je een goede discussie wil houden, 
moet je gewoon strak met voorbeelden werken, want dat werkt het 
best.

00:10:13 P
Nee, Ik heb niet het idee dat ik zeker niet over polarisatie. Ik denk dat 
we allemaal wel een beetje netjes of.

00:10:19 Marley
Ja, Dat is wel nou je moest de vorige transcriptie maar eens horen. Dat 
sommige Mensen die tegen elkaar aan.

00:10:27 P
Heftig ja, maar dat wil je juist wel.

00:10:29 Marley
 Daarom. Het was maar het ene gedeelte van het ene was dan goed en 
het ene gedeelte van de ander, van de andere was al goed. Laten we 
dit samenvoegen., maar dat werkt dus niet. 

00:10:40 P
Maar je hebt het getest, dus nu weet je het werkt niet. Dat is ook goed 
toch?

00:10:44 Bryan
En, hebben jullie tot slot nog eventuele andere feedback?

00:10:51 P
Ik ben benieuwd hoe het werkt als je maar eentje hebt en niet drie.

00:10:55 Bryan
Ja, daar dacht ik dus ook aan.

00:10:58 P
Want dat wordt het ineens, de stake are higher.

00:11:02 Bryan
Het grappige is daar had ik ook een schets van gemaakt maar toen 
hadden we het erover dat daardoor misschien geen polarisatie 
ontstaat omdat dan die hidden agenda kaarten een soort van 
wegvallen. 

00:11:13 P
Dat weet ik niet? Nee.

00:11:19 Bryan
En ja dan kan je het Alleen één tegen één spelen, want de ene groep 
de ene kant wil naar beneden en de ander wil naar boven.

00:11:28 Bryan
Dus dan kan je nooit in principe echt winnen, want bijvoorbeeld een 
groep moet wel constant tegen stemmen om alles naar beneden te 
krijgen, terwijl ze eigenlijk dat niet willen en de andere groep alleen 
maar voor. 

00:11:40 L
Ik weet wel, bij 30 Seconds daar moet ik nu aan denken, of volgens 
mij is het 30 Seconds, daar heb je kaarten, dan heb je dus allemaal 
verschillende mogelijkheden en sommige mogelijkheden zijn 
moeilijker, maar die krijgen dan ook meer punten.

00:11:51 L
Dus, Misschien kan je zoiets doen. Dus als je een moeilijke stelling wint, 
dan krijg je bijvoorbeeld 5 punten. En als je een middelmatige dan 3 en 
makkelijke één, Dus dan kan je als je bij als je een goed argument weet 
voor makkelijker dan kan je die snel doen. Maar dan heb je maar één 
punt.

00:12:05 P
En wat nou als het juist niet over die voor of tegen argumenten gaat, 
Maar het wordt bewogen of het beweegt pas als je bijvoorbeeld een 
fout doet in je argument of in je discussie.

00:12:20 P
Dus bijvoorbeeld: Je wilt een fatsoenlijk normaal gesprek kunnen 
hebben ook als is je topic best wel intentse. En dan heb je een soort 
van penalty kaarten en dan als je iemand persoonlijk gaat beledigen of 
je gaat ze nadoen, dat soort dingen, dan krijg je een pentaly kaart en 
dan gaat dat kaartje naar de andere kant en dan verlies je. Maar het 
gaat dus niet over die topic. Het gaat puur over de manier waarop je 
het doet. Dan heb je alsnog een Tug of War.



Exploratie |  Marley van Reenen & Bryan Purvis 80

00:12:51 L
Ja, volgens mij had ik dat al een keer gezegd, maar het doet me heel 
erg denken aan van die pistolen duels. Weet je wel, daar hadden ze 
ook allemaal van die regels voor. Dus misschien als je daar een beetje 
op kan passeren, dus van die pistolen duels dat je dan eerst naar 
elkaar toe moet lopen.

00:13:08 L
En dat je dan moet omdraaien, en dat je zoveel seconden moet 
wachten en dan pas mag je schieten. 

00:13:15 P
Dat mensen dat toen deden echt laat zien hoe macho ik ben.

00:13:23 L
Precies maar daar moet ik heel erg aan denken, dus dat je misschien 
dat je dat soort duel van kan maken of zo, dus je hebt regels, daar 
moet je je aan houden en als je dat niet doet, dan.

00:13:33 Bryan
Krijg je een min punt.

00:13:36 Bryan
Oké duidelijk, Ik had zelfs nog voor ons. Op de vorige kaart stond, 
stond altijd of je voor of tegen was. Nee klopt, Maar ik vind dat wel 
lastiger ofzo was wel een Switch hè?

00:13:44 Marley
Maar dat is nou niet, omdat je nu die kaarten hebt.

00:13:47 Marley
Maar dat was toch ons idee?

00:14:02 Bryan
Ik vond het wel lastiger, want bij mij. Ik had dus de extremist en daar 
kon ik alle kanten op.

00:14:09 P
Misschien dat je plaatst, bijvoorbeeld bij de eerste stelling bij je voor. 
De tweede stelling ben je tegen, dan is het heel duidelijk ook.

00:14:19 Bryan
Is wel helemaal voorgekauwd op zich, maar.

00:14:22 P
Dat is wel zo.
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PROTOTYPE 5 INZICHTEN

• Het was nogal ingewikkeld in het begin, omdat er nog geen handleiding bij zat. 
• De topics veranderde snel en waren niet interessant genoeg. 
• Alles voelde heel systematisch.
• Er was niet echt een spanning.
• De oranje kaarten waren leuk.
• De hidden agenda kaarten werden nog niet hellemaal goed begrepen en werkte wel. 
• De oranje kaarten zorgde ervoor dat alles wat losser verliep.
• Kijken naar Card Against Humanity
• Het stemmen met de schilden werd door een persoon niet goed begrepen. Het was niet duidelijk wat je 

nou precies zou opgeven. 
• Dialoog ontbrak, daardoor ontstond er geen discussie. 
• Er was geen Tug of War
• Misschien moet je staan om je standpunt te verdedigen.
• Het was meer een formeelgesprek.
• Het spel plaatsen in een specifieke setting. 
• Werken met teams. Discussiëren en een hele groep overtuigen is lasttig.
• Niemand heeft daadwerkelijk iets meegekregen over polarisatie door het spel. 
• Misschien gebruik maken van maar een lijn, i.p.v van drie. 
• Kijken of je bij sommige kaarten meer punten krijgt dan bij anderen, omdat ze moeilijker zijn.
• Wat als de stukken alleen bewegen als je iets fout doet met je argument in een discussie.
• Gebruik maken van een soort van penalty kaarten. Deze geef je aan mensen die bijvoorbeeld een ander 

beledigen en daardoor gaat het stuk juist omlaag.
• Het doet L een beetje denken aan een pistoolduel, misschien kunnen we daar iets mee. Dus kijken of het 

een soort van duel kan worden en als je niet aan de regels houdt krijg je een min punt. 
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PROTOTYPE 6 SPELKAARTEN

De makkelijke stellingen. De moeilijke stellingen.

De middelmatige stellingen.
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De strategiekaarten

PROTOTYPE 6 SPELKAARTEN
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PROTOTYPE 6 TRANSCRIPTIE TEST

00:00:14 Marley
Hoe ervaren jullie het?

00:00:15 C
Lang.

00:00:16 T
Is wel langdradig.

00:00:16 M
Sorry

00:00:17 Marley
Ja

00:00:19 C
Ja het was niet de bedoeling om negatief daarover te zeggen ik vond 
het er maar echt wel leuk maar...

00:00:24 C
Het duurt inderdaad wel echt lang. En ik vond het verwarrend dat je 
inderdaad 2 kaarten moest trekken en dan van allebei de kaarten 2 
kanten moest kiezen. ik zou gewoon een kaart pakken en dat je daar 
gewoon of 1 of 2 van die dingen moet gebruiken dat je dan eventueel 
bonuspunten krijgt als je ze allebei doet of zo.

00:00:41 T
Ja vond ik wel leuk inderdaad dat je wel een spel element toevoegt aan 
de discussie.

00:00:47 T
Maar dat maakt het wel een beetje ingewikkeld en inderdaad een 
beetje langdradig af en toe. Dat je heel veel handelingen hebt tussen 
de dingen die je moet doen door ja.

00:00:52 Marley
Ja. Ja.

00:00:54 M
Ja, ik vond inderdaad wel de kaarten extra interessant.

00:01:00 M
Maar misschien is het 2 van die dingen erin verwerken misschien net 
iets te ingewikkeld omdat je ook al moet nadenken over de stellingen 
best wel kort. Dat je maar een half minuutje meteen moet gaan 

vertellen en daarna moet je wel o ja wat waren mijn dingen eigenlijk.

00:01:06 Marley
Ja dat denk ik ook.

00:01:12 J
Het is een beetje waar je de focus op wil leggen want nu was ik heel 
erg gefocust op van oh wat moet ik erin verwerken in plaats van 
eigenlijk de stelling zelf. Dus dat vond ik dan ook is wel een beetje 
zonde als het zeg maar gaat om de stelling.

00:01:13 M
Ja

00:01:23 C
Ik zit te denken of je niet misschien nog wat meer

00:01:29 C
Tegenstrijdige dingen kan hebben of zo bedoel ik vond het gevecht 
starten vond ik juist wel weer grappig en dan gebaren ook wel maar.

00:01:35 J
Sommigen zijn beetje lastig.

00:01:36 C
Ja precies.

00:01:38 J
Zo van gebruik je 185IQ. Sorry, maar ik heb geen idee hoe ga ik die 
gebruiken.

00:01:43 T
Dat je eigen interpretatie kan doen vind ik wel juist ook wel leuk zeg 
maar. Dat je niet precies snapt wat er staat, dus ga je eigenlijk maar 
iets doen zeg maar. Dat is wel iets grappigs.

00:01:45 C
Ja. Ja.

00:01:49 M
Ja, het zorgt wel voor dat het een beetje nieuw blijft.

00:01:52 Marley
Ja bij die 150 IQ u daarvan dat je dat herhaalt. Ja, ja maar ik heb een 
150 IQ daarom ik ben slimmer dan jij.

00:02:04 J
Maar dan doe je eerder gewoon, doe alsof je een hoog ego hebt of zo. 
Ik had begrepen van gebruik fancy woorden. Ja, maar ik moet al zoveel.

00:02:12 M
Ja dat lukt niet.

00:02:13 C
Maar ik vind het daarbij ook wel van bijvoorbeeld van het gevecht 
starten of wat jij ook had van oké. Je merkt dat ook soort van wel van 
oké dit is niet serieus. Het is een kaartje waardoor je er ook wel juist 
grappiger op in kan gaan terwijl bij andere dingen dan is het heel 
verwarrend van oh huh waarom reageert de persoon zo raar erop of 
zo.

00:02:32 C
En ik snap ook wel dat hele ding van dat je de hele jij moet volgens mij 
ook de hele tijd zeggen van ik denk of wat was het nou?

00:02:39 C
Ik snap dat wel. Het was op zich wel grappig maar het werd ook heel 
erg herhalend dus dan denk ik van misschien is dat niet de meest 
interessante of zo om erbij te doen denk ik hoor.

00:02:53 Marley
Het idee dat bij sommige dingen dan waren we heel de tijd aan het 
lachen. Bij sommigen waren we heel de tijd stil.

00:02:56 C
Ja

00:02:58 T
Sommige zijn ook heel moeilijk waardoor je eigenlijk je punt kwijtraakt 
zeg maar.

00:03:01 C
Ja dat je gewoon bij iedereen een makkelijke en moeilijke inderdaad 
hebt.

00:03:07 C
 Ja en dat voor en tegen inderdaad gewoon van laat de kiezer gewoon 
er eentje uit die dan die moderator en die geeft dan gewoon een voor 
en een tegen kaartje. Met kop munt ik snap ja precies maar het is 
gewoon verwarrend de hele tijd.
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00:03:22 J
Dat een extra stap die niet per se nodig is ja.

00:03:25 M
Want wat je net zoals met poker bijvoorbeeld ook het gewoon 
doorschuift weet ik veel zoals de dealer of zo.

00:03:29 Marley
Ja dat.

00:03:32 C
Ja

00:03:33 T
Of dat iemand dat je dit gewoon zo op een stapel legt.

00:03:36 T
En dan trekt iemand, zeg maar een van de 2 die aan de beurt is en dat 
is dan...

00:03:41 M
Maar dan kan je 2 tegens hebben achterelkaar. 

00:03:42 T
Maar dat een iemand trekt en de ander is gewoon de andere positie.

00:03:44 M
Precies dit ja.

00:03:47 C
Ja dat is wel een goeie.

00:03:48 Marley
Ja, dat maakt het een stuk makkelijker. 

00:03:50 Marley
Hoe ervaren jullie het stemmen /debatteren?

00:03:54 T
Stemmen vind ik wel gewoon helder denk ik. Dat is wel gewoon recht 
door zee dat is goed. En debatteren open discussie vond ik wel leuk 
dat geeft ook wel weer een beetje frictie.

00:03:58 J
Ja is gewoon duidelijk.

00:04:07 T
Ik ja maar ook dat een beetje random dus zeg maar. Een beetje 
nieuwe....

00:04:10 Bryan

Ik vond het wel beter dan bij het vorige prototype dat jullie hadden 
getest waar dat niet was.

00:04:15 M
Ja toen was het alleen maar opening statement toch? Ja, ja dan is dit 
inderdaad wel iets interessanter dat je iets langer de tijd over kon 
nemen om ook op elkaar in te gaan.

00:04:15 T
 Ja.

00:04:17 Marley
Ja.

00:04:25 Bryan
Vonden jullie die tijd genoeg?

00:04:28 T
Ja

00:04:29 M
Een minuut is denk ik wel prima.

00:04:30 T
Ja ik wil ook niet stilvallen of zo.

00:04:31 J
Veel langer ja...?

00:04:32 C
Nee precies.

00:04:32 M
Nou dat en als je langer gaat dan is het voor de rest ook minder 
interessant en dan moet je het maar gewoon nu in een minuut zo 
beknopt mogelijk op elkaar inspelen maar dan is het ook gewoon klaar 
beslissing maken door denk dat dat wel gewoon prima is.

00:04:42 C
Ja.

00:04:43 T
Ik denk alleen dat het verschilt heel erg per statement zeg maar hoe 
hoe hoe veel wrijvingen er was zeg maar. Bijvoorbeeld over Israël heb 
je misschien bij sommige groepen wel heel veel wrijving en dan had je 
ook....

00:04:57 T
Ja vreemdgaan ofzo ik denk dat iedereen dat niet heel serieus neemt 
omdat iedereen ja dat een beetje ***  vind weet je wel dus ik denk dat 
heel erg verschil tussen hoe...

00:05:04 M
Ja dat is natuurlijk gewoon verschilt letterlijk per persoon. Ja nee maar 
ik bedoel ja maar dat bedoel ik zeg maar voor mij kan bijvoorbeeld die 
dingen over vreemdgaan wel heel heftig zijn en dan kan jij sowieso van 
ja dit boeit mij precies 0 maar voor mij voor jou kan bijvoorbeeld die 
over Israël Palestina heel erg heftig zijn voor mij denkt ja die mensen ik 
heb er toch niks mee.

00:05:27 M
Verschilt gewoon per persoon wat die belangrijk vindt.

00:05:30 C
Maar waarom trouwens 3 stellingen per kaartje?

00:05:33 Marley
Dacht dan van dan kunnen jullie zelf kiezen. Dat je niet geforceerd ben 
vanuit deze moet ik doen.

00:05:38 Bryan
Ja en je kan laat maar zeggen stel die persoon heeft jou er uitgewerkt 
dan kan je zeggen van ja ik pak een moeilijkere stelling of zo, wat op dit 
kaartje staat.

00:05:45 M
Ja en ik had ook ik had bij de eerste had ik gewoon gekeken van oké 
jullie moeten tegenover elkaar wat vind ik leuk om zeg maar te kijken 
wat.

00:05:53 M
Om even *** te zijn weet je dan ga je gewoon naaien.

00:05:56 M
Als je weet dat iemand over iets een mening heeft. Ga natuurlijk 
meteen proberen die meteen aan die te persoon te geven. 

00:06:00 C
Ja ik zit gewoon te denken van waarom 3 waarom niet 2 of zo want dan 
heb je ook weer...

00:06:06 M
Ja maar dan kan je bijvoorbeeld in plaats van dat je zo 3 kaarten doe 
kan je op een kaart 3 stellingen van makkelijk middel naar moeilijker.

00:06:09 C
Precies.

00:06:14 M
Dan heb je niet 3 stapels dan heb ik een kaart van gradaties.

00:06:16 C
Precies dat lijkt me dan...
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00:06:18 Bryan
Toch ja dat is ons eerste idee maar...

00:06:22 Marley
Ja we dachten van ja dan gaat iedereen alleen maar de moeilijke kiezen 
om effe te ******.

00:06:26 C
Maar dat hoeft niet want het gaat toch juist om het juist om 
het onderwerp? Want als je inderdaad gewoon 3 verschillende 
onderwerpen doet en dat doe je makkelijk middel moeilijk dan heb je 
inderdaad ook nog van is en het onderwerp en het niveau ga je dan op 
aansluiten.

00:06:41 M
Waarschijnlijk heb je in het begin dat mensen misschien makkelijker 
doen om even in te komen. Of je geeft aan eerste rondje iedereen 
kiest gewoon een eerste kan je even inkomen.

00:06:43 C
Precies.

00:06:49 C
Handeling minder met die dobbelsteen gooien. Want het is ook het 
hele van oké eerst de dobbelsteen gooien dan kop of munt want dat 
maakt allemaal niet uit weet je. Ik zou gewoon zeggen van je kiest 
gewoon oké die is voor die is tegen pakken een kaartje dit wordt 
stelling en dan gaan we discussiëren. 

00:07:07 J
En als iedereen zo moeilijk kiest, uiteindelijk gaat het gewoon om de 
discussies die ontstaat. Als mensen alleen maar makkelijke kiezen of 
alleen maar moeilijker je hebt nog steeds die frictie als het goed is.

00:07:16 T
Je zou kunnen kijken als je gewoon per discussie iedereen laat 
meedoen of dat werkt. Want op het eerste gezicht denk je misschien 
sowieso niet want dan gaan wij voor elkaar praten. Als je misschien 
iets meer tijd geeft iedereen zijn eigen kaartje met wat hij moet zeggen 
en dan 2 teams maakt of zo weet je wel. Dat ze ook nog kunnen helpen 
omdat je dan niet stilvalt maar altijd elkaar kan aanvullen.

00:07:30 C
Precies.

00:07:33 C
Als de ene bijvoorbeeld niet mag liegen en ander moet wel liegen van 
hetzelfde team dan ga je dus ook weer frictie binnen in je team krijgen 
was misschien ook wel grappig.

00:07:41 T
En dan ben je misschien minder aan het wachten ook zeg maar. 

Waardoor het ja misschien hoor. Ik weet niet of het werkt maar dat 
zou je kunnen testen.

00:07:43 C
Ja.

00:07:47 C
Krijg je wel met het stemmen weer een ding van...

00:07:49 T
Ja dan ga je op jezelf stemmen natuurlijk.

00:07:51 C
Precies.

00:07:52 T
Dan heb je misschien een moderator die dan stem ik weet niet.

00:07:54 C
Dan mag de moderator bepalen, dat zou je wel kunnen doen.

00:07:56 T
Of kop of munt hé.

00:08:04 Marley
Heeft het spel jullie toevallig iets bijgebracht?

00:08:13 Marley
Iets van geleerd, toevallig?

00:08:15 T
Bedoel je van de beslissing zelf?

00:08:16 Marley
Ja gewoon het spel over het algemeen. 

00:08:17 Marley
De discussie.

00:08:20 J
Jullie kunnen goed bullshit. Vooral C. Met je eigen onderzoek over 
koffie. Dat kwam er zo normaal uit. 

00:08:29 T
Omdat er z’n spel element aan zit is het wel zo dat je eigenlijk bij 
iedereen een beetje het idee hebt dat het niet echt zijn eigen mening is 
denk ik. Dus niet echt serieus wat mensen zeggen denk ik.

00:08:38 C
Maar dat moet je vooral niet doen.

00:08:40 J
Vooral als je tegen bent bij een voor ding krijgt, ja dan moet je je ook 
maar gaan aanpassen en zo.

00:08:43 T
Ja.

00:08:45 C
Ja.

00:08:45 M
Ja maar dat is sowieso omdat je ook inderdaad in een hoekje wordt 
geduwd om voor of tegen te zijn dus dan moet je gewoon iets sneller 
van oké ik ben eigenlijk misschien wel tegen maar ik moet niet voor 
zijn dus dan moet je maar even gewoon bedenken maar dat is juist de 
uitdaging.

00:08:48 J
Dat is wel interessant. Dan ga je even kijken van oh gaat het verkeer 
vanaf de andere kant bekijken terwijl je het meestal niet zou doen dus 
dat is wel interessant aan het spel.

00:09:04 C
Maar het ding is wel weer juist doordat je die kaartjes hebt inderdaad 
van oh je moet liegen of je moet bepaalde dingen zeggen daardoor ga 
je dat wel een stuk minder serieus de discussie aan terwijl als je dat 
niet zou hebben, ik vind het heel leuk en het brengt een heel grappig 
discussie element maar daardoor neemt het inderdaad wel minder 
snel serieus.

00:09:21 Marley
Ja, dat hebben we puur gedaan dat het een spel is zeg maar. 

00:09:23 C
Ik zou daar wel goed over nadenken van wil je dan dat mensen serieus 
gaan discussiëren hè. Dan zou ik iets serieuzer de punten moeten 
pakken dan moet je niet zeggen van oké je moet liegen maar dan zou 
je moeten zeggen van weet ik het

00:09:39 C
Zoek een fun fact op of zet de andere tegenstander vast door een 
bepaald argument te gebruiken, want dan moet je zeg maar iets meer 
instructies geven waar mensen zeg maar waar de discussie wel bij 
klopt.

00:09:56 Bryan
Misschien is het handig als we nog de hoofdvraag erbij pakken?
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00:09:59 Bryan
Nou ja ons spel gaat meer over polarisatie in het algemeen. En 
hoe mensen met elkaar in debat gaan dus het gaat niet zozeer 
om stellingen die worden gesteld maar aan de manier hoe jij met 
iemand een debat aangaat en dat je daardoor leert van oké als ik dus 
misschien constant ik hoop zeg dan schiet ik daar niks mee op dat 
dat bij je blijft hebben jullie het gevoel dat dat hierdoor duidelijker is 
geworden dat de manier hoe je een debat aangaat dat dat effect kan 
hebben als het om polarisatie. 

00:10:36 C
Was wel heel bewust van dat ik allemaal bullshit aan het lullen was.

00:10:41 C
Ik zou niet zo snel zo een serieus debat inderdaad aangaan als ik echt 
met iemand te bespreken merk ik wel van oké ik wil wel fact checken 
want op deze manier vind ik het niet fijn om iemand iets wijs te maken 
wat helemaal niet klopt dus dat is wel gewoon dat werkt wel.

00:10:57 T
Ja misschien dat wel, omdat het z’n spel element heeft, omdat het 
gewoon echt wel iets voor de fun is zeg maar dat je het misschien iets 
minder serieus betrekt op je eigen manier van praten zeg maar. En dat 
het iets verder is van je normale manier van praten af staan denk ik.

00:11:12 T
Het is een beetje voor de gein weet je wel. Voor de gein mensen 
aanvallen voor de gein hoop zeggen dus dat is misschien wel een 
beetje gek.

00:11:18 M
Dan denk ik wel dat je het gewoon in je achterhoofd wel naar de hand 
erover na gaat denken. Dat zijn zeg maar dingen waar je het niet mee 
eens bent zeg maar ironische stellingen of argumenten die mensen 
gaven. Dat je daar toch naderhand was het van oh ja, dat je er toch 
even over na gaat denken.

00:11:35 C
Toch niet over mijn koffie argumenten?

00:11:39 T
Misschien wat je ook zou kunnen doen dat je na afloop moet raden 
welke oranje kaartje anderen hadden, want dan ga je dus kijken van 
stel dat jij oranje kaartje hebt bij en dan dingen die dingen die mensen 
echt zeg maar in hun eigen gesprek misschien fout doen, zeg maar 
dus hetzelfde. Ik denk dat jij het kaartje hebt dat je door mensen heen 
moet praten, maar die heb je helemaal niet, maar dat doe je gewoon 
vanuit jezelf. Dan ga je echt mensen beoordelen op de manier van 
praten.

00:12:02 C
Dan kan je op die manier ook de puntentelling doen. Want als je dan 
inderdaad gewoon wel in groepjes gaat discussiëren dan gaat het niet 
om dat voor of tegen beter gediscussieerd deed, maar dan gaat het 
erom van oké als jij als jouw kaartje geraden is dan heb je rol goed 
gespeeld dan krijg je een punt.
00:12:16 T
Ja, maar dan kan je het ook wel extra dik erop leggen natuurlijk, maar 
ik bedoel meer als je het moet raden of zo dan moet je wel echt 
beoordeeld, zeg maar een beetje dat of geanalyseerd op de manier 
waarop je discussieert denk ik. 

00:12:27 Marley
Ja dan ga je meer daar op letten.

00:12:29 C
Dan ga je dus wel extra je best doen om die rol goed te doen en dat is 
toch wat je juist wil?

00:12:34 J
Ik denk dat hiervan gewoon sommige punten heel erg interessant zijn 
zoals gebruik zelfverzonnen wetenschap. Sommige mensen doen dat 
gewoon en sommige waarvan ik echt denk van ja het heeft niet echt 
nut of zo bij jullie hoofdvraag.

00:12:52 M
Er was er ook eentje van bedenkt wereldberoemde vragen of zo. Dat ik 
denk ja.

00:12:59 J
Als je er eentje hebt van val de persoon persoonlijk aan of zo tijdens je 
gesprek weet je dat tijdens je debat dat is zeg maar dat kan natuurlijk 
heel erg interessant worden als je iemand constant persoonlijk aan 
moet vallen want sommige mensen echt doen tijdens het debat wat 
niet helemaal hoort.

00:13:10 T
Ja of je doet dingen andersom, zeg maar dat je dingen niet mag doen, 
dat kan je er ook nog tussen doen.

00:13:14 T
Snap je? Omdat je bijvoorbeeld inderdaad niet van jezelf mag spreken 
of niet mag reageren op wat de ander zegt. Dat soort dingen, Dat is 
wel.

00:13:28 C
Ik weet niet in hoeverre jullie het gedaan hebben, maar misschien kan 
je gewoon even In de politiek gaan kijken hoe mensen debatteren en 
wat nou echt pet peeves van jullie zijn die je gewoon vervelend vindt.

00:13:37 C
Bijvoorbeeld weet je wel. Thierry Baudet gebruikt best wel vaak 
inderdaad moeilijke woorden om tot een punt te maken omdat 
mensen dan geïntimideerd een soort van zijn dan kan je dat soort 
dingen juist gebruiken om hierin te stoppen hoeft niet allemaal zelf te 
bedenken.

00:13:56 Marley
Heeft er iemand nog eventuele feedback?

00:13:59 T
Meer kaartjes, Maar dat is natuurlijk work in progress.

00:14:02 C
En een duidelijkere stop dat je dus zeg maar gewoon zegt van als je 
inderdaad die stelling kaartjes hebt en dan heb je er misschien meer i 
don’t know, maar dat je gewoon

00:14:12 C
10 kaartjes bijvoorbeeld neerlegt en dat je zegt oké, na die 10 kaartjes 
wordt er een winnaar gekozen. Punt klaar. Nu was het einde inderdaad 
een beetje een anticlimax. En wie heeft er nou gewonnen en hoe zit 
dat nou? En ja?
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PROTOTYPE 6 INZICHTEN

• Het duurde wel lang en het was verwarrend dat je 2 kaarten moest trekken en dan van allebei de kaarten 2 
kanten moest kiezen. Een van de 2 dingen en als je ze allebei kiest, krijg je bonuspunten. Het zijn allemaal 
te veel handelingen. 

• De manier waarop je moest reageren, was soms niet duidelijk genoeg. Kon als verwarrend worden 
opgevat.

• Kop of munt werd niet goed begrepen. De moderator zou kunnen kiezen wie voor en wie tegen is. Het was 
een extra stap die niet echt nodig is. Of dat je bijvoorbeeld doorschuift zoals bij poker. Of dat iemand twee 
kaarten vasthoudt en dat een iemand er een mag trekken.

• Het debatteren werd goed ervaren. Er was genoeg tijd voor een opening statement en ook voor het open 
debat. Als het te lang duurt wordt het voor de rest ook minder interessant. 

• Misschien i.p.v. drie decks van moeilijk, gemiddeld en makkelijk gebruik maken van een kaartje waar deze 
alle drie in zijn verwerkt. 

• De dobbelsteen was een overbodig element.
• Misschien werken in teams. Dat ieder een van je team een oranje kaart pakt en dat je elkaar kan helpen en 

aanvullen. Misschien krijg je door de oranje kaarten ook frictie binnen het team. Alleen is het dan wel lastig 
met stemmen. 

• Door de oranje kaartjes neem je de discussie wel een stuk minder serieus. Hier moeten we beter over 
nadenken. Door bijv. deze serieuzer te maken.

• Naderhand ga je er wel nadenken over je eigen opvattingen over een topic.
• Misschien dat je na afloop de oranje kaarten moet raden en dat je daarvoor punten krijgt. En dan nog in 

groepjes. Dat het niet meer gaat wie ervoor of tegen is, maar of die persoon de rol goed heeft gespeeld op 
het kaartje en dat je daarvoor een punt krijgt. 

• Kijken naar een duidelijk stop van het spel.
• Kijken hoe ze een debat voeren in de politiek en welke strategieën ze daar gebruiken.

De spelregels 
 
De regels van dit spel zijn als volgt: Ik dit spel gaan steeds twee mensen debatteren. De 
mensen worden aan de hand van een moderator gekozen. De jongste begint als moderator 
en kiest twee spelers, vervolgens gooit de moderator de dobbelsteen op. De kleur hierop 
bepaalt welke kaart de moderator moet oppakken. Op die kaarten staan drie stellingen 
waarvan de moderator één kiest en opleest. De gekozen spelers gaan hierover debatteren 
voordat ze dat doen pakken ze beide twee oranje kaarten waaruit ze van iedere kaart één 
manier gebruiken om te discussiëren. Wie voor of tegen is wordt bepaald aan de hand van 
een munt. Beide krijgen 30 seconden voor opening statements gevolgd door een open debat 
van een minuut waar beide kunnen discussiëren. De overige spelers stemmen voor de gene 
die volgens hun het beste heeft gedebatteerd. Bij een gelijkspel is de moderator de 
beslissende stem. De verliezer krijgt strafkaart, bij het verlies van een tweede keer lig je 
eruit. Het spel gaat door totdat er maar één speler over is. De verliezer is de volgende 
moderator. Als je eruit ligt dan kan je nog steeds moderator worden. Als er meer mensen uit 
het spel liggen dan wordt de moderator kaart tussen hun verdeelt. 

PROTOTYPE 6 SPELREGELS


