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Abstract
Dit onderzoek focust zich op het vraagstuk hoe de adolescent
open kan staan voor de overtuiging of het perspectief van een
ander. Adolescenten zijn net in de fase van hun leven gekomen
waarin ze hun kritisch en abstract denken hebben voltooid
zowel als het keuzes leren maken. Ze kunnen zich in anderen
verplaatsen en zijn ook bereid hun mening aan te horen in
vergelijking tot pubers. Ook zijn adolescenten geïnteresseerd
in onderwerpen zoals de politiek en religie. Adolescenten
zijn enkel nog wel sterk overtuigd in hun eigen gelijk. Om die
barrière te verlagen is er onderzoek gedaan naar de twee
zones die mensen hanteren om grip te geven aan hun leven:
De mythologische- en realistische denkwijze [01]. De stap
die de adolescent moet leren nemen is het loslaten van hun
mythologische overtuigingen en meer ruimte maken voor rede
ofwel rationeel denken. De overstap van mythisch naar rationeel.
Dit onderzoek is een stap in de ontwikkeling van het toepassen
van kritisch leren denken.
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Positionering:
Ik positioneer mezelf als een empatisch en kritisch ontwerper.
Ik probeer me zo goed mogelijk in te leven in de doelgroep via
gesprekken, testen en literaire onderbouwing. Ook spreekt het
uitgangspunt van het onderzoek, het verkrijgen van empathie,
mij op een persoonlijk niveau sterk aan.

Als ontwerper

Het interessante aan dit onderwerp voor mij als ontwerper is de
manier waarop storytelling en film toegepast kan worden om dit
vraagstuk inzicht te geven. Dit aspect is ook sterk terug te zien in
het Proof of Concept. Door iemand mee te nemen in een verhaal
en tot zelfreflectie en empathie te laten komen is een cruciaal
onderdeel van het ontwerp. De manier waarop ik een verhaal tot
leven kan brengen is een van mijn sterke kanten als ontwerper
en dat is ook waar ik trots op ben in mijn ontwerp.

Kylian van Herwaarden

2127560

Introductie
Wij mensen delen onze wereld op in twee zones: De realistische
denkwijze en de mythologische denkwijze. De realistische
denkwijze zit zich meer gevestigd in de normen en waarden en
regels die wij opstellen in de samenleving om als maatschappij
goed te kunnen functioneren. Ook de manier hoe wij direct
interacteren met elkaar. De mythologische denkwijze speelt zich
af buiten die directe ervaring. Het zijn verhalen die onderhouden
of moreel verheffend zijn met als doel om een sociale realiteit
te construeren die de groep of stam verenigt. Dit is waar onze
overtuigingen zich bevinden. In deze zone wordt er betekenis
aan ons leven gegeven. [01]

3

Kylian van Herwaarden

2127560

Relevantie
Wij leven in een maatschappij waar het steeds lastiger is om een
gesprek met elkaar te voeren door verhitte discussies die we uit
ons eigen overtuigingen halen. Wij denken snel dat we rationeel
zijn, maar we handelen gauw op emotie en vanuit onze intuïtie.
Rationeel denken kost moeite en energie, het redeneren en
reflecteren op onze acties is niet makkelijk. Om voorbeelden te
geven:
•
•
•
•
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Het conoradebat wekt al snel een voor en tegenstander op,
waar de discussie leidt tot sterke emotie.
We proberen mensen te overtuigen in plaats van te
informeren van ons perspectief.
Groepen en partijen die zich niet meer willen verdiepen
in het nieuws, omdat zij zich niet gehoord voelen of niet
geloven wat hier gezegd wordt.
Wanneer ministers bedreigd worden voor hun beleidsvoering
[15]
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Onderzoeksactiviteiten
Hoe kan er inzicht gegeven worden in
iemands mythologische- en realistische
denkwijze, zodat er meer empathie
en begrip voor zijn overtuigingen en
wereldbeeld ontstaat?”
“

Deelvragen:
• Hoe ontstaat de mythologische denkwijze?
• Bij welke leeftijd heeft zelfreflectie de meeste
impact?
• Welke vorm leent zich het beste uit aan de
ontwerpvraag?

Het onderzoeksplan dat in de eerste vier weken is opgesteld
samen met de vorige exploratie zullen in de bijlage vermeld
staan. [BIJLAGE]
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Feedback Verdediging Exploratie
Onderzoeken / Conceptualiseren / Ontwikkelen:
•
•
•
•

Het vraagstuk zelf is nog niet helder.
Het domein in het onderwerp is helder, maar de oorzaak en
gevolg blijft onduidelijk en daarmee ook de ontwerpvraag.
Het is niet duidelijk hoe er een positie wordt gekozen uit de
theoretische bronnen die zijn onderzocht.
Het is niet duidelijk hoe met de verkregen inzichten er een
oplossing tot stand is gekomen.

Onderzoeken / Itereren:
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar het vraagstuk onder een doelgroep is
beperkt.
Het is niet helder wat oorzaken en gevolgen zijn en hoe hier
een ontwerpoplossing op gebaseerd kan worden.
Samenhang en de richting in iteraties is niet helder.
De stappen in de iteraties lijken elkaar niet logischerwijs op te
volgen.
Te vaak wordt van inzicht gewijzigd.
Transmedia wordt niet duidelijk uitgelegd.
De mythologische denkwijze wordt als bekend
verondersteld fenomeen ingezet, maar er zijn geen
duidelijke ontwerpcriteria aan verbonden. Er wordt
onvoldoende vertaald naar een recept voor ontwerpen van
oplossingsrichtingen.

Redenering voor het nieuwe kader van het
onderzoek:
Om de mythologische denkwijze uit te leggen door middel
van complotdenkers zorgt voor veel verwarring. Het idee dat
zij beredeneren vanuit compassie naar non-complotdenkers is
namelijk lastig voor te stellen. En het feit dat deze groep veel
negatieve connotaties met zich meedraagt [06] maakt het niet
een logische groep om empathie als doeleinde te gebruiken. Het
verrijken van iemands wereldbeeld kan pas als iemand daar voor
open staat.
Het onderzoek focust zich op het begrijpen van elkaars
overtuigingen.

Het onderzoek dat hiervoor is gemaakt zal
daarom ook naar de Bijlage worden verplaatst
om verwarring te voorkomen. De bronnen in
de bronnenlijst blijven voor referentie staan.

Onderzoeken / Concretiseren / Itereren:
•
•
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Er is een werkend prototype, maar in hoeverre daarmee de
ontwerpvraag wordt beantwoord is niet duidelijk.
Welke elementen zorgen ervoor dat er grip ontstaat bij de
speler?
Kylian van Herwaarden
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Onderzoek
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Feedback doorgenomen
Concreet plan: Inzicht krijgen in iemands overtuigingen. Hoe
geeft mythisch denken betekenis aan iemands leven en hoe
houdt realistisch denken ons gevestigd in de realiteit.
Doel: Verandering begint bij jezelf. Zo krijg je de mogelijkheid
een bewuster en een opener persoon te worden naar het
perspectief van een ander.
Gekoppeld aan de ontwikkeling binnen adolescenten:
Wetenschappelijk: in de leeftijdsgroep 16 tot 21 jaar is kritisch
denken voltooid en zal het toegepast moeten worden.
Praktisch: Deze leeftijdsgroep is makkelijker te bereiken
gedurende de lockdown.

Notitie:
Een korte samenvatting van de focus van het onderzoek. Wat is
heel concreet het plan, het doel en voor wie.
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Hoe ontstaat de mythologische denkwijze?
MAGISCH, MYTHISCH, RATIONEEL EN POSTMODERNISME

Er zijn vier stadia van denken waar wij ons in ontwikkelen en aan
vasthouden als mens. De opeenvolgende fasen zijn: magisch,
mythisch, rationeel en postmodernisme. [15]
Magisch: Het jonge kind leeft vanuit dit perspectief. De wereld
om hem of haar heen is onbekend en bedreigend.
Mythisch: Het hanteren van een werkelijkheidsbeeld, waarbij
men veronderstelt dat achter onbegrijpelijke natuurfenomenen
een bonvenatuurlijk, vrij coherent systeem zit.
Rationeel: Het handelen op consistente basis van rede, feiten en
doorgrond onderzoek.
Postmodernisme: Er is geen waarheid, want alles is ontdekt of
bedacht door mensen.
In de oertijd was mythisch denken het uitgangspunt.
Tegenwoordig wordt de westerse wereld gedomineerd door
rationeel denken. Rationeel denken wordt ons over het algemeen
aangeleerd met voldoende scholing.
De twee onderdelen waar dit onderzoek zich op focust zijn
Mythisch en Rationeel.

Notitie:
Een wetenschappelijke referentie die Steven Pinker’s [01] theorie
over de mythologische denkwijze iets tastbaarder uitlegt. De
Mythologische denkwijze kan vervangen worden met mythisch
denken.
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Hoe ontstaat de mythologische denkwijze?
“Wellicht bouwen we allen - ook al noemen we ons kritische
rationalisten - als volwassenen tot aan onze dood voort op
mythische denkpatronen. Op zich creëert het mythische
immers levensbetekenis: mythen formuleren antwoorden op de
metafysische vragen, die - voorlopig - geen rationeel antwoord
kunnen krijgen (bv. is er een leven na de dood?).” [15]

Waar en wanneer hanteren we de mythologische
denkwijze?
•
•
•
•
•

Wanneer we handelen op onze intuïtie of ons gevoel.
Voordat we rationeel leren denken, uit onverklaarbare
situaties.
Wanneer rationaliteit als uitgangspunt stopt te bestaan.
In het verband van een groep, het construeren van sociale
groepen in onze samenleving.
Een methode om de wereld om ons heen uit te leggen door
gebruik te maken van symboliek en mythe.

Wat voor goeds komt uit de mythologische denkwijze?
• Het behalen van een hoger doel, het vinden van jouw
(symbolische) goddelijke entiteit.
• Het verklaren van de wereld door het gebruik van mythe.
• Iets behalen of bereiken waar rationaliteit niet kan komen.
[15, 16]
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Wat is het probleem dat de mythologische
denkwijze veroorzaakt?

Het gaat hier niet meer om rationaliteit. De regels die wij met
z’n allen hebben afgesproken gelden niet meer en we denken
in het belang van onze eigen groep, onze eigen overtuigingen.
Overtuigingen die sterker aanvoelen dan opgelegde wetten
of sociale normen die we moeten aanhouden. We denken niet
meer in het hier, maar in het daar. “In die landen gaat het beter!”,
“Waarom mogen die landen wel hun winkels openen?!” of “Daar
in de politiek weten ze niet hoe het speelt in het land!”.
Het zorgt voor een eigen volk eerst mentaliteit. Het werkt goed
om soortgelijke mensen te vinden die in dezelfde mythe geloven,
maar je zal deze groep mensen eerder geneigd zijn voorop te
stellen. Op dit niveau domineert de behoefte om erbij te horen.
[15]
Persoonlijke observatie / Conclusie
Hoe los je het probleem van de mythologische denkwijze op?
Het verkrijgen van balans tussen mythisch en rationaliteit. Beide
denkwijze spelen een belangrijke rol; het vormen van groepen
en sociale constructies (mythologisch), en het opstellen van
de regels en normen en waarden die deze in stand houden
(rationeel). Je moet dus bereid zijn regels op te leggen op
mythische ideeën of overtuigingen.
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Hoe ontstaat de mythologische denkwijze?
HOE VORMEN WIJ ONS WERELDBEELD?

“Mensen leven tegelijkertijd in twee verschillende werelden: de
fysieke waarin zij zich begeven en de geestelijke die opgebouwd
is uit herinneringen, fantasieën, dagdromen en verhalen die zich
elders afspelen – in een andere tijd of een andere plaats, een
wereld die gedijt bij de gratie van de verbeelding.”
- Stijn Reijnders
Verhalen zijn essentieel voor het vormen van ons wereldbeeld.
Verhalen ordenen de werkelijkheid: We kunnen door verhalen
verbanden leggen tussen gebeurtenissen en geven zo vorm aan
onze verbeeldingswereld. Elk verhaal creëert samen een rijke,
associatieve verbeelding van de wereld om ons heen. [17]

Notitie:
Dit inzicht is ook een sterke literaire onderbouwing voor het
gebruik van film en verhaal voor het eindproduct. Vanuit deze
redenering is de conceptfase ook begonnen.
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Bij welke leeftijd heeft zelfreflectie de meeste impact?
Leeftijdsgroep: 16 tot 21 jaar, adolescent.
Deze leeftijd zou ook kunnen uitschieten tot 23 of 24 jaar,
afhankelijk van de cognitieve ontwikkeling van het persoon.
Uit onderzoek blijkt dat de leeftijd die het meeste baat heeft bij
het toepassen van Kritisch Denken de adolescenten zijn.
Er vindt een intellectuele toename plaats in de cognitieve
ontwikkeling van adolescenten:
• toename van langetermijngeheugen
• voltooiing abstract en kritisch denken
• interesse in politiek en religie
• leren keuzes maken
In de adolescentie wordt kritisch denken voltooid. Adolescenten
denken kritischer dan pubers doordat ze genuanceerder kunnen
denken en beter zijn in het verkondigen van hun mening. Er
wordt veel minder in zwart-wit gedacht in vergelijking met de
puber. Wat nog steeds voorkomt bij adolescenten is dat ze vast
staan in hun mening, omdat ze overtuigd zijn van hun gelijk. Waar
ze in verschillen met pubers is dat ze meer geneigd en bereid
zijn tot het horen en nadenken over de mening van de ander. De
adolescent handelt ook meer naar zijn denken.
De adolescent heeft belangstelling voor politiek en religie. De
adolescent kan zich goed verplaatsen in de standpunten van de
politieke partijen en religieuze uitingsvormen. [18]

Wat is de relevantie van deze doelgroep voor het
onderzoek:
•
•
•

kritisch denken
Interesse in politiek en religie
leren keuzes maken

Deze leeftijdsgroep heeft zijn kritisch denken voltooid. De
adolescent begrijpt religie en politiek als een overtuiging en kan
zich hier in verplaatsen. De adolescent is wel sneller overtuigd
van zijn gelijk in zijn eigen standpunten. De adolescent staat
wel open tot het aanhoren van de argumenten of meningen van
anderen.
Om het vermogen van inleving in anderen te vergroten wordt het
Kritisch Denken aangepakt in het Proof of Concept.
Kritisch denken, ookwel ‘redeneren en reflecteren voordat je een
standpunt inneemt of een besluit neemt hoe te handelen en dat
je kunt verklaren waarop dat standpunt/besluit is gebaseerd’. [19]
•

•
•

Kritisch denken draagt bij aan een betere besluitvorming in
complexe en risicovolle situaties. Het leert je om aannames
te onderzoeken, zorgvuldig afwegingen te maken en nieuwe
ideeën te verkennen.
Kritisch denken bevordert het leerproces door informatie
goed tot je te nemen.
Kritisch denken helpt mensen weloverwogen beslissingen
te maken in het persoonlijk leven. Zo helpt het adolescenten
een goede toevoeging te worden in onze maatschappij.

Het gebruik van kritisch denken zal ervoor zorgen dat de
adolescent zich kan verplaatsen in iemand die rationeel of
mythologisch denkt en de toepassing hiervan zal leren.
13
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Bij welke leeftijd heeft zelfreflectie de meeste impact?
HET BELANG VAN INFORMEREN IN PLAATS VAN OVERTUIGEN

Als iemand overtuigt wordt van een idee of onderwerp waar
die persoon een andere kijk op heeft, dan zal er weerstand
plaatsvinden. De ander in dit gesprek daarentegen zou zijn
gedrag niet als weerstand benoemen. Sterker nog, de ander
komt op voor zijn eigen belangen in het verhaal en toont
daarmee zijn of haar betrokkenheid. Het is daarom essentieel
voor een goede gespreksvoering om te achterhalen waar dit
belang ligt. Handel daarom gezamenlijk richting het probleem
binnen het onderwerp waar de botsing plaatsvindt in plaats van
naar de persoon te kijken. [20]

Conclusie

Mensen hebben verschillende belangen bij elk onderwerp
of verhaal. Je creëert openheid bij iemand door die persoon
te informeren van jouw standpunt. Als iemand niet wilt
onderhandelen, of er niet voor openstaat zal dit gesprek doelloos
zijn. Dit betekent ook wel dat niet iedereen te overtuigen is.
Het onderzoek zal zich daarom niet focussen op het overhalen
van mensen die niet overtuigt willen worden, maar op de groep
mensen die kritisch denken binnen zichzelf graag zou willen
stimuleren door zich in een ander in te leven.

Er zijn verschillende manieren voor het verlagen van weerstand
in een gesprek of discussie:
•
•
•

Hoe meer weerstand er is, hoe meer je kiest voor informeren
en ondersteunen.
Als de weerstand minder is geworden, ga je pas overtuigen
of eventueel afdwingen.
Als je eerst begint met informeren en ondersteunen, dan is de
ander eerder bereid na te denken over je verzoek of wens.
En hoef je minder te overtuigen of zelfs af te dwingen.

Wat zijn valkuilen waar op gelet moeten worden om de
weerstand tussen partijen in een gesprek of discussie te
verlagen?
•
•
•
•
•
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In discussie gaan.
Overtuigen bij veel weerstand.
Informeren bij weinig weerstand; je bent het al met elkaar
eens.
Onderhandelen met iemand die niet wil onderhandelen.
Verontschuldigen
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Bij welke leeftijd heeft zelfreflectie de meeste impact?
HET BELANG VAN ZELFREFLECTIE

De waarde van inleving:
In de podcast van Future Thinkers [21] zegt Dr. Jordan Peterson
dat hij zijn studenten, op de universiteit waar hij les geeft, een
vraag meegeeft in een van zijn colleges: ”Beredeneer voor jezelf
hoe het mogelijk zou zijn om een bewaker te zijn van Auschwitz
gedurende de tweede wereldoorlog? Als je er echt over nadenkt
ben je niet alleen ben je in staat om iets vreselijks te doen, je zult
het waarschijnlijk gaan doen ook!”
Als je die vraag voor jezelf kan beantwoorden wordt het heel snel
duidelijk hoe belangrijk het is om niet alleen een goed voorbeeld
te zijn naar anderen, maar om goede intentie te hebben naar
de mensen om je heen. Bij het opvoeden van je kinderen wil je
niet dat je kinderen vreselijke mensen worden. Want net als de
soldaten in Auschwitz is je kind in staat om een vreselijk persoon
te worden.
Conclusie:
Achterhaal hoe het mogelijk is dat jij in staat bent om ergens in
mee te kunnen gaan of ergens in te geloven. Inlevingsvermogen
biedt namelijk perspectief op de wereld om ons heen.

Notitie:

Afbeelding Future Thinkers Podcast, Archetypes & Psychedelics w/
Jordan Peterson

Dit is een manier om perspectief te geven aan de waarde
van inlevingsvermogen. Als je weet waar je toe in staat
bent, zul je er ook adequaat op kunnen handelen. Ofwel,
moeten handelen.
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Bij welke leeftijd heeft zelfreflectie de meeste impact?
DE PIRAMIDE VAN MASLOW

Voor het onderzoek is de piramide van Maslow (zie afbeelding)
geraadpleegd om te onderzoeken welke behoefte bevredigd
moet worden bij het accepteren van elkaars overtuigingen.
Sociale behoefte:
Adolescenten hebben een sociale behoefte in hun leven nodig
om hun kwaliteit van kritisch denken mee te verhogen. Dit
kunnen vrienden, relaties of familie zijn. Het aanhoren van een
ander geeft de mogelijkheid tot reflectie en activeert kritisch
denken.
Erkenning:
Adolescenten hebben het gevoel van waardering of erkenning
nodig. Om hun sociale status in een groepsverband te verhogen.
Wanneer iemand zich niet erkent voelt door een ander zal die
niet tot Zelfactualisatie komen en de mogelijkheid krijgen om de
ander goed aan te horen of het probleem dat er plaatsvindt op te
lossen. [22]

moraal,
creativiteit,
spontaniteit,
geen vooroordelen,
oplossen problemen,
acceptatie werkelijkheid

Zelfactualisatie

eigenwaarde,
vertrouwen, waardering,
respect van en voor anderen

Erkenning

vriendschap, familie, sexuele intimiteit

Sociale behoefte
Zekerheid
Fysiek

lichamelijke veiligheid, werkzekerheid,
goede gezondheid, beschermd eigendom
ademhalen, eten, drinken, sex, slapen, kleden, onderdak

Afbeelding Piramide van Maslow
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Uitwerking van de vorm
Waarom storytelling?:

Waarom Film?:

De uiting van het product is ook veranderd. In plaats van het
uitwerken van een game om de speler bij te betrekken is er
gekozen voor een verhaal in de hedendaagse mythologie; de
film. De keuze hiervoor is simpel in het algemeen, maar ook voor
de context van het onderwerp. Wij mensen onthouden verhalen,
verbanden en gebeurtenissen die ons grip geven op simpele of
complexe onderwerpen, een moraal dat ons wijzer maakt of een
les met ons mee geeft. Verhalen schapen onze gedachten. [17]

Een van de bevindingen tijdens interviews (zie Bijlage, interview
Bram & Sertley uitgeschreven) met de doelgroep is het
belang van films in onze maatschappij en de correlatie met de
mythologie. Een mythologie is de wijze waarop het geheel van
verhalen en denkbeelden van een bepaalde cultuur worden
gevormd. Een mythologie verandert tenslotte met de tijd mee
door verschillende omstandigheden. [23] Het medium waarop
een mythologie wordt geportretteerd doet hetzelfde. Verhalen
die vroeger verteld werden, worden hedendaags vervangen
door films met de hele wereld als haar publiek. Door film te
gebruiken bij het onderwerp portretteer je de mythologie met
de hedendaagse verhalenverteller. De lessen die wij vroeger
allemaal door geloof meegekregen hebben, worden nu in de
vorm van film verteld.
Om een voorbeeld te geven hoe film dit doet:

Afbeelding Spiderman (2002)

Spider-man (2002) versus Spider-man: Homecoming (2017):
Het thema van de films is hetzelfde; superheld verslaat slechterik
en redt zijn geliefde. Wat verandert is de tijd en context die er
omheen plaatsvindt. De wereld ziet er anders uit, de mensen
praten op een andere manier met elkaar en de manier hoe
wij mensen zien ziet er anders uit. De studenten in Spiderman
(2002) zijn bijvoorbeeld vele malen ouder dan de studenten
dan de studenten van Spiderman: Homecoming (2017). De
manier waarop wij naar de wereld kijken, onze denkbeelden, de
culturele omstandigheden zijn anders. De twee films laten zien
hoe ons denkbeeld is aangepast op sociale en culturele vlakken
in enkel 15 jaar tijd.

Afbeelding Spiderman: Homecoming (2017)
17
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De vorm:
vanuit een co-creatie, literatuuronderzoek
en een interview is er gekozen voor de
vorm van een film. Hierop volgend moet er
een verhaallijn geschreven worden.

Notitie:
Deze co-sessie heeft plaatsgevonden samen met afgestudeerde
CMD studenten. Naar hun mening speelt de mythologie een
belangrijke rol bij het vormen van wie wij zijn als mensen.
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Uiting van de vorm
VERHAALSTRUCTUUR

Als handvat voor het uitwerken van het verhaal is er gekozen
voor het hanteren van Christopher Booker’s “Seven Basic Plots”.
Deze verhaalstructuren dienen als de basale basis voor verhalen.
[Zie afbeelding]
Waarom gekozen voor The Quest?
Het verhaal van The Quest is gekomen uit een brainstormsessie.
Het verhaal sluit aan bij mythologie; het overkomen van obstakels
en verleidingen en trouw staan bij jouw eigen overtuiging.
Obstakels zijn momenten voor de kijker om keuzes te maken.
Ook kan de held in dit verhaal van gedaante veranderen in elke
context.
De religieuze man zou ook een nationalistische bezorger kunnen
zijn, die zijn land voor alles zet. Zo denkt deze nog steeds
‘mythisch’.
Verhaalstructuur: The Quest
Meta-plot: Het ‘meta-plot’ is de overkoepelende verhaallijn die
evenementen met elkaar verbindt in de officiële continuïteit [24].
Deze kent de volgende elementen:
Anticipation stage: De held wordt op het avontuur gestuurd.
Dream stage: De held heeft succes en lijkt de illusie van
onoverwinnelijkheid te hebben.
Frustration stage: De held krijgt zijn eerste echte tegenslag.
Nightmare stage: De held krijgt zijn grootste tegenslag.
Resolution stage: De held behaalt zijn missie
Afbeelding: 7 Basic Plots | Writing plot,
Writing tips, Creative writing tips
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Verhaalstructuur
Met toepassing op het verhaal binnen het uitgeschreven Proof of
Concept [Bijlage:
Anticipation stage: De religieuze bode moet de brief naar de
koning brengen.
Dream stage: De bode is onverslaanbaar door zijn sterke geloof,
hij overwint de zee.
Frustration stage: De bode is in gevaar voor zijn leven door de
bandieten en de verleiding van de spion
Nightmare stage: De bode wordt bedreigt door de soldaat, met
tegenslag naar huis
Resolution stage: Keert terug naar huis, vertrekt op tijd voor de
plunderaars en vindt een nieuw thuis.

Notitie:
In deze stap fase van het onderzoek is er een verhaal
uitgewerkt. Het verhaal zal in de bijlage vermeld staan.
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Concept:
STORYBOARD

1.

4.
Een moeder en haar twee zonen zitten
samen in een café. De twee zijn in felle
discussie over hun idee van geloof

2.

Een religieus man gaat op een reis. Hij
moet een urgente brief aan koning aﬂeveren

5.
Beide zoons komen geen meter verder in
hun discussie ondanks alle argumenten
die ze maar kunnen bedenken. Een is namelijk gelovig en de ander niet.

3.

De man spoelt aan op een strand. Een
ﬁguur haast zich naar de man

8.
Hij woont in een meest zuidelijk dorpje
aan de kust van het rijk, dus de tocht is
lang en zwaar.

6.
De moeder heeft er genoeg van en zegt:
Ik heb een verhaal dat misschien antwoord kan geven op beide argumenten
voor en tegen het verhaal.
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7.

Hij blijkt ook religieus te zijn en biedt hem
nieuwe kleren, een paard en voldoende
voedsel aan voor zijn belangrijke reis.

9.
Hij vertrekt per schip en wordt geraakt
door de storm om hem heen. Zijn geloof
helpt hem volharden in de strijd met de
zee

Bandieten bedreigen hem onderweg. Ze
laten hem niet levend ontsnappen
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Concept:
STORYBOARD

1.

4.
Met het gevaar voor zijn eigen leven en
de angst om zijn familie te verliezen vecht
hij terug

2.

Samen reizen ze naar het capitool van de
koning

5.
Een spion in een herberg onderweg wil de
brief van hem overkopen voor vijf maal het
aangeboden bedrag

3.

De soldaat overhandigt de brief aan de
koning en krijgt zijn beloning en een
hogere titel. De brief luidt: ”Een aanval
vanuit het Zuiden”.

8.
Aangekomen bij het centrum van het land
informeert de soldaat hem te volgen. Hij
kent de weg

6.
Voor hij de keuze maakt komt een koninklijke soldaat tussenbeide en belooft veiligheid voor de religieuze man
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7.

De religieus man komt net op tijd terug en
verhuist met zijn gezin - voor de aanval
vanuit het Zuiden op zijn dorp tot actie
komt.

9.
De soldaat lokt hem naar een afgelegen
steegje en bedreigt hem met zijn leven.
De soldaat wil de brief zelf overhandigen

De soldaat komt te overlijden in de strijd
voor het dorp van de religieuze man.
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Concept:
STORYBOARD

1.

4.
De moeder vertelt verder: leven niet puur
weggooien voor de beloning denkende
dat de missie jouw voorbestemde pad is.

Na het verhaal komen we weer terug bij
de moeder en haar zonen aan tafel.

2.

5.

3.

8.

6.
De moeder vertelt verder: De Verbintenis
tussen elkaar dat wordt versterkt door
hetzelfde geloof

Zonen proberen elkaars perspectief beter
te begrijpen zonder elkaar te overtuigen.

De zonen komen bijeen en reﬂecteren op
hun eigen gedrag.

De moeder vertelt: Ook al verschillen jullie
perspectieven, zoals het geloof in mythische verhalen óf het geloof in pure rationaliteit. Beide van waarde voor de religieuze man.
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7.

9.
Zonen reﬂecteren op hun acties en kijken
naar het goeds in elkaars overtuiging.
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Concept:
STORYBOARD

Een aantal storyboards zijn gemaakt om het verhaal op een
laagdrempelige manier voor te leggen bij de gebruiker. Komt het
verhaal over, klopt de tone of voice, is het doel duidelijk?
Feedback Storyboards:
Respondent 1:
• Zorg dat de overgang van de moeder naar het verhaal duidelijk is
• Verwerk een duidelijk slot of boodschap, neem de kijker mee in de
keuze tussen geloof en rationeel om dit terug te kunnen koppelen
naar het eigen leven.
Respondent 2:
• Zorg ervoor dat het duidelijk is wat de broers van elkaar zijn en
waar het conflict over gaat.
• Licht het moment van keuze meer toe bij de kijker
• Voeg meer storyboards toe om het tweede gedeelte van het
verhaal uit te leggen, nu gaat het erg snel.
Respondent 3:
• Is het verhaal puur geluk dat de bode zo ver komt?
• Het lezen van storyboards is ingewikkeld (dyslexie), een
audiovisuele toevoeging zou goed helpen bij het gebruik.
Respondent 4:
• Is het nu de vraag: wat is geloof dan voor mij?
• Het verhaal gaat over dat er een gelijke stand is tussen geloof en
non-geloof
• Het zou helpen als het verhaal duidelijk wordt zonder de nodige
uitleg eromheen.
• Als iemand wegloopt van het verhaal, wat geef je dan aan ze mee?
• Gebruik maken van prikkels hoe de persoon kijkt naar geloof.
• Leg de boodschap van het verhaal voor jezelf door het op te nemen
en vervolgens zo om te zetten naar een logisch verhaal.
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Conclusies + Iteraties:
Leg de boodschap uit op een vertellende wijze. Maak heel
duidelijk waar het over gaat zonder eigen interventie.
Maak een duidelijke transitie tussen de realiteit en het verhaal
Verwerk een duidelijk slot bij de boodschap, neem de kijker mee
in de keuze tussen geloof en rationeel om dit terug te koppelen
naar het eigen leven.
Verwerk interactie in het product om de kijker erbij te betrekken.
Een audiovisueel product zou beter werken met het uitleggen
van het probleem voor een breder publiek (mensen met dyslexie
bijvoorbeeld).
Zorg ervoor dat het conflict tussen de broers duidelijk over komt.

Notitie:
Met deze feedback is er gewerkt aan de complete
verhaallijn met de toevoeging van keuze om de kijker te
stimuleren en actief mee te denken bij het kijken van de
video.
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Concept:

STORYLINE PROTOTYPE:
In de afbeelding rechts is
de complete storyline van
het verhaal uitgewerkt en
onderverdeeld in begin,
midden en slot. In de [bijlage]
zal het volledig uitgeschreven
verhaal vermeld staan.

keuze:

keuze:

Afbeelding verhaallijn

25

Kylian van Herwaarden

2127560

Concept:
PROTOTYPE

Prototype eindproduct versie 1:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8gJEp7q0Fps

Notitie: In deze versie wordt het hele verhaal audiovisueel
uitgelegd. Hier is de toevoeging van keuze voor de gebruiker
nog niet toegevoegd.
Test Prototype:
De vragen gebonden aan dit prototype, geven een nulmeting en
een nameting om te achterhalen of het gewenste effect opwekt
bij de doelgroep:
“Voelen de testgebruikers zich empathischer en nemen ze een
meer kritische houding aan?”
Een week voor het prototype is getest, zijn de respondenten
gevraagd de Toronto Empathy Questionnaire in te vullen: [25]
Om ervoor te zorgen dat wanneer ze het prototype nu testen,
een nieuwe meting gegeven kan worden.
Voor de testgebruikers beginnen met de test zullen ze deze korte
vragenlijst in moeten vullen:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA1FzLeNMdrDzztXs
pP5fKslm8xKAIagHwNgOZJfADGH3Y5g/viewform?usp=sf_link

Prototype link: https://www.youtube.com/watch?v=8gJEp7q0Fps

Na het invullen van de vragen, bekijken ze de video in zijn
volledigheid. Vervolgens geven ze een nameting op de ingevulde
vragenlijst en vullen ze de Toronto Empathy Questionnaire in.
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Concept:
PROTOTYPE

Feedback resultaten:

Conclusie:

Nulmeting & Nameting:

Er is toetsbaar bewijs voor het verbeteren van iemands
inlevingsvermogen na de ervaring van het Prototype van het Proof of
Concept.

Ik ben een empathisch persoon en kan me goed inleven in een ander:
• De respondenten zijn gemiddeld van een 5.75 naar een 7 gegaan.
Ik ben bewust wat de mythologische- en rationele denkwijze zijn en
begrijp hoe ik dit kan toepassen in mijn leven:
• De respondenten zijn gemiddeld van een 3 naar een 7 gegaan,
Ik denk kritisch na over mijn gedrag en reflecteer adequaat op de
wereld om mij heen:
• De respondenten zijn gemiddeld van een 6.50 naar een 7
gegaan.

Feedback resultaten op de vorm:
De vorm maakt de boodschap die wordt verteld duidelijk:
• De respondenten gaven gemiddeld een antwoord van 8 na het
kijken van de video.
Deze vorm zorgt voor een onderscheidende en unieke ervaring:
• De respondenten gaven gemiddeld een antwoord van 8.25 na het
kijken van de video.

Feedback Toronto Empathy Questionnaire (TEQ):
•
•

27

De respondenten gaven gemiddeld een antwoord van 46.75 bij
de nulmeting van het TEQ.
De respondenten gaven gemiddeld een antwoord van 49.75 bij
de nameting van het TEQ.
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Concept:
INTERACTIE

Het verwerken van Interactie naar de kijker:
Om ervoor te zorgen dat mensen het kritisch denken toe
zullen passen zijn gebruikersparticipatie en interactie een
goede methode om dit voor elkaar te krijgen binnen het Proof
of Concept. Om mensen van systeem 1 denken (passief) naar
systeem 2 denken (actief) te brengen. [26]
Ons brein heeft twee manieren waarop die te werk gaat.
Kenmerkend aan Systeem 1 is:
• Snel
• Onbewust, automatisch, moeiteloos
• zonder bewustzijn of controle
• met als rol te evalueren en updates te geven van de situatie
• Maakt 98% van ons denken uit

De kijker maakt keuzes op de meest cruciale momenten in het
verhaal. De kijker krijgt de optie om een mythologische keuze of
een rationele keuze te maken.
Er zijn vier keuzemomenten in het verhaal en één vraag aan het
einde verhaal:
•
•
•
•
•

Moment 1: Tijdens de storm op zee
Moment 2: Bandieten bedreigen
Moment 3: Spion verleidt
Moment 4: Soldaat bedriegt
Moment 5: Open vraag: Na het aangehoord te hebben van
het verhaal, hoe zullen de broers verbintenis vinden met
elkaar?

Waarbij Systeem 2 kenmerkend is aan:
• Langzaam
• Doordacht en bewust, een gecontroleerd denkproces dat
moeite kost, rationeel denken
• Met zelfbewustzijn of controle, logisch en sceptisch
• zoekt nieuwe informatie, neemt beslissingen
• Maakt 2% van ons denken uit
Transmedia Storytelling toepassing van participatie met het
publiek: Het idee van participatie met de kijker is interessant. Het
behoudt de aandacht en kaatst de bal terug naar welke keuzes
de kijker zelf zou maken in de situatie van de held in het verhaal.
[11]
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Concept:
INTERACTIE TEST

Uitvoering van de test:
De test van het spel is door middel van de Wizard of Oz methode
uitgevoerd. Waarbij een moderator aanwezig is om bij de keuze
momenten die in beeld komen te pauzeren. Daar heeft de speler
de tijd om na te denken welke keuze hij of zij zou maken. Heeft
de speler het goed, dan wordt de video verder afgespeeld. Had
de speler het fout dan krijgt die te horen wat de consequenties
hiervan zijn en gaat die weer terug naar het begin van het
verhaal.
Eerste onderbreking: 1:48
Tweede onderbreking: 2:48
Derde onderbreking: 3:37
Vierde onderbreking: 4:44
Vijfde onderbreking: 6:28
Aan het einde van het verhaal waar het vijfde keuze moment
plaatsvindt wordt aan de testgebruiker gevraagd: “Wat zouden de
broers anders doen na het aanhoren van het verhaal?”
Daar geeft de testgebruiker een open antwoord op.
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Concept:

INTERACTIE TESTRESULTATEN

Inzichten na testen interactie:
•
•
•
•

De spelers tonen sterk een verbondenheid met het
spelelement.
De interactie geeft de video een versterkt effect.
De ervaring voelde veel sterker vergeleken het losse verhaal.
Er is meer verbinding omdat je actief na moet denken over
wat er gezegd wordt.
Er is veel meer verbintenis met het verhaal en wie de held
van het verhaal is. Er is inlevingsvermogen nodig om het spel
te behalen.

Inzichten eindvraag:
•
•
•

Ze willen het goedmaken
Elkaar beter aanhoren
Een middenweg zoeken om het gesprek op te pakken

Conclusie:
De ervaring voelde ondanks de Wizard of Oz Methode vrij
compleet. De test doelgroep was actief verbonden met het
verhaal. De uitwerking van een keuze-interactie in de video
zal de dynamiek tussen kijker en video veranderen, naar de
beleving, op een positieve manier.
Ook komt dit overeen met de wensen van de doelgroep,
adolescenten. Deze doelgroep heeft net de cognitieve fase van
ontwikkeling in keuzes maken voltooid. [18]
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Concept:

AANBEVELING PROOF OF CONCEPT

Een centrale gespreksstarter voor een les of product:
• Debatteren: Het prototype kan gebruikt worden om je in te
leren leven bij een andere doelgroep. Als je moet debatteren
voor een partij waar je niet achter staat, kun je door
middel van het prototype een inzicht krijgen hoe zij op hun
overtuigingen zijn gekomen.
• Kritisch worden als persoon of ontwerper: Door in te leven bij
de doelgroep aan de hand van het probleem. Als een middel
om inspiratie op te doen
• Verschillende overtuigingen bij elkaar brengen.
Een standalone film of game voor een campagne over
verbintenis onder adolescenten:
• Om adolescenten meer met elkaar verbonden te laten voelen
door discussievoering toegankelijk te maken.
• Corona maakt het moeilijk om mensen bij elkaar te brengen.
Hierdoor verliezen adolescenten waardevolle vaardigheden
in de ontwikkeling. Dit kan als tool worden gebruikt om het
actief denken te stimuleren.
Een serious game die adolescenten ontwikkeling biedt op het
gebied van kritisch denken:
• Adolescenten, door gebruik te maken van kritisch denken,
elkaars overtuigingen beter leren begrijpen. Dit op een
toegankelijke manier
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Proof of Concept
DESIGN & ONTWERPCRITERIA

Ontwerpvraag: Hoe kan er inzicht gegeven
worden in iemands mythologische denkwijze,
zodat er meer empathie en begrip voor zijn
wereldbeeld en perspectief ontstaat?

Toegankelijk voor een breed publiek: Iedereen zou zich met
elementen van het verhaal moeten kunnen identificeren. De
doelgroep moet het gezamenlijk over het verhaal kunnen
hebben. Er moet een open discussie uit kunnen ontstaan.

Kritisch Denken: De doelgroep moet aangezet worden tot
kritisch denken. Ze moeten een actieve verbondenheid met het
verhaal voelen.

Eigenheid: Het moet Proof of Concept moet de eigenheid van
een CMD-ontwerper uitstralen en mijn positionering als maker
naar voren brengen.

Uitstraling: Het product moet een aantrekkelijke uitstraling
hebben, audiovisueel en in verhaalvorm.

Gebruikersparticipatie: De testgebruiker moet zijn mening of
standpunt uitspreken in het prototype om betrokken te blijven bij
het Proof of Concept.
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Proof of Concept:
HET PRODUCT

Er zijn in het totaal 46 storyboards gemaakt met iteraties van het
eerste concept. Daarnaast is er ondersteuning via audio om het
verhaal duidelijk interpreteerbaar te maken.
Het Proof of Concept bestaat uit:
• De uitleg van de interactieve film (rechts): Deze zal in een
fysieke vorm aanwezig zijn bij het product.
• De interactieve film is te zien via de onderstaande link:

https://youtu.be/6WQHCF9BeMk

Spelregels:
Welkom bij de film,
Je zult na een korte introductie mee
worden genomen in het verhaal van
de film. Voor jou als speler komen er
op kritieke momenten in het verhaal
twee keuzes in beeld:
Handel Mythologisch: handel op basis
van gevoel of overtuiging.
Handel Rationeel: handel op basis van
rede.
Er is in elke situatie een keuze die je
door laat gaan. De ander zal fataal zijn
voor de Held van het verhaal. Denk
daarom kritisch na over de positie
waar je, je in bevindt en probeer je in
te leven bij de Held van het verhaal.
Veel succes!
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Proof of Concept:
HET HELE VERHAAL - DEEL 1
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Proof of Concept:
HET HELE VERHAAL - DEEL 2
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Proof of Concept:
HET HELE VERHAAL - DEEL 3
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Proof of Concept:
INTERACTIE: KEUZE

1.

2.

Mythologisch

Realistisch

3.

Mythologisch

Realistisch

Mythologisch

Realistisch

4.

Mythologisch

Realistisch

5.

Hoe maken de broers het
goed?

37

Kylian van Herwaarden

2127560

Proof of Concept:

TOETSBAARHEID VAN HET PRODUCT
Het Proof of Concept is getest en onderbouwd op drie
fronten:
Wat is de impact op het kritisch denken en het
inlevingsvermogen van adolescenten?
Inlevingsvermogen is een eigenschap van empathie waar een
nul- en nameting voor is gedaan. Dit is onderbouwd door de
Toronto Empathy Questionnaire waarbij de respondenten een
hogere mate van empathie aangaven. Inlevingsvermogen is
een teken van kritisch denken [18]. Ook is er aangegeven in de
feedback dat de respondenten een kritischere houding aan
konden nemen.

Hoe wordt een interactieve film ervaren voor door de
doelgroep?
De ervaring voelde ondanks de Wizard of Oz Methode vrij
compleet. De test doelgroep was actief verbonden met het
verhaal. Dit komt overeen met de heuristieken van Kritisch
Denken [25]. De uitwerking van een keuze-interactie in de video
zal de dynamiek tussen kijker en video veranderen, naar de
beleving, op een positieve manier. Ook komt dit overeen met
de wensen van de doelgroep, adolescenten. Deze doelgroep
heeft net de cognitieve fase van ontwikkeling in keuzes maken
voltooid. [18]

Kunnen adolescenten mythologisch en realistisch denken
toepassen in het eigen leven?
De respondenten hebben aangegeven dit te kunnen. Hun kennis
over mythologisch en rationeel denken zijn verhoogd tot een
punt waar ze dit kunnen toepassen op hun eigen leven. Uit de
resultaten van het onderzoek blijkt dat de respondenten na het
ervaren van de video hun kennis over dit onderwerp een
7 geven.
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Proof of Concept:

HOE BEANTWOORDT HET PROOF OF CONCEPT MIJN ONTWERPVRAAG?

“Hoe kan er inzicht gegeven worden in iemands mythologische
denkwijze, zodat er meer empathie en begrip voor zijn
wereldbeeld en perspectief ontstaat?”
De vraag die het product beantwoord is hoe mensen zich
oriënteren in de wereld. de methode om dit uit te leggen zijn
mythologisch en rationeel denken. Het verhaal dat je volgt
beantwoordt hoe mensen met verschillende overtuigingen toch
inlevingsvermogen voor elkaar kunnen verkrijgen.
Het mythologisch aspect zorgt ervoor dat de persoon zich
verbonden voelt met de wereld om zich heen en zo betekenis
kan geven aan zijn leven.
Het rationele aspect zorgt ervoor dat de persoon zich gebonden
houdt aan de regels van de realiteit en daar ook naar handelt.
Het doel van het Proof of Concept is om de kijker op een
onbevooroordeelde wijze betrokken en verbonden te laten
voelen met het verhaal. De broers vertegenwoordigen het
probleem: Een meningsverschil met elkaars overtuigingen.
In plaats van elkaar te overtuigen tot een eindeloze discussie,
wordt er door een derde partij, de moeder, gekozen om ze van
elkaars standpunten te informeren in de vorm van een verhaal.
Dit verhaal bevredigt de erkenning [22] die beide broers zoeken
in hun eigen overtuiging. Dit leidt ertoe dat ze nu ook open
kunnen staan voor de ander.
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Proof of Concept
ROADMAP

Week 2:
•
Uitwerking storyboards voor de game
•
Revisies en nodige testen voor game elementen

Week 1:
•
Uitwerking storyboards voor de game
•
Mogelijkheid voor tijdsdruk bij vragen om actief
kijken nog sterker te maken

START
Week 3:
•
complete look and feel testen
•
feedback vragen aan doelgroep

Week 4:
•
Afronding van het eindproduct
•
De opbouw van de stand en uitstraling van het
eindproduct.

Week 5:
•
De final touches aan het eindproduct
•
Uitwerking van de presentatie voor het eindontwerp

FINISH
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Conclusies
“Hoe kan er inzicht gegeven worden in iemands mythologischeen realistische denkwijze, zodat er meer empathie en begrip voor
zijn overtuigingen en wereldbeeld ontstaat?”
De vraag die het Proof of Concept beantwoordt is hoe mensen zich oriënteren in de wereld.
Het voorbeeld dat gegeven wordt om dit uit te leggen zijn mythologisch- en rationeel denken.
Aan de hand van het verhaal dat je volgt kom je tot het inzicht hoe mensen met verschillende
overtuigingen toch inlevingsvermogen voor elkaar kunnen verkrijgen.
Het mythologisch aspect zorgt ervoor dat de mens zich verbonden voelt met de wereld om zich
heen en zo betekenis kan geven aan zijn leven.
Het rationele aspect zorgt ervoor dat de mens zich gebonden houdt aan de regels van de
realiteit en daar ook naar handelt.
Het doel van het Proof of Concept is om de kijker op een onbevooroordeelde wijze betrokken en
verbonden te laten voelen met het verhaal; Een meningsverschil met elkaars overtuigingen. Een
verhaal dat aanslaat op de interesses van adolescenten en hun ontwikkeling daarin ook versterkt
en tot de ontwikkeling van empatisch vermogen leidt.
In plaats van elkaar te overtuigen tot een eindeloze discussie, wordt er door een derde partij, de
moeder, gekozen om ze van elkaars standpunten te informeren in de vorm van een verhaal.
Dit verhaal bevredigt de erkenning [22] die beide broers zoeken in hun eigen overtuiging. Dit leidt
ertoe dat ze nu ook open kunnen staan voor de overtuiging van de ander.
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Aanbevelingen
Kan de film uitgebracht worden als een standalone game in de toekomst?
Ja, het doel voor de interactieve film is om het voor iedereen toegankelijk te maken, terwijl het
online verbonden staat aan een database. Zo is de laatste keuze indicatief voor wat de broers
moeten doen om het op te lossen. Een interessante vorm zou zijn om
Wat zijn de praktische zaken voor de installatie van de film?
Het moet genoeg rust hebben om iemand in de immersie van het verhaal te brengen. Hiervoor
zou een koptelefoon of een rustige omgeving praktisch zijn om op te gaan in het verhaal.
Hoe zou de film uitgebreid kunnen worden?
Door een langere interactie toe te voegen aan het verhaal, zodat de speler meer immersie
ervaart. Ook kunnen er naar verschillende thema’s worden gekeken waar het ook baat bij heeft.
De toevoeging van een tijdselement zou mogelijk ook getest kunnen worden, waarbij het actief
denken onder druk wordt gezet.
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BIJLAGE

De onderstaande link verwijst door naar de bijlage:
https://www.dropbox.com/sh/k21f84m0zkwm26w/
AADxXSD21dMQGJGUqTDhIJmAa?dl=0
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