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Voorwoord 

Op een week af begon ik twee jaar geleden met m’n master aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na 

een aantal weken kon ik nog steeds niet besluiten of ik de richting Interventiecriminologie op wilde 

gaan of de richting Opsporingscriminologie zou kiezen. Beide richtingen spraken mij zo aan, dat ik er 

voor koos om beide afstudeerrichtingen te volgen en dus in twee jaar tijd twee scripties te schrijven. 

Tijdens het schrijven van m’n eerste scriptie dacht ik al na over wat het onderwerp van deze tweede 

scriptie moest worden. Na een paar keer met m’n zwager gesproken te hebben ontstond het idee om 

een door hem (met collega’s) bedacht spel gericht op cybersecurity-awareness creëren te 

onderzoeken. De kans om criminologie te combineren met een binnen de familie bedacht spel komt 

niet vaak voor. Vol enthousiasme begon ik in december aan de thesis die nu voor u ligt. 

Als eerste wil ik graag Charlotte Gerritsen bedanken voor de gegeven begeleiding. Ik heb met veel 

plezier met haar gebrainstormd en gediscussieerd over hoe ik het onderzoek het beste vorm kon 

geven. Iedereen van Jagaco BV. wil ik bedanken voor de mogelijkheid die zij mij gegeven hebben om 

het spel Alpha te onderzoeken. Ik had een duidelijke visie over hoe het onderzoek moest gaan en wil 

jullie bedanken voor de medewerking om mijn ideeën uit te werken.  Als laatste gaat mijn dankwoord 

uit naar de medewerkers van de twee bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Irina Mooren 

Zoetermeer, 21 augustus 2019 
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Begrippenlijst 

Clean desk-policy De fysieke bescherming van vertrouwelijk informatie door het 

afsluiten van IT-systemen en het niet rond laten slingeren van 

(gegevens die toegang geven tot) vertrouwelijke informatie. 

IT-security Het beschermen van hardware tegen virussen en andere inbraken die 

gericht zijn op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie. 

Malware Kwaadaardige software die computerstoringen veroorzaken met als 

doel het verkrijgen van vertrouwelijke informatie. 

Man in the middle-attack Een aanval waarbij de communicatie tussen twee partijen door een 

derde partij onderschept en gemanipuleerd wordt, met als doel het 

verkrijgen van vertrouwelijke informatie. 

Phishing Het lokken van een slachtoffer naar een valse website met als doel 

het verkrijgen van vertrouwelijke informatie. 

Social engineering by   Een situatie waarin bevoegde personen via een medewerker toegang 

an authority person   willen krijgen tot vertrouwelijke informatie. 

Social engineering Een aanval gericht op een persoon, waarbij door het opbouwen van 

een persoonlijke band vertrouwelijke informatie wordt verkregen of 

het slachtoffer aangezet wordt tot het verrichten van een handeling. 

Spear phishing Het lokken van een slachtoffer naar een valse website, waarbij de 

afzender een bekende lijkt, met als doel het verkrijgen van 

vertrouwelijke informatie. 
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Abstract 

Met het groeiende gebruik van computersystemen neemt het risico op slachtofferschap van 

cybercrime steeds meer toe. De kosten voor bedrijven die hiermee gepaard gaan zijn hoog. Om de 

kans op slachtofferschap te verkleinen is het van belang om de weerbaarheid van werknemers te 

verhogen. Eerder onderzoek toont namelijk aan dat personen de zwakste schakel zijn, waar 

cybercriminelen zich het snelste op richten. 

Cybersecuritytrainingen in de vorm van een serious game zouden bij moeten dragen aan het 

bewustzijnsniveau van werknemers. Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van Alpha. Tijdens het 

spelen van het spel wordt men verschillende cybersecuritysituaties voorgelegd. De speler moet 

vervolgens inschatten of het gaat om een eventuele dreiging en de juiste vervolgstappen kiezen. 

De theoretische basis van het onderzoek is het flow-model van Pavlas (2010). Volgens dit model 

zorgen diverse speler- en spelkenmerken ervoor dat men in een flow state komt. Deze flow state is 

een optimale staat, waarin men het meeste leert. Op basis van dit model is onderzocht of leeftijd, 

opleidingsniveau, computerkennis en -gebruik, motivatie, self-efficacy, agency, betrokkenheid, 

feedback en uitdaging van invloed is op het bewustzijnsniveau van cybersecuritydreigingen en -

maatregelen. 

Om dit te onderzoeken hebben medewerkers van twee Mkb’s vier weken lang Alpha gespeeld. 

Vervolgens is onderzocht of er een significante verbetering is opgetreden in de mate van het 

bewustzijnsniveau van cybersecuritydreigingen en -maatregelen. Dit bleek het geval te zijn, waardoor 

geconcludeerd kan worden dat Alpha bijdraagt aan meer kennis over cybersecuritydreigingen en -

maatregelen. Uit de multivariate regressieanalyse blijkt dat leeftijd, opleidingsniveau, 

computerkennis, motivatie, agency, betrokkenheid en feedback van invloed zijn op het bewustzijn dat 

de deelnemers hebben van cybersecuritydreigingen na het spelen van Alpha. 
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1. Introductie 

Bedrijven maken in vergelijking tot tien jaar geleden veel vaker gebruikt van IT-systemen. Beginnend 

bij een intercom bij de entree van een gebouw voor het binnenlaten van bezoekers tot online portals 

waarbinnen werknemers hun werk verrichten. Het gebruik van dergelijke systemen maakt dat men 

efficiënter en effectiever werkt, maar vergroot ook de risico’s waarmee ondernemingen te maken 

krijgen. Zo blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlandse midden- en kleinbedrijven (Mkb’s, 

bestaande uit minder dan 200 werknemers) in 2018 slachtoffer werd van computercriminaliteit 

(cybercrime) (Van der Grient & Konings, 2018). Volgens verzekeringsmaatschappij Allianz (2018) is 

slachtofferschap van cybercrime het op een na grootste risico waarmee bedrijven te maken hebben, 

na business interruptions zoals natuurrampen en leveranciersproblemen. Ter vergelijking, vijf jaar 

geleden stond slachtofferschap van cybercrime wereldwijd nog op de vijftiende plaats. En hoewel de 

schade landelijk gezien fors is, zo’n 10 miljard euro per jaar, wordt er nog weinig actie ondernomen in 

het bedrijfsleven om de risico’s terug te dringen (Van Wieren, Van Luit, Estourgie, Jacobs & Bulters, 

2016; Van der Grient & Konings, 2018). 

 

1.1. Cybercrime 

In de literatuur bestaan grofweg twee definities van cybercrime: met de enge interpretatie worden 

enkel cyber-dependent crimes bedoeld, dit zijn nieuwe vormen van criminaliteit die alleen gepleegd 

kunnen worden met behulp van computersystemen zoals hacken, het verspreiden van malware en het 

opzetten van DDos-aanvallen. Naast deze enge interpretatie staan cyber-enabled crimes, dit zijn 

traditionele delicten die gepleegd worden met de ondersteuning van IT, zoals oplichting en stalking via 

sociale media (Holt & Bossler, 2014; Leukfeldt, 2017; McGuire & Dowling, 2013). Cybercrime in deze 

thesis beslaat beide vormen van cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit kan op vele verschillende 

manieren gepleegd worden: door middel van social engineering, phishing, spear-phishing en malware, 

maar ook doordat IT-systemen fysiek niet op de juiste wijzen worden afgeschermd. Dat cybercrime op 

veel verschillende manieren gepleegd kan worden, maakt het voor bedrijven ingewikkeld om zich hier 

op een adequate manier tegen te weren. 

 

1.2. Beschermen tegen cybercrime 

Dat computersystemen steeds geavanceerder worden zorgt er ook voor dat zij beter in staat zijn 

cyberaanvallen af te weren. Toch is een bedrijf niet veilig voor cybercriminaliteit zodra zij de beste en 

geavanceerdste systemen gebruiken. Cybercriminelen richten zich meestal op medewerkers van 

bedrijven in plaats van op het bedrijf zelf, omdat de medewerkers de zwakste schakel in de beveiliging 

vormen (Verizon, 2018). Wanneer medewerkers zich bewust zijn van risico’s (awareness), deze 
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herkennen en ermee om kunnen gaan, kan de schade onder bedrijven worden teruggedrongen 

(Veenstra, Zuurveen & Stol, 2015). Er bestaan diverse methoden om awareness te creëren over 

cybercriminaliteit en de maatregelen die men kan treffen om risico’s te verkleinen. De leus ‘Hang op! 

Klik weg! Bel uw bank!’ is afkomstig van de reclames van Betaalvereniging Nederland en zal door velen 

herkend worden. In deze reclames waarschuwt personage Marc voor criminelen die via de telefoon of 

mail bankgegevens proberen te achterhalen (Veiligbankieren.nl, 2016). Andere veelvoorkomende 

methoden zijn het geven van presentaties, online cursussen, seminars en het verspreiden van flyers 

en posters. De effectiviteit van dergelijke interventies in het creëren van awareness valt te betwijfelen 

(Abawayj, 2012). Abawayj (2012) maakt onderscheid tussen conventionele methoden zoals posters en 

nieuwsbrieven en instructie-gestuurde trainingen zoals presentaties en klassikale trainingen. Alle 

methoden hebben voor- en nadelen: posters gaan vaak maar in op één specifiek thema, bijvoorbeeld 

op het belang van een sterk wachtwoord, maar hebben daarentegen wel weer een groot bereik 

doordat zij vaak op zichtbare plaatsen hangen. Nieuwsbrieven hebben juist weer een uitgebreidere 

inhoud die meerdere thema’s beslaat, maar zijn enkel toegankelijk voor de selectieve groep 

ontvangers. Daarbij is het onzeker of mensen de brieven volledig lezen en de inhoud begrijpen. 

Seminars hebben als voordeel dat deze qua inhoud aansluiten bij het niveau van het publiek en het in 

kunnen gaan op de vragen en problemen van het publiek. Echter zijn seminars vaak duur en worden 

ze als saai ervaren. Vergelijkbare trainingen worden ook online gegeven waardoor men de training op 

eigen tempo kan volgen, maar het gebrek van interactie heeft een beperkende werking op het creëren 

van awareness. 

 

1.3. Serious games: definities en taxonomieën 

Een alternatief voor deze traditionele vormen van training en informatieverstrekking zijn serious 

games. Games worden al duizenden jaren gebruikt als leermethode en het gebruik ervan is 

exponentieel toegenomen sinds de komst van de computer (Breuer & Bente, 2010; Hendrix, Al-

Sherbaz & Bloom, 2016; Laamarti, Eid & El Saddik, 2014). De term serious game werd in 1970 

geïntroduceerd door Clarke Abt in zijn boek Serious Games. Hij beschreef serious gaming als volgt: “We 

are concerned with serious games in the sense that these games have an explicit and carefully thought-

out educational purpose and are not intended to be played primarily for amusement.” (Abt, 1987, p. 

9). Na Abt hebben nog verschillende onderzoekers en gamedesigners serious games gedefinieerd, 

maar alle definities hebben als overeenkomst dat het voornaamste doel van het spel educatie is 

(Breuer & Bente, 2010). Dit is tevens hetgeen dat serious games van non-serious games onderscheid. 

Non-serious games, zoals The Sims en Minecraft, kunnen wel educatieve elementen bevatten, maar 

doordat zij primair gericht zijn op het fun element zijn deze spellen niet als serious game te classificeren 
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(O’Brien, Lawless & Schrader, 2010). Hoe moet een serious game in elkaar zitten om educatief te zijn? 

Veel serious games zijn op educatieve principes gebaseerd, zoals herhaling en het krijgen van feedback. 

Doordat het wetenschappelijk onderzoeksveld naar serious games relatief jong is, bestaat er nog geen 

vaststaand kader waar een game aan moet voldoen om zich als serious game te kunnen kwalificeren 

(Hendrix, Al-Sherbaz & Bloom, 2016). De vele verschillende taxonomieën over en typologieën van 

serious games zijn vaak specifiek op een bepaald type serious game gebaseerd die over één of enkele 

thema’s gaan. Hierdoor zijn zij slecht of niet te generaliseren naar games in een ander veld (De Lope & 

Medina-Medina, 2016; Guillén-Nieto & Aleson-Carbonell, 2012). Daarentegen zijn er wel vele 

losstaande taxonomieën en typologieën die gecombineerd een sterke basis vormen van een 

taxonomie. De Lope en Medina-Medina (2016) verzamelden op systematische wijze diverse 

taxonomieën en typologieën met als doel om een overkoepelende taxonomie vast te stellen die als 

richtlijn moet gelden bij het ontwikkelen en indelen van serious games. Hiertoe stellen de auteurs 

zestien criteria onderverdeeld in zes groepen: game development, game platform, game design, game 

use, game users en business model (Tabel 1). Hoewel hun taxonomie een overzicht geeft van de 

belangrijke elementen van serious games, maakt het niet duidelijk hoe de categorieën ingevuld 

moeten worden om de speler kennis bij te brengen.  

 
 

Tabel 1: Taxonomie Serious Games volgens De Lope en Medina-Medina (2016, p. 665) 

CATEGORIEËN CRITERIA 

GAME 

DEVELOPMENT 

Authorship: Wie heeft het spel gemaakt? 

Development methodology: Hoe is het spel gemaakt? 

GAME PLATFORM Hardware architecture: Hoe zit het spel technisch in elkaar? 

Deployment: Via welk platform wordt het spel aangeboden? 

GAME DESIGN Genre: Wat voor een soort spel is het? 

Narrative: Wat is de rol van dialogen en een verhaal? 

Interactivity: Hoe vindt er communicatie tussen de speler en het spel plaats? 

Context of use: Voor welke omstandigheden is het spel relevant? 

Application area: Wat is het doel van het spel, wat moet de speler ervan leren? 

GAME USE Assessment: (Hoe) Wordt het speelproces geëvalueerd? 

Gameplay: Hoe is de speelervaring? 

Adaptation: (Hoe) Kan het spel worden aangepast aan het niveau van de speler? 

GAME USERS Target audience: Voor wie is het spel gemaakt? 

Player interaction: Hoeveel spelers kunnen tegelijkertijd het spel spelen? 

Dedication: Welke mate van betrokkenheid is vereist? 

BUSINESS MODEL License: Hoe wordt het spel gedistribueerd? 
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O’Brien, Lawless en Schrader (2010) proberen aan de hand van drie taxonomieën/typologieën wel 

invulling te geven aan de verschillende belangrijke elementen van serious games. Hierbij gebruiken 

zijn Gagne’s Learning Outcomes, Bloom’s Taxonomy en Jonassen’s Problem Solving Types. Gagne 

(1972) en Bloom (1956) beschrijven beide het leerproces van de speler: deze begint bij het opnemen 

van nieuwe informatie, bijvoorbeeld door het lezen van een boek (verbal information). Vervolgens 

leert men deze algemene kennis toe te passen op een concrete situatie. Tijdens deze eerste twee 

processen wordt de motoriek verfijnt en worden leerstrategieën ontwikkeld. Als laatste leert men om 

te gaan met de nieuw opgedane kennis. Volgens Bloom is het leerproces voldaan wanneer men nieuwe 

ideeën kan creëren. De typologie van Jonassen (2010) richt zich anders dan Gagne en Bloom niet op 

(het leerproces van) de speler, maar op de facetten van het probleem die een speler moet kunnen 

oplossen. Volgens Jonassen moet een probleem aangeboden worden in een situatie die de speler in 

het echte leven ook tegen kan komen. Daarnaast moet een probleem dynamisch zijn, wat inhoud dat 

een oplossing tot nieuwe problemen leidt. Als laatste moet er een set van onderliggende regels en 

principes zijn bij het oplossen van een probleem: volgens (natuurkundige) wetmatigheden moet de 

handeling leiden tot een oplossing. Naast dat O’Brien, Lawless en Schrader (2010) uiteindelijk net zoals 

De Lope en Medina-Medina (2016) uitkomen op een algemene classificatie van serious games, 

beschrijven zij wel aan de hand van twee leertheorieën en een classificatie hoe een serious game in 

elkaar moet steken om effect te hebben op het kennisniveau van de speler. Hierbij richten de auteurs 

zich voornamelijk op wat De Lope en Medina-Medina gameplay noemen. Gameplay (onder game use, 

Tabel 1) valt uiteen in satisfaction (plezier in het spelen), het leerproces, de motivatie van spelers en 

stimulation. Met dit laatste wordt de manier waarop informatie op de speler wordt overgebracht 

bedoeld. Hoewel De Lope en Medina-Medina (2016) deze vier subcategorieën naast elkaar zetten, 

hebben ze invloed op elkaar. De motivatie en stimulation kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een 

grotere satisfaction (Laamarti, Eid en El Saddik, 2014). 

Een andere taxonomie van serious games werd ontwikkeld door Laamarti, Eid en El Saddik (2014). 

Zij vergelijken een groot aantal serious games met de theoretische ideeën die daaraan ten grondslag 

liggen. De auteurs definiëren een aantal criteria waaraan een serious game moet voldoen om succesvol 

te kunnen zijn. De criteria die de auteurs noemen hangen sterk samen met wat De Lope en Medina-

Medina (2016) assessment, interactivity en simulation noemen: de speler moet een actieve input 

hebben in het spel en er moet op visuele en auditieve wijze met de speler gecommuniceerd worden. 

Hierop aansluitend moet negatieve feedback vermeden worden. Het leren van nieuwe vaardigheden 

is effectiever met het promoten van goed gedrag dan bij het afkeuren van fouten (Lin, Mamykina, 

Lindtner, Delajoux & Strub, 2006). Het is dus van belang dat de opdrachten uit het spel niet te moeilijk 
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zijn, maar wel uitdagend genoeg om gemotiveerd te blijven (Jonassen, 2010; Laamarti, Eid en El Saddik, 

2014). 

Ook in Nederland wordt er aandacht besteed aan serious games en de effectiviteit hiervan. De 

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft onderzoek 

gedaan naar de effectiviteit van serious games binnen het basis-, middelbaar- en voortgezet onderwijs 

(Oprins, Bakhuys Roozeboom, Visschedijk & Kistemaker, 2013). Om te bepalen welke constructen 

gemeten moeten worden om te kunnen concluderen dat een game effectief is maken zij gebruik van 

het evaluatiemodel van Pavlas (2010). Dit model is ontwikkeld om de relatie tussen een optimale 

ervaring (flow state), serious games en educatie te onderzoeken. Het model onderscheidt vier 

onderdelen: spelerkenmerken, spelkenmerken, in-game gedrag en de uitkomsten (Figuur 1). 

Spelerkenmerken gaan over het vertrouwen dat een speler in zijn eigen kunnen heeft (self-efficacy), 

de motivatie om iets te leren en de houding die de speler heeft ten opzichte van het spel (playfullness). 

Onder spelkenmerken vallen uitdaging, feedback, de mate van agency en betrokkenheid van de speler. 

Dat een spel uitdagend moet zijn om leerzaam te zijn bleek eerder al uit de taxonomieën van Gagne 

en Bloom. Beiden geven aan dat spelers uitgedaagd moeten worden om hun kennis tot een hoger 

niveau te tillen. De uitdagingen moeten niet te ver afstaan van de vaardigheden van de speler omdat 

dit juist een averechts effect kan hebben. Door middel van (positieve) feedback, uitleg en duidelijke 

doelen worden kennis en vaardigheden van de speler vergroot. Als laatste is het volgens Pavlas van 

belang dat de speler controle heeft over zijn acties (agency), dit kan doordat de speler zelf oplossingen 

kan aandragen of door zelf de volgorde van de te spelen uitdagingen te kiezen. De speler- en 

spelkenmerken interacteren met elkaar, dit komt tot uiting in het gedrag van de speler tijdens het 

spelen van de game. Uiteindelijk zijn er drie uitkomsten gewenst: het leren van nieuwe informatie en 

vaardigheden, het hebben van intrinsieke motivatie om dit buiten het spel toe te passen en het hebben 

van plezier.  

 

Figuur 1: Flow-model (Pavlas, 2010) 



Irina Mooren 

 GAMEN IN DE BAAS Z’N TIJD 
 

 
12 

1.4. Effectiviteit van serious games 

Bovenstaande educatieve principes over de opbouw en het aanbieden van informatie en problemen 

in een spel, dragen bij aan de effectiviteit van serious games. Met de toenemende aandacht voor 

serious games, is ook de aandacht voor effectiviteitsstudies toegenomen. 

Arachchilage (2012) onderzocht de effectiviteit van een mobiele app voor het creëren van 

bewustzijn over phishing attacks. Bij phishing probeert een crimineel een slachtoffer te misleiden met 

valse linkjes in bijvoorbeeld e-mails. Wanneer het slachtoffer op zo’n malafide link klikt en hier inlogt 

met bijvoorbeeld zijn of haar bankgegevens heeft de crimineel toegang tot deze gegevens. In het spel 

leerden de users phishing URL’s herkennen en te beoordelen of een website (van bijvoorbeeld een 

webshop) betrouwbaar is. Twintig respondenten deden mee aan een voor- en nameting en een 

discussiegroep. Na een uur het mobiele spel te spelen scoorden zij gemiddeld bijna 30 procentpunt 

hoger dan bij de voormeting, wat betekent dat zij beter in staat waren om malafide websites te 

herkennen. De respondenten waren allen tussen de 18 en 25 jaar oud en gebruikten met regelmaat 

computersystemen. Daarnaast beïnvloedde het spel ook hun perceptie over cybercrime, waardoor de 

spelers na de training aangaven beter in staat te zijn om cybersecuritydreigingen te vermijden. Nyeste 

en Mayhorn (2012) onderzochten anti-phishing games onder 84 respondenten met een gemiddelde 

leeftijd van 19,5 jaar. Ze bestudeerden de relatie tussen trainingstechnieken en de vatbaarheid van 

individuen voor phishing. In het onderzoek worden twee trainingstechnieken gebruikt. Er werden drie 

groepen gevormd, allen bestaande uit 28 respondenten. De eerste groep ontving na elke mail een 

comic die de deelnemer op phishing-gevaren wees. De tweede groep speelde een spel waarin zij een 

virtueel karakter speelden en de taak kregen om phishing te herkennen, na het spelen kregen zij ook 

de comics te zien. De derde groep vormde een controle groep. Uit het onderzoek bleek dat beide 

experimentele groepen beter scoren op het herkennen van phishing-mails dan de controlegroep, 

zonder onderling significant te verschillen. Het effect van de training werd op twee momenten 

gemeten: direct na de training en een week later. Een week na het afronden van de training was het 

gevonden effect van de experimentele groepen in vergelijking met de controlevariabele niet langer 

significant. Dit kan verklaard worden door de relatief kleine onderzoekspopulatie of door de korte duur 

van de training. Toch concludeerden de auteurs de anti-phishing training succesvol is, omdat de 

deelnemer een kritischere houding ten opzichte van fake e-mails ontwikkelden. 

Ook in niet-westerse landen groeit de aandacht voor cyber-awareness trainingen. In 2008 werd in 

Thailand een preliminary onderzoek gedaan onder zestien studenten (Fung, Khera, Depickere, 

Tantatsanawong & Boonbrahm, 2008). Acht van hen kregen op klassikale wijze informatie over het 

herkennen van cyber-dreigingen. De overige acht studenten kregen toegang tot een game. Anders dan 

de onderzochte trainingen van Arachchilage (2012) en Nyeste en Mayhorn (2012) besloeg deze 
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training meerdere vormen van cybercrime: de training richtte zich op onder andere het opzetten van 

een firewall en andere veiligheidsmaatregelen en het verduidelijken van de noodzaak van security 

awareness. De onderzoekers concludeerden dat de twee groepen niet van elkaar verschillen in 

kennisniveau na het volgen van de training. Wel zijn de studenten die het spel hebben gespeeld beter 

in staat om de kennis op hun eigen leven toe te passen en de relevantie ervan in te zien. Dit is in 

overeenstemming met de taxonomie van Bloom; de studenten die in staat zijn om het proces te 

evalueren hebben een groter begrip van de stof dan studenten die enkel kunnen reproduceren. 

De meeste besproken studies richten zich maar op één of enkele aspecten van cybersecurity, zoals 

het herkennen van phishing-mails of het creëren van sterke wachtwoorden. Daarnaast zijn de 

onderzoeksgroepen vaak klein en zijn de proefpersonen meestal studenten. Er zijn enkele 

systematische reviews uitgevoerd om het effect van games op cybersecurity-awareness te 

onderzoeken. Hendrix, Al-Sherbaz & Bloom (2016) vonden 28 studies waarvan slechts 11 studies 

kwalitatief goed genoeg waren om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het 

onderzochte spel. De review van Alitaibi, Furnell, Stengel & Papadaki (2016) leverde 12 studies op. 

Beide onderzoeken hadden de conclusie dat het veld nog jong is, waardoor nog geen harde 

effectiviteitsuitspraken kunnen worden gemaakt. Toch zijn er voldoende aanwijzingen om aan te 

nemen dat games een geschikte manier kunnen zijn voor het trainen van awareness. Een bevinding 

die uit veel effectiviteitsstudies naar voren komt is dat het spelen van een educatief spel als leuker en 

uitdagender wordt ervaren dan klassieke onderwijsmethoden. Dit zorgt er voor dat men 

gemotiveerder is om nieuwe vaardigheden te leren en hier ook tijd in wil stoppen (Arachchilage, 2012; 

Nyeste & Mayhorn, 2012; Pavlas, 2010). 

 

1.5. Alpha: het spel 

Jagaco BV. heeft op basis van de groeiende noodzaak voor cybersecuritymaatregelen het spel Alpha 

gemaakt. Jagaco BV. is een jong game-development bedrijf, die serious games over diverse 

maatschappelijke thema’s maakt.  Het doel van het spel is het creëren van awareness over cybercrime 

en inzicht te geven in maatregelen die de speler zelf kan treffen om het risico op slachtofferschap te 

verminderen. Het spel richt zich specifiek op werknemers. In de serious-game bevinden werknemers 

zich in een fictief bedrijfspand waarin verschillende veiligheidsrisico’s aan bod komen. Door middel 

van korte scenario’s wordt de werknemers gevraagd risico’s te herkennen en hoe hij/zij hiermee om 

denkt te moeten gaan. Het juiste antwoord wordt vervolgens met korte feedback toegelicht. Binnen 

de scenario’s worden zowel situaties aan de werknemer voorgelegd waarin sprake is van een 

bedreiging, als situaties waarin iets een bedreiging lijkt, maar daadwerkelijk een legitiem scenario is. 

Hierdoor moet voorkomen worden dat deelnemers leren dat alle mailtjes en websites een bedreiging 
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vormen. Het is belangrijk dat zij het onderscheid kunnen maken tussen dreigingen en legitieme 

gebeurtenissen. Alpha onderscheidt zich van vele andere awareness trainingen doordat het spel zich 

specifiek richt om mensen in het bedrijfsleven. Hierdoor bieden zij volgens de principes van Jonassen 

(2010) problemen aan waar een werknemer in zijn dagelijkse werk ook mee te maken kan krijgen. 

Daarnaast combineert het spel meerdere soorten cybersecuritydreigingen en is het door de relatief 

korte speelsessies (van 15 minuten) geschikt om te combineren met andere werkzaamheden. 

 

1.6. Onderzoeksvragen 

In deze thesis staat de effectiviteit van Alpha centraal. Om te bepalen of de serious-game effectief is, 

zijn de volgende onderzoeksvragen gedefinieerd: 

1. Zorgt het spelen van Alpha voor een toenemend bewustzijn over 

informatiebeveiligingsrisico’s? 

2. Welke spelerkenmerken zijn van invloed op (de verandering van) het bewustzijn over 

informatiebeveiligingsrisico’s? 

3. Welke spelkenmerken zijn van invloed op (de verandering van) het bewustzijn over 

informatiebeveiligingsrisico’s? 

Er wordt onderzocht of deelnemers na het (meermaals) spelen van Alpha een hogere score behalen in 

het spel dan dat zij aan het begin van het onderzoek behaalden. De score wordt bepaald door de 

juistheid van het antwoord. Bij de eerste onderzoeksvraag wordt zowel de gehele groei in bewustzijn 

onderzocht als voor de afzonderlijke thema’s die het spel behandeld. Tevens wordt onderzocht in 

welke mate de frequentie van het spelen samenhangt met de verandering in score.  Voor de tweede 

vraag wordt onderzocht welke kenmerken van de speler van invloed zijn op zowel de verandering van 

bewustzijn als op het kennisniveau na afloop van het spel. Kenmerken die worden meegenomen zijn: 

leeftijd, opleidingsniveau, computergebruik, computerkennis, de motivatie en vertrouwen om iets 

nieuws te (kunnen) leren. Voor de derde vraag wordt onderzocht welke spelelementen bijdragen aan 

het creëren van het bewustzijn. Hiervoor wordt gekeken naar hoe de spelers het spelen van Alpha 

ervaren hebben; voelen de speler zich actief betrokken bij het spel, wat vindt men van de in-game 

feedback en ervaren zij agency. Daarnaast wordt onderzocht of men het spel uitdagend en relevant 

vindt en of men het idee heeft iets geleerd te hebben van het spel. 
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2. Methode 

2.1. Opbouw van het onderzoek 

Het onderzoek bestaat uit drie fases: de voormeting, de speelfase en de nameting. Tijdens de 

voormeting (mei-juni 2019) zijn alle deelnemers geïnformeerd over het doel en verloop van het 

onderzoek. Hierbij is tegen de deelnemers gezegd dat zij meedoen aan een onderzoek naar 

cybersecurity, zonder te benadrukken dat het om de effectiviteit van het spel ging.  

Aan de deelnemers zijn, door middel van een persoonlijke link, acht scenario’s voorgelegd met 

mogelijke cybersecurity-dreigingen (Bijlage 3). De deelnemers kiezen vervolgens uit de vier gegeven 

antwoordcategorieën het antwoord dat het dichtste bij hun daadwerkelijke reactie zou liggen. De 

antwoorden op deze vragen meten het bewustzijn van (maatregelen tegen) cybersecuritydreigingen. 

Voorafgaand aan het beantwoorden van de scenariovragen, hebben de deelnemers een enquête 

ingevuld (Bijlage 1). De enquête bevraagt de demografische kenmerken, de mate van computergebruik 

en -kennis, de motivatie om over cybersecurity te leren en de mate van self-efficacy. De enquête wordt 

verderop toegelicht. De deelnemers hebben anderhalve week de tijd gehad om de enquête en 

scenario’s te beantwoorden. Om de kans dat de deelnemers elkaars antwoorden beïnvloeden te 

verkleinen, is hen gevraagd om onderling niet over de scenario’s te praten. Daarnaast zijn de beste 

antwoordmogelijkheden niet aan de deelnemers teruggekoppeld, waardoor zij niet weten wat het 

goede antwoord is. 

In juni 2019 hebben alle deelnemers met een persoonlijke link toegang gekregen tot Alpha. Het 

spel is gedurende vier weken gespeeld. Elke week zijn er scenario’s aan het spel toegevoegd en 

vervangen. De eerste week bestaat het spel uit zes scenario’s. De tweede week uit vijf scenario’s: drie 

uit de eerste week en twee nieuwe potentiële dreigingen. In de derde week zijn er ook vijf scenario’s 

gespeeld: een nieuwe en vier uit de eerste twee weken. In de laatste week zijn twee scenario’s 

herhaald en vier nieuwe scenario’s gespeeld. In totaal zijn er zestien verschillende scenario’s gespeeld, 

indien de deelnemer elke week het spel speelde. In Bijlage 4 staat een korte beschrijving van scenario’s 

per thema en de feedback die men kreeg. Per scenario wisselt het aantal punten dat de speler kan 

halen en wordt de behaalde score in percentages in een scorebalk weergegeven. Daarnaast zijn er 

meerdere paden naar het goede antwoord mogelijk. Indien de speler niet gelijk het goede antwoord 

had, wordt hij door middel van een alternatief pad alsnog het gehele scenario doorgeleid. Daarnaast 

staan de antwoordmogelijkheden bij een scenario voor een verschillend aantal punten. Voor het goede 

antwoord krijgt men 100% van de punten. Soms kiest een speler voor een antwoord die niet fout is, 

maar ook niet de beste optie, dan verdient de speler een deel van de punten. De scenario’s uit het spel 

gaan over dezelfde acht thema’s als de scenario’s van de voormeting. De thema’s worden onder 
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Afhankelijke variabelen toegelicht. Wekelijks is aan de deelnemers een reminder toegestuurd om het 

spel te spelen. 

Een halve tot anderhalve week na het aflopen van de speelfase is de nameting. De deelnemers 

krijgen opnieuw dezelfde acht scenario’s voorgelegd die zij (ongeveer twee maanden eerder) tijdens 

de voormeting hebben beantwoord. Deze scores worden vergeleken met de scores uit de voormeting 

om te kunnen beoordelen of er een verandering in bewustzijn en kennis is geweest. Na het 

beantwoorden van de scenario’s, beantwoorden de deelnemers nog een enquête (Bijlage 2). Deze 

tweede enquête gaat over de ervaringen met Alpha. De deelnemers zijn gedurende de anderhalve 

week van de nameting drie keer benaderd door middel van een e-mail om het onderzoek af te sluiten. 

 

2.2. Operationalisaties 

2.2.1. Afhankelijke variabelen  
De eerste onderzoeksvraag die beantwoord wordt met dit onderzoek is of het spelen van Alpha 

bijdraagt aan een beter bewustzijn over informatiebeveiligingsrisico’s en de maatregelen die 

daartegen genomen moeten worden. De drie variabelen die relevant zijn bij het beantwoorden van 

deze vraag zijn de score die behaald is tijdens de voormeting (Scorevoormeting), de nameting 

(Scorenameting) en het verschil tussen deze twee variabelen (Scorena-voor). Hierbij wordt zowel gekeken 

naar de totaal behaalde scores als naar de behaalde scores per thema.  

De thema’s die het spel behandeld zijn: social engineering, social engineering by an authority 

person, phishing, spear phishing, malware, IT-security, ‘man in the middle’ en clean desk-policy. Bij 

social engineering richt een crimineel zich specifiek op een persoon om toegang te krijgen tot 

vertrouwelijke informatie. De crimineel verzamelt data door een persoonlijke band met het slachtoffer 

op te bouwen en deze vervolgens te misbruiken (Hasan, Prajapati & Vohara, 2010). De dader doet zich 

hierbij vaak voor als een ander persoon, bijvoorbeeld als een servicemedewerker van het 

hoofdkantoor en vraagt vervolgens een medewerker naar zijn/haar inloggegevens om een (fictief) 

probleem op te lossen. In werkelijkheid gebruikt de dader de inloggegevens om bij vertrouwelijke 

informatie te komen. Wanneer er sprake is van een legitiem scenario, waarbij bijvoorbeeld een 

daadwerkelijke servicemedewerker informatie vraagt voor het oplossen van een probleem, valt het 

onder social engineering by an authority person. Omdat de twee vormen van social engineering 

moeilijk te onderscheiden zijn, moet men zowel de identiteit van de persoon als het beweerde 

probleem (laten) verifiëren. Wanneer een dader informatie verzamelt door slachtoffers naar websites 

te lokken is noemt men dit phishing (Jagatic, Johnson, Jakobsson & Menezer, 2007). Dit wordt vaak 

gedaan via e-mail, maar ook via social media. Een specifieke vorm van phishing is spear phishing, 

waarbij de dader persoonlijke informatie over het slachtoffer gebruikt om vertrouwen te wekken. De 
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informatie wordt hierbij meestal afgeleid van social media accounts van het slachtoffer (Jagatic et al., 

2007). Om slachtofferschap van (spear) phishing te voorkomen, wordt aangeraden op verdachte 

fouten (zoals spellingsfouten) te letten en niet op de meegestuurde link te klikken. Indien men van 

mening is dat het bericht legitiem is, is het verstandig om handmatig de website te bezoeken, in plaats 

van via de meegestuurde link. Het vijfde thema dat Alpha behandelt is malware. Malware is software 

die (vaak via pop-ups) op het computersysteem van het slachtoffer wordt geïnstalleerd met als doel 

het blokkeren of anderszins verstoren van het computersysteem of het verzamelen van 

(vertrouwelijke) informatie (Van der Hulst & Neve, 2008). De kans op malware wordt verkleind 

wanneer men niet op pop-ups klikt, maar ook door geen USB’s van derden te gebruiken. IT-security 

gaat om het beschermen van hardware door onder andere virusscans en veilige wachtwoorden. Bij 

een man-in-the-middle-aanval heeft een derde partij ongemerkt toegang tot bijvoorbeeld het 

mailverkeer tussen twee andere partijen. Deze ‘man in the middle’ kan zonder dat anderen het door 

hebben de communicatie tussen de partijen manipuleren, dit kan via onbeveiligde 

(internet)verbindingen (Mallik, Ahsan, Shahadat & Tsou, 2019). Het thema clean desk-policy heeft 

betrekking tot de meer fysieke kant van cybersecurity. Er wordt aandacht besteed aan het niet laten 

rondslingeren van privacygevoelige informatie zoals wachtwoorden en het afmelden van je computer 

tijdens een korte pauze zodat niet-bevoegde personen niet bij vertrouwelijke informatie kunnen.  Het 

laatste thema dat behandeld wordt is password management: waarin gebruikers wordt geleerd dat zij 

voor verschillende account verschillende wachtwoorden moeten gebruiken en hoe zij deze moeten 

opslaan om te onthouden. 

 

2.2.2. Onafhankelijke variabelen  
De onafhankelijke variabelen zijn door middel van de enquêtes verzameld. De enquêtes zijn gebaseerd 

op de vragenlijst van TNO bij hun onderzoek naar de effectiviteit van serious games binnen het 

onderwijs (Oprins, et al., 2013). Oprins et al. (2013) hebben op hun beurt de vragen afgeleid van het 

flow-model van Pavlas (2010). Binnen de enquêtes wordt een onderscheid gemaakt tussen 

spelerkenmerken, spelkenmerken en overige kenmerken. 

Spelerkenmerken. De spelerkenmerken zijn in de eerste enquête bevraagd en bestaan uit 

demografische kenmerken, computergebruik en -kennis, motivatie en self-efficacy. Deze variabelen 

zijn nodig voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: Welke spelerkenmerken zijn van invloed 

op de verandering van het bewustzijn over informatiebeveiligingsrisico’s? De demografische 

kenmerken die worden bevraagd zijn: geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Daarnaast zijn er drie 

vragen over het computergebruik van de deelnemers: waarvoor en hoe vaak gebruiken zij IT-systemen 

en hoe schatten zij hun computerkennis in? Motivatie refereert naar de wil van deelnemers om iets 

nieuws te leren. De deelnemers kunnen uit vijf antwoorden kiezen lopend van geheel oneens tot 
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geheel eens bij de beantwoording op de volgende stellingen: Ik wil mezelf graag verbeteren; Ik wil 

graag uitgedaagd worden; Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren; Ik doe mijn best om zo goed 

mogelijk te presteren; Ik ben bereid tijd te besteden aan het leren van nieuwe vaardigheden (Oprins, et 

al., 2013, p.12). Self-efficacy beschrijft het vertrouwen dat een deelnemer in zijn of haar eigen 

handelen heeft. Deze constructen zijn bevraagd met vijf stellingen: Ik heb zelfvertrouwen in wat ik kan; 

Ik ben er zeker van dat ik nieuwe vaardigheden kan leren; Ik blijf geloven in wat ik kan, ook bij tegenslag; 

Ik blijf zelfverzekerd, ook bij kritiek van anderen; Ik vertrouw erop dat mijn prestaties goed zijn (Oprins, 

et al., 2013, p. 12). Ook deze stellingen worden op een schaal van vijf antwoordcategorieën 

beantwoord. De stellingen van motivatie en self-efficacy zijn samengevoegd tot twee schaalvariabalen, 

dit kan indien met een betrouwbaarheidsanalyse een Cronbach’s alpha groter dan ,7 wordt vastgesteld 

(Cronbach, 1951; Zaharias & Poylymenakou, 2009). Dit is zowel het geval voor de motivatieschaal (vijf 

items; ⍺ = ,820) als de self-efficacy schaal (vijf items; ⍺ = ,750). Omdat deze twee constructen gemeten 

zijn op een likertschaal (helemaal mee oneens tot helemaal mee eens) is het mogelijk om hen als een 

interval/ratiovariabelen te behandelen. 

Spelkenmerken. De spelkenmerken die in de derde onderzoeksvraag centraal staan beschrijven 

onderdelen van het spel die de leercurve van de deelnemers theoretische gezien beïnvloeden. De 

kenmerken die in het onderzoek worden meegenomen zijn: agency, betrokkenheid, feedback en 

uitdaging. Door middel van meerdere stellingen wordt gemeten hoe de deelnemers de vier kenmerken 

ervaren. De antwoorden waaruit de deelnemers konden kiezen waren: oneens, neutraal en eens. 

Opnieuw is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om te kijken of de stellingen schaalvariabelen 

kunnen vormen. Dit kon voor agency (zeven items; ⍺ = ,801) en betrokkenheid (6 items; ⍺ = ,890) Om 

een betrouwbare schaal te krijgen van feedback (zes items; ⍺ = ,732) moet een item worden 

verwijderd. Voor uitdaging is het niet mogelijk om een schaalvariabele te maken (zes items; ⍺ = ,428) 

en worden als losse variabelen meegenomen. 

Overige variabelen. Ook zijn er nog een aantal variabelen meegenomen die niet onder spel- of 

spelerkenmerken zijn in te delen. Deze overige variabelen zijn relevantie, interactie en vooruitgang. 

Aan de deelnemers is gevraagd of zij het relevant vinden (voor zichzelf en voor de gehele organisatie) 

om te leren over cybersecuritydreigingen en -maatregelen. Bij interactie wordt onderzocht of de 

deelnemers onderling (tijdens de speelfase) over het spel praten. Interactie is gemeten op een 

driepuntsschaal (oneens, neutraal, eens) met 4 stellingen. Op basis van drie stellingen kan een 

betrouwbare schaal worden gemaakt (⍺ = ,720). Met de laatste variabele (vooruitgang) is gemeten of 

de deelnemers zelf van mening zijn beter te zijn geworden in het herkennen van 

cybersecuritydreigingen en -maatregelen. Aan de hand van vijf stellingen kan een betrouwbare schaal 

worden gevormd (⍺ = ,785). 
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2.3. Steekproef 

Voor het onderzoek zijn 2 Mkb’s benaderd. In totaal hebben 36 mensen aan de voormeting 

meegedaan. Van hen hebben 17 mensen ook de nameting gedaan, een van hen heeft het spel niet 

gespeeld. De 16 deelnemers die het spel hebben gespeeld en zowel aan de voor- als nameting hebben 

meegedaan vormen de steekproef. Ze zijn gemiddeld 38 jaar (SD = 11,8) met een range van 22 tot 57 

jaar. Onder hen is een vrouw en 14 mannen. Van de respondenten is 73,4% hoogopgeleid (HBO of 

hoger), de overige 26,6% heeft een gemiddeld opleidingsniveau (MAVO, Havo, VWO of MBO). Voor 

alle respondenten geldt dat werken met IT-systemen een belangrijk onderdeel is van hun 

werkzaamheden. IT-systemen worden het meest gebruikt voor administratieve werkzaamheden, het 

onderhouden van interne en externe communicatie en het opslaan en raadplegen van documenten. 

Een respondent schat zijn eigen computerkennis laag in: de programma’s die men regelmatig moet 

gebruiken worden beheerst, maar bij problemen wordt hulp ingeschakeld. 40,0% zegt niet al te 

technische problemen zelf op te kunnen lossen, de overige 53,3% is in staat computer gerelateerde 

problemen op te lossen en geven aan meestal ingeschakeld te worden om de problemen van anderen 

op te lossen. Beide bedrijven hebben geen IT-afdeling. Eventuele problemen worden door deze laatste 

groep opgelost. De descriptieve resultaten van de steekproef staan schematisch weergegeven in Tabel 

8 (Bijlage 5). 

 

2.4. Analyse strategie 

Door middel van kwantitatieve analyses is onderzocht of de onafhankelijke variabelen van invloed zijn 

op het niveau van bewustzijn van cybersecuritydreigingen en -maatregelen en de mate waarin dit 

veranderd door het spelen van Alpha. 

Allereerst wordt met een t-toets voor afhankelijke groepen onderzocht of de gemiddelden van 

scorevoormeting en scorenameting significant verschillen. De hypothese is dat het spelen van Alpha er voor 

zorgt dat de score op de nameting hoger is ten opzichte van de voormeting. Deze toets wordt 

uitgevoerd voor zowel de totale scores die behaald zijn, als voor de scores per thema. 

Vervolgens zijn enkelvoudige regressieanalyses1 uitgevoerd om te onderzoeken welke 

onafhankelijke variabelen van invloed zijn op de continue variabelen scorevoormeting, scorenameting en 

scorena-voor. Wat de tweede onderzoeksvraag betreft (spelerkenmerken) zijn de variabelen leeftijd, 

motivatie en self-efficacy van ratio/interval-meetniveau. Voor opleiding, computergebruik en 

computerkennis zijn dummies aangemaakt van dichotoom meetniveau. Deze dummies worden per 

 
1 Bij het uitvoeren van de enkelvoudige regressieanalyses is gecontroleerd voor homoscedasticiteit (De Vocht, 
2018) 
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variabel opgenomen in een multivariate analyse. Door middel van de regressieanalyses ontstaat een 

inzicht in de spelerkenmerken die een rol spelen bij het niveau van de deelnemers voorafgaand aan 

en na het spelen van Alpha. Ook kan er een antwoord worden gegeven op de vraag welke 

spelerkenmerken van invloed zijn op de vooruitgang die de deelnemers laten zien (scorena-voor). 

Om de derde onderzoeksvraag (spelkenmerken) te beantwoorden worden enkelvoudige 

regressieanalyses uitgevoerd met agency, betrokkenheid en feedback. Om te onderzoeken of 

uitdaging van invloed is, worden met twee stellingen uit dit construct een multivariate 

regressieanalyse uitgevoerd. De regressieanalyses worden zowel uitgevoerd met de afhankelijke 

variabele scorenameting als scorena-voor. Dit geeft inzicht in de spelfactoren die van invloed zijn op het 

niveau van bewustzijn na het spelen van het spel en op de vooruitgang die de deelnemers laten zien. 

Daarna worden nog enkelvoudige regressieanalyses uitgevoerd met de overige variabelen: 

relevantie, vooruitgang en interactie. Tot slot zal door middel van een multivariate regressieanalyse 

bekeken worden of gevonden relaties in stand blijven. 

 

2.5. Consent en privacy 

Alle gegevens zijn anoniem verwerkt. Contactgegevens en persoonlijke data zijn op verschillende 

plaatsen opgeslagen en niet aan elkaar te linken. De deelnemers hebben toestemming gegeven voor 

deelnemen aan het onderzoek en deden dit op vrijwillige basis. De verzamelde data zijn uitsluitend 

voor dit onderzoek gebruikt en niet gedeeld met derden. Na afronding van het onderzoek wordt de 

verzamelde data verwijderd. 
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3. Resultaten 

3.1. Beschrijvende resultaten 

De deelnemers zijn gemotiveerd om te leren over cybersecuritydreigingen (M = 4,44; SD = ,42). Ook 

heeft men vertrouwen in zijn eigen leervermogen (M = 4,45; SD = ,43). De deelnemers zijn overwegend 

positief over de mate van agency (M = 2,41; SD = ,39), betrokkenheid (M = 2,58; SD = ,45) en over de 

feedback die zij ontvangen (M = 2,43; SD = ,38). Ook geeft men aan te denken van het spel geleerd te 

hebben (M = 2,56; SD = ,51). Onderling werd er weinig met collega’s over het spel gesproken (M = 1,42; 

SD = ,57). Een uitgebreidere weergave van de beschrijvende statistieken staan in Tabel 8 (Bijlage 5). 

 

3.2. Afhankelijke variabelen 

3.2.1. Gemiddelde behaalde scores tijdens de voor- en nameting 
Tijdens zowel de voor- als nameting konden de deelnemers maximaal 800 punten scoren (100 per goed 

beantwoordde vraag). De scores van de voor- en nameting staan weergeven in Tabel 1. Door middel 

van een t-toets voor gepaarde groepen zijn de scores van de nameting vergeleken met de scores van 

de voormeting. Hieruit blijkt dat wat de totale score betreft, de deelnemers tijdens de nameting (M = 

678,33; SD = 51,64) hoger score dan bij de voormeting (M = 590,00; SD = 121,67). Het gevonden 

verschil is significant (t(14) = 2,50; p = ,026). 

Wanneer de scores naar thema worden uitgesplitst blijkt er een significant verschil te zijn tussen 

de voor- en nameting bij phishing en clean desk-policy. Tijdens de nameting scoorden de deelnemers 

op phishing gemiddeld 20,00 punten hoger dan tijdens de voormeting (t(14) = 2,70, p = ,02). Bij clean 

desk-policy is het verschil 43,33 (t(14) = 3,45, p = ,00). Het positieve verschil in gemiddelden is niet 

significant bij social engineering (t(14) = 1,13, p = ,28), malware (t(14) = ,61, p = ,55), IT-security (t(14) 

= ,81, p = ,43) en ‘man in the middle’-attack (t(14) = 1,87, p = ,08). Bij social engineering by an authority 

person is de score tijdens de nameting lager dan tijdens de voormeting (t(14) = -1,56, p = ,14). Er is 

geen verschil in score voor het thema spear phishing: zowel tijdens de voor- als nameting behaalde 

alle spelers de maximale score. 
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Tabel 2: Gemiddelde behaalde scores tijdens voor- en nameting  

Thema 
x̄ SD 

Verschil in 

gemiddelde Thema 
x̄ SD 

Verschil in 

gemiddelde 

Totale Score   88,33** Malware   5,00 

Voormeting 

Nameting 

 

590,00 

678,33 

121,66 

51,63 

 Voormeting 

Nameting 

 

85,00 

90,00 

12,68 

26,39 

 

Social 

Engineering 

  15,00  

IT-security 

   

13,33 

Voormeting 

Nameting 

 

60,00 

75,00 

45,11 

40,09 

 Voormeting 

Nameting 

 

53,33 

66,67 

51,64 

48,80 

 

Social 

Engineering by 

an Authority 

Person 

   

 

 

-23,33 

‘Man in the 

Middle’-attack 

   

 

 

15,00 

Voormeting 

Nameting 

 

76,67 

53,33 

24,03 

46,16 

 Voormeting 

Nameting 

 

85,00 

100 

31,05 

0 

 

 

 

Phishing 

   

20,00** 

Clean Desk 

Policy 

   

43,33** 

Voormeting 

Nameting 

 

73,33 

93,33 

32,00 

11,44 

 Voormeting 

Nameting 

56,67 

100 

48,61 

0 

 

Spear phishing   0     

Voormeting 

Nameting 

100 

100 

0 

0 

     

Noot: ** significant bij p < 0,01, * significant bij p < 0,05 

 

3.2.2. Leercurve 
Gemiddeld heeft men in vier weken tijd ruim drie keer het spel gespeeld (M = 3,33; SD = 2,58) (Bijlage 

5; Tabel 8). Hierbij zijn er uitschieters van deelnemers die het spel 1 keer, of juist tien keer gespeeld 

hebben.  

Doormiddel van een enkelvoudige lineaire regressieanalyse is onderzocht of er een verband is 

tussen de frequentie waarmee het spel gespeeld is en scorenameting en scorena-voor (Tabel 2). Hieruit 

blijkt dat de frequentie waarmee het spel gespeeld is geen invloed heeft op de score die tijdens de 

nameting is behaald (F(14) = 1,17; p = ,30). De frequentie is ook niet van invloed op scorena-voor (F(14) 

= ,00; p = ,99). 

In Grafiek 1 (Bijlage 6) is de gemiddelde leercurve, op basis van de totaal behaalde score, 

opgenomen. Hierin is een lichte stijging richting de derde en vierde week van de speelfase, welke weer 

afneemt bij de nameting.  

Grafiek 2 (Bijlage 7) laat de gemiddelde leercurve zien per thema. Gemiddeld scoorden de 

deelnemers een score van 73,5% voor phishing tijdens de voormeting, de eerste week laat een daling 

zien (gemiddelde score is 56,7%). De tweede week kregen de deelnemers geen scenario over phishing. 
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In week drie, vier en bij de nameting, scoren de deelnemers gemiddeld telkens hoger dan de keer 

ervoor. Het thema clean desk-policy is een keer in de vier weken van de speelfase aan de deelnemers 

voorgelegd. Hierbij scoorde zij gelijk een stuk hoger (96,3% tegenover 56,6% bij de voormeting). 

Tijdens de nameting scoorden alle deelnemers de volledige 100 punten. Opvallende resultaten zijn de 

leercurves van spear phishing en IT-security. Spear phishing is in de tweede week behandeld aan de 

hand van twee scenario’s. In deze week is de gemiddelde score op dit thema 78,4%, aanmerkelijk lager 

dan tijdens de voor- en nameting (beiden 100%). Social engineering by an authority person werd bij de 

voormeting gemiddeld beter beantwoord (76,6%) dan in week 3 (64,3), de eerste keer dat het 

onderwerp in het spel behandeld werd. De week daarop ging de gemiddelde score omhoog naar 80%, 

maar daalde naar 53,3% bij de nameting. 

 

Tabel 3:  Enkelvoudige regressieanalyses frequentie met afhankelijke variabalen Scorenameting en 

Scorena-voor   

 Scorenameting Scorena-voor 

Variabele 

Coëfficiënten Coëfficiënten 

β SE B β SE B 

Frequentie 5,71 5,32 -,18 14,70 

Noot: β: regressiecoëfficiënt, SE: Standaard error, ** significant bij p < 0,01, * significant bij p < 0,05 

 

3.3. Spelerkenmerken 

Nu er een beeld is van de gemiddelde leercurve van de respondenten, worden de afzonderlijke relaties 

tussen de spelerkenmerken en behaalde scores onderzocht. Door middel van een enkelvoudige 

regressieanalyse wordt onderzocht of de leeftijd, opleidingsniveau, motivatie en self-efficacy van 

invloed is op het kennisniveau voorafgaand aan het spelen van Alpha (scorevoormeting), na het spelen 

van Alpha (scorenameting) en de vooruitgang die geboekt is (scorena-voor). Daarnaast wordt met een 

multivariate analyse de invloed van computerkennis en computergebruik op de drie score-variabelen 

onderzocht. De resultaten van de regressieanalyses staan weergegeven in Tabel 4. 
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Tabel 4:  Resultaten enkelvoudige regressieanalyses spelerkenmerken met afhankelijke variabelen 

Scorevoormeting, Scorenameting en Scorena-voor  

 Scorevoormeting Scorenameting Scorena-voor 

Variabelen 

Coëfficiënten Coëfficiënten Coëfficiënten 

β SE B β SE B β SE B 

Leeftijd -3,38 2,71 2,30* 1,04 5,68 2,82 

Opleiding  

(hoog = 1) 

-64,77 71,50 -21,02 30,74 43,75 82,05 

Computergebruik 

(vaak = 1) 

-16,67 66,39 47,22 25,02 63,89 72,74 

Computerkennis 

Gemiddeld 

Hoog 

 

200,00 

206,25 

 

127,97 

125,66 

 

-129,17* 

-84,38 

 

44,58 

43,78 

 

-339,174* 

-290,63* 

 

128,26 

125,94 

Motivatie 78,53 76,90 25,24 33,19 -53,29 88,69 

Self-efficacy 55,06 76,84 18,22 32,87 -36,83 87,55 

Noot: β: regressiecoëfficiënt, SE: Standaard error, ** significant bij p < 0,01, * significant bij p < 0,05 

 

3.3.1. Leeftijd 
De leeftijd van de deelnemers is een significante voorspeller van scorenameting. Naarmate de leeftijd 

van de deelnemers oploopt, neemt de score van de nameting met 2,30 toe (t (14) = 2,21; p = ,05). De 

verklaarde variantie van de scorenameting door leeftijd is 27,4% (F(14) = 4,90; p = ,05). De leeftijd van de 

deelnemers heeft geen invloed op hun behaalde score tijdens de nameting (t (14) = -1,24; p = ,24).  

 

3.3.2. Opleiding 
Allereerst werd met een t-toets voor onafhankelijke groepen onderzocht of deelnemers met een 

gemiddeld opleidingsniveau significant anders scoren op de metingen dan deelnemers met een hoog 

opleidingsniveau. Bij de voormeting scoren deelnemers met een gemiddeld opleidingsniveau (M = 

637,50; SD = 123,32) hoger dan deelnemers die hoog opgeleid zijn (M = 572,73; SD = 122,20). Dit 

verschil is niet significant (t(14) = ,902; p = ,41). Bij de nameting wordt tevens door de deelnemers met 

een gemiddeld opleidingsniveau (M = 693,75; SD = 23,94) hoger gescoord dan hoogopgeleide 

deelnemers (M = 672,72; SD = 58,58). Ook dit verschil is niet significant (t(14) = ,985; p = ,34). De 

hoogopgeleide deelnemers laten meer groei zien (M = 100,00; SD = 141,42) dan de deelnemers met 

een gemiddeld opleidingsniveau (M = 56,25; SD = 137,50). Het verschil tussen de twee groepen is niet 

significant (t(14) = -,541; p = ,61). 

Uit de enkelvoudige lineair regressieanalyse blijkt tevens dat het hebben van een hoog 

opleidingsniveau geen significante invloed heeft op de behaalde scores ten opzichte van deelnemers 

met een gemiddeld opleidingsniveau. 
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3.3.3. Computergebruik 
Van de deelnemers heeft 60,0% (N = 9) aangegeven ten opzichte van collega’s vaak gebruik te maken 

van IT-systemen. De overige 40,0% (N = 6) maakt niet meer of minder gebruik van IT-systemen dan 

collega’s. Een t-toets voor onafhankelijke groepen laten zien dat de frequentie waarmee deelnemers 

gebruik maken van IT-systemen niet significant samenhangt met de score van de voormeting (t(14) = 

,26; p = ,80), nameting (t(14) = -1,85; p = ,09) en het verschil tussen de voor- en nameting (t(14) = -

1,00; p = ,34). 

De mate waarin deelnemers gebruik maken van IT-systemen verklaart niets over de variantie in 

scorevoormeting (p = ,81), scorenameting (p = ,08) en scorena-voor (p = ,40). 

 

3.3.4. Computerkennis 
Om te onderzoeken of het niveau van computerkennis van invloed is op de mate van bewustzijn over 

cybersecurity-dreigingen is een multivariate analyse uitgevoerd. Zowel bij de voor- als nameting laten 

de resultaten van de regressieanalyse zien dat het hebben van gemiddeld of veel computerkennis ten 

opzichte van weinig computerkennis niet significant van invloed is op het niveau van bewustzijn. 

Deelnemers met gemiddelde computerkennis hebben ten opzichte van deelnemers met weinig 

computerkennis een minder grote vooruitgang (β = -329,17; t(14) = -2,57; p = ,03). Ook deelnemers 

met veel computerkennis laten een minder grote vooruitgang zien (β = -290,63; t(14) = -2,31; p = ,04). 

Hoewel het niveau van computerkennis significant samenhangt met het verschil in score tussen de 

voor- en nameting, is het model niet significant; de mate van computerkennis heeft geen invloed op 

scorena-voor (F(14) = 3,30; p = ,07). 

 

3.3.5. Motivatie 
De schaalvariabele motivatie laat in een enkelvoudige regressieanalyse geen significante invloed zien 

op de score van de voormeting (β = 78,53; t(14) = 1,02; p = ,33). Daarnaast heeft de motivatie van 

deelnemers om te leren over cybersecurity geen invloed op de score die zij tijdens de nameting 

behalen (β = 25,24; t(14) = ,76; p = ,46). De motivatie is ook niet van invloed op de leercurve van de 

deelnemers (β = -53,29; t(14) = -,60; p = ,56). 

 

3.3.6. Self-efficacy 
De self-efficacy die de deelnemers ervaren is niet van invloed op de score die zij bij de voormeting 

behalen (β = 55,06; t(14) = ,72; p = ,49). Het regressiemodel laat zien dat de invloed van self-efficacy 

op de score tijdens de nameting ook niet significant is (β = 18,22; t(14) = ,56; p = ,59). De leercurve kan 

niet voorspeld worden door de self-efficacy die de deelnemers ervaren (β = -36,83; t(14) = -,42; p = 

,68). 
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3.4. Spelkenmerken 

Naast bovenstaande spelerkenmerken zijn er ook nog spelkenmerken onderzocht. In Tabel 5 staan de 

resultaten van de enkelvoudige regressieanalyse Agency, Betrokkenheid, Feedback en uitdaging met 

Scorenameting en Scorena-voor. 

 

Tabel 5: Enkelvoudige regressieanalyses  

 Scorenameting Scorena-voor 

Variabelen 

Coëfficiënten Coëfficiënten 

β SE B β SE B 

Agency 47,49 34,60 74,07 95,95 

     

Betrokkenheid 3,57 31,58 88,44 80,08 

 

Feedback 

 

28,13 

 

36,66 

 

92,12 

 

96,01 

 

Spel te moeilijk 

(neutraal = 1) 

 

3,57 

 

55,46 

 

67,86 

 

145,83 

 

Spel uitdagend 

(neutraal = 1) 

 

47,12 

 

38,55 

 

73,08 

 

105,98 

Noot: β: regressiecoëfficiënt, SE: Standaard error, ** significant bij p < 0,01, * significant bij p < 0,05 

 

3.4.1. Agency 
Agency is op een driepuntschaal gemeten door middel van zeven items. Gemiddeld wordt de mate van 

agency met 2,41 beoordeeld (N = 15; SD = ,39). De mate waarin de deelnemers agency ervaren is niet 

significant van invloed op het bewustzijn van cybersecuritydreigingen na het spelen van het serious 

game (β = 44,49; t(14) = 1,37; p = ,19). Uit de resultaten van de regressie blijkt ook dat niet 

geconcludeerd kan worden dat het ervaren van agency van significante invloed is op de vooruitgang 

die deelnemers maken (β = 74,07; t(14) = ,77; p = ,45). 

 

3.4.2. Betrokkenheid 
De deelnemers voelden zich gemiddeld gezien redelijk betrokken in het spel (M = 2,58; SD = ,45). Er is 

geen significant verband gevonden tussen de mate van betrokkenheid en de score die men op de 

nameting heeft behaald (β = 3,57; t(14) = ,11; p = ,91). Daarnaast heeft de mate van betrokkenheid 

ook geen invloed op de mate van verbetering tussen de voor- en nameting (β = 88,44; t(14) = 1,10; p = 

,29). 
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3.4.3. Feedback 
Naast Agency en Betrokkenheid is de deelnemer gevraagd wat zij van de feedback vonden die zij tijdens 

het spelen van Alpha ontvingen. Gemiddeld gezien waren de deelnemers overwegend positief over de 

feedback die zij kregen (M = 2,43; SD = ,38). Echter laat de regressieanalyse geen verband zien tussen 

de waardering van de feedback en behaalde score op de nameting (β = 28,13; t(14) = ,77; p = ,46). 

Daarnaast is de waardering van feedback niet van invloed op het verschil in score tussen de voor- en 

nameting (β = 92,12; t(14) = ,96; p = ,36). 

 

3.4.4. Uitdaging 
De stellingen over de mate van uitdaging van Alpha konden niet worden samengebracht tot een 

betrouwbare schaalvariabele. Voor twee van de variabelen wordt onderzocht of zij een invloed hebben 

op de mate van bewustzijn na het spelen van Alpha en de vooruitgang die men geboekt heeft. De 

eerste variabele die onderzocht wordt is of men het spel te moeilijk vond. Veertien deelnemers vonden 

het spel niet te moeilijk, een deelnemer was neutraal over de moeilijkheidsgraad. Uit de resultaten 

van de regressie blijkt dat de ervaren moeilijkheidsgraad niet van invloed is op de score bij de nameting 

(β = -16,67; t(14) = -,17; p = ,86) en Scorena-voor (β =50,00; t(14) = ,32; p = ,76). 

Naast de moeilijkheidsgraad hebben deelnemers ook aangegeven of zij het spel uitdagend vonden. 

Het overgrote deel van de deelnemers is hier neutraal over (86,7%), de overige 13,3% vond het spel 

niet uitdagend. De mate van uitdaging is niet van invloed op de behaalde score tijdens de nameting (β 

=25,00; t(14) = ,35; p = ,73) of de leercurve (β =53,57; t(14) = ,47; p = ,65). 

 

3.5. Overige variabelen 

Naast de speler- en spelkenmerken is ook gemeten in hoeverre de deelnemers het relevant vinden om 

zelf en organisatie breed over cybersecuritydreigingen en maatregelen te leren. Gemiddeld gezien 

vindt men het relevant om meer te leren over cybersecuritydreigingen (M = 4,13; SD = ,64). Er is een 

sterk positieve relatie tussen het relevant vinden van het leren over cybersecurity en de behaalde score 

tijdens de nameting (r(14) = ,69; p = ,01), maar niet met Scorena-voor (r(14) = 1,01; p = ,72). Daarnaast 

zijn de deelnemers van mening dat het voor de organisatie waarvoor zij werken relevant is om te leren 

over cybersecurity (M = 4,47; SD = ,52). 

Aan de deelnemers is ook gevraagd of zij denken dat zij beter zijn geworden in het herkennen en 

oplossen van cybersecuritydreigingen. Dit is gemeten op een driepuntschaal; gemiddeld zijn de 

deelnemers overwegend van mening beter te zijn geworden wat het onderwerp betreft (M = 2,56; SD 

= ,51; Range 1,40-3,00). Dit correleert met zowel de score van de nameting (r(14) = ,56; p = 0,03) als 
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met Scorena-voor (r(14) = ,51; p = 0,02). Tot slot blijkt dat de deelnemers onderling weinig met elkaar 

gesproken hebben over het spel (M = 1,42; SD = ,57). 

 

3.6. Multivariate analyse 

Uit de hierboven uitgevoerde enkelvoudige regressieanalyses blijkt dat enkel de computerkennis van 

de deelnemers van invloed is op het kennisniveau na het spelen van Alpha. De mate waarin er een 

verbetering heeft opgetreden tussen de voor- en nameting wordt naast het computerkennisniveau 

nog beïnvloed door de leeftijd van de speler. Door middel van een multivariate lineaire 

regressieanalyse is onderzocht of deze verbanden in stand blijven indien alle variabelen in het model 

worden meegenomen. De resultaten van de multivariate analyse staan weergegeven in Tabel 6 en 

Tabel 7. 

 

Tabel 6: Resultaten multivariate regressieanalyses speler- en spelkenmerken met afhankelijke 

variabelen Scorena-voor 

 Block 1 Block 2 

Variabelen 

Coëfficiënten Coëfficiënten 

β SE B β SE B 

(Constant) 394,45 628,36 -12,41 1137,08 

Leeftijd 4,49 3,70 4,51 4,69 

Opleiding  

(hoog = 1) 

 

3,89 

 

108,84 

 

43,11 

 

179,42 

Computergebruik 

(vaak = 1) 

 

3,34 

 

122,30 

 

-15,19 

 

162,30 

Computerkennis 

Gemiddeld 

Hoog 

 

-248,42 

-191,85 

 

195,29 

188,05 

 

-257,81 

-183,49 

 

251,02 

234,57 

Motivatie -31,59 129,39 -23,45 173,16 

Self-efficacy -31,41 111,17 5,36 155,07 

Agency   -37,81 174,93 

Betrokkenheid   36,42 168,90 

Feedback   76,02 245,18 

F 1,27  ,48  

Adj. R² ,09  ,55  

Noot: β: regressiecoëfficiënt, SE: Standaard error, ** significant bij p < 0,01, * significant bij p < 0,05 

 

Tabel 6 geeft weer welke speler- en spelkenmerken van invloed zijn op Scorena-voor. Wanneer alle 

spelerkenmerken worden meegenomen in de regressieanalyse, zijn leeftijd en computerkennis niet 

langer significant van invloed op het verschil is score tussen de voor- en nameting (F(14) = ,941; p = 
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,53). In Block 2 worden zowel de speler- als spelkenmerken meegenomen. Wanneer alle variabelen in 

de regressieanalyse zijn opgenomen, blijkt tevens dat geen van deze variabelen een voorspeller zijn 

voor de mate waarin de deelnemers bewuster zijn geworden over cybersecuritydreigingen en – 

maatregelen (F(14) = ,48; p = ,84). 

 

Tabel 7: Resultaten multivariate regressieanalyses speler- en spelkenmerken met afhankelijke 

variabelen Scorenameting  

 Block 1 Block 2 

Variabelen 

Coëfficiënten Coëfficiënten 

β SE B β SE B 

(Constant) 534,80** 162,17 202,89 83,65 

Leeftijd 2,11 ,95 1,99** ,35 

Opleiding  

(hoog = 1) 

 

-27,11 

 

28,09 

 

-68,02** 

 

13,20 

Computergebruik 

(vaak = 1) 

 

-21,76 

 

31,56 

 

-8,87 

 

11,94 

Computerkennis 

Gemiddeld 

Hoog 

 

-136,44* 

-85,61 

 

50,40 

48,53 

 

-112,20** 

-77,41* 

 

18,47 

17,26 

Motivatie -43,56 33,39 71,91** 12,74 

Self-efficacy ,64 28,69 5,96 11,41 

Agency   87,56** 12,87 

Betrokkenheid   44,51* 12,43 

Feedback   -53,56* 18,04 

F 3,15  22,81**  

Adj. R² ,52  ,94  

Noot: β: regressiecoëfficiënt, SE: Standaard error, ** significant bij p < 0,01, * significant bij p < 0,05 

 

In Tabel 7 is dezelfde analyse weergegeven, maar dan met de afhankelijke variabele Scorenameting. 

Block 1 (enkel de spelerkenmerken) is niet significant (F(14) = 3,15; p = ,08). Met het toevoegen van de 

spelkenmerken (Block 2) komen er wel significante verbanden tevoorschijn. Ten eerste is de leeftijd 

van de deelnemer een voorspeller van de score op de nameting. Hoogopgeleiden scoren 68 punten 

minder op de nameting dan deelnemers met een gemiddeld opleidingsniveau. Zowel deelnemers met 

gemiddeld als hoog computerkennis scoren minder goed op de nameting dan deelnemers met weinig 

computerkennis. Als men gemotiveerd is om te leren over cybersecuritydreigingen en -maatregelen 

scoort hij 72 punten hoger op de nameting. Ook het ervaren van agency en betrokkenheid zorgt ervoor 

dat men een hogere score op de nameting behaald. Naarmate met positiever is over de ontvangen 

feedback, scoort men juist 54 punten lager op de nameting. Het model waarin alle speler- en 
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spelkenmerken zijn opgenomen is significant (F(14) = 22,82; p = ,00) en verklaart 94% over de variatie 

in Scorenameting. 

 

3.7. Beoordeling door de deelnemers 

In de enquête van de nameting konden de deelnemers aangeven wat zij goed vinden aan Alpha en 

waar nog verbeterpunten mogelijk zijn. De realistische scenario’s werden als positief ervaren. 

Deelnemers gaven aan dat er ‘leuke vragen’ zijn, die ‘soms heel realistisch en confronterend’ zijn. ‘Het 

spel was duidelijk en bevatte vragen die in de praktijk regelmatig voorkomen, derhalve een leuke 

training om de situaties goed in te schatten en fouten te voorkomen.’. 

Verbetering is met name mogelijk bij de kwantiteit van scenario’s en de complexiteit ervan. Bij de 

analyse van uitdaging bleek al dat men het spel over het algemeen niet uitdagend genoeg vonden. 

Hierover zegt een deelnemer: ‘Idee achter het spel leuk; had meer en complexere spelscenario's 

verwacht.’. De deelnemers zijn kritisch op de opbouw van het spel: 

‘In de praktijk zijn er vaak meerdere manieren op tot een goed (of het optimale) resultaat te komen. 

Het spel had soms meerdere opties die goed hadden kunnen zijn, toch leidde dit niet altijd naar het 

juiste antwoord en werd het dus niet 100% goed gerekend. (onjuiste) Antwoorden die niet per se 

finaal zijn in het afhandelen van een dreiging, zouden alsnog een pad moeten hebben naar het juiste 

antwoord, voor het volledige punten aantal.’.  

Kortom kan op basis van de variabelen en feedback geconcludeerd worden dat men Alpha een leuk 

en leerzaam spel vindt, maar er nog wel verbeterpunten mogelijk zijn met betrekking tot de complexiteit 

van de scenario’s. 
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4. Conclusie en discussie 

Vier weken lang hebben vijftien werknemers Alpha gespeeld. In het spel maakt men op een 

interactieve manier kennis met verschillende soorten cybersecuritydreigingen en -maatregelen. Door 

middel van situaties waar werknemers binnen hun werkzaamheden mee te maken kunnen krijgen 

wordt gepoogd de speler weerbaarder te maken voor cybersecuritydreigingen. In deze thesis is 

onderzocht of het spelen van Alpha daadwerkelijk leidt tot een beter inzicht in cybersecuritydreigingen 

en de maatregelen die men hiertegen kan treffen. Daarnaast is onderzocht welke factoren van invloed 

zijn op (de groei van) het bewustzijnsniveau van de speler. 

Uit de analyse is gebleken dat de deelnemers na het spelen van het spel significant beter waren in 

het herkennen van cybersecuritydreigingen dan voorafgaand aan de speelperiode (onderzoeksvraag 

1). De resultaten laten daarnaast zien dat men specifiek beter is geworden in het herkennen van 

phishing en zorgvuldiger is in de fysieke bescherming van vertrouwelijke informatie (clean desk-policy).  

Tijdens de voormeting was het bewustzijn over clean desk-policy relatief gezien laag, waardoor het 

voor de deelnemers mogelijk was nog veel over het onderwerp te leren. De kennis over phishing 

voorafgaand aan het onderzoek kan als gemiddeld worden gezien. Dat men binnen dit thema een 

significante verbetering laat zien, is in overeenstemming met de literatuur (Arachchilage, 2012; Nyeste 

& Mayhorn, 2012). Mogelijk is de significante verbetering van het herkennen van phishing-berichten 

te verklaren door het extra visuele aspect van de dreiging. Dit type dreiging werd onder andere 

getoetst door men een e-mail voor te leggen waarin verdachte elementen zaten, zoals een foutief e-

mailadres als afzender. Waardoor het binnen dit thema eenvoudiger is om over te brengen op welke 

elementen men moet letten om de kans op slachtofferschap te verkleinen dan bij een beschreven 

scenario waarbij de virtuele personage een usb-stick vindt en wil gebruiken. Opvallend is de 

ontwikkeling van het bewustzijn over social engineering by an authority person. Anders dan bij de 

meeste andere thema’s was hier sprake van een legitiem scenario in plaats van een bedreiging. Na het 

spelen van het spel was men slechter in het herkennen van legitieme scenario’s dan voorafgaand aan 

het spelen van Alpha. Hoewel het gevonden resultaat niet significant is, geeft het mogelijk wel een 

indicatie dat men door het spelen van Alpha geneigd is situaties als een dreiging te zien, ook als hiervan 

geen sprake is.  

Het flow-state model van Pavlas (2010) vormt de basis van dit huidige onderzoek. Indien men een 

optimale ervaring heeft (flow-state) is het leervermogen het grootst. Een optimale ervaring kan bereikt 

worden wanneer men gemotiveerd is om te leren over een onderwerp. De resultaten laten zien dat 

de deelnemers aan het onderzoek gemotiveerd waren om te leren over cybercrime. Naast motivatie 

werden ook self-efficacy, agency, betrokkenheid en feedback als positief ervaren. Samengenomen 

zouden deze factoren volgens Pavlas model leiden tot een grote sprong in kennis en vaardigheden. De 
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resultaten laten hier een tweezijdig beeld over zien. Enerzijds hebben leeftijd, opleidingsniveau, 

computerkennis, motivatie, agency, betrokkenheid en feedback invloed op het kennisniveau van de 

spelers na het spelen van Alpha. Hierbij is sprake van aan mediërend effect: de spelerkenmerken zijn 

op zichzelf niet van invloed op het kennisniveau. Wanneer de spelkenmerken erbij betrokken worden, 

blijken niet alleen de spelerkenmerken significant van invloed, maar ook enkele spelerkenmerken. Dit 

resultaat bevestigt Pavlas’ (2010) model waarin een set van omstandigheden moet leiden tot een zo 

goed mogelijke leeruitkomst. Anderzijds hebben deze zelfde factoren geen invloed op de mate waarin 

het kennisniveau toeneemt. Dit kan binnen het huidige onderzoek niet verklaard worden door de 

kennis die men al had voorafgaand aan het onderzoek. De variabelen hangen immers niet significant 

samen met de score van de voormeting. Vermoedelijk komt dit door de kleine steekproef. 

Vervolgonderzoek met een grotere steekproef zal uit moeten wijzen of de speler- en spelkenmerken 

toch samenhangen met de voorkennis en mate waarin het kennisniveau toeneemt. 

Een opvallend resultaat is de negatieve invloed van feedback op het bewustzijnsniveau na het 

spelen van Alpha. Hieruit blijkt dat naarmate men positiever is over de feedback, men zich na afloop 

van het spel minder bewust is van de cybersecurityrisico’s. Vervolgonderzoek zal moeten aantonen of 

dit komt doordat men de feedback verwarrend vindt of dat er andere verklaringen zijn. 

Naast het belang van de speler- en spelkenmerken is er een sterke relatie tussen de vooruitgang in 

bewustzijnsniveau en of men het relevant vindt om te leren over cybersecuritydreigingen. Voor de 

praktijk betekent dit dat wanneer een werkgever wilt dat zijn werknemers meer leren over 

cybersecurity, het van belang is de relevantie ervan duidelijk te maken.  

 

4.1. Beperkingen van het onderzoek  

Met 15 deelnemers is het huidige onderzoek gebaseerd op een kleine, niet representatieve doelgroep. 

Binnen dit onderzoek moet hierdoor rekening worden gehouden met de zogenoemde fout van de 

tweede soort (Garssen & Hornsveld, 1992). Bij een dergelijke fout wordt ten onrechte geconcludeerd 

dat er geen significante verschillen worden gevonden. In vervolgonderzoek zal met een grotere 

onderzoekspopulatie moeten worden onderzocht of de concepten van Pavlas (2010) van invloed zijn 

op de mate waarin het bewustzijnsniveau over cybersecuritydreigingen en -maatregelen toeneemt. 

De studie heeft te maken met een hoge drop-out (58,3%). Van de 36 deelnemers ten tijde van de 

voormeting hebben 22 deelnemers ten minste een keer het spel gespeeld. De participatie is wekelijks 

gestimuleerd door e-mails te verzenden met een reminder om mee te doen aan het onderzoek. De 

veertien mensen die het spel niet hebben gespeeld verschillen niet in motivatie, computerkennis en -

gebruik van de deelnemers van het onderzoek.  
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De onderzoeksgroep betreft bijna alleen mannen (er deed één vrouw mee aan het onderzoek) en 

mensen met gemiddeld tot veel computerkennis. Door het gebrek aan vrouwelijke deelnemers is niet 

onderzocht of geslacht van invloed is op de effectiviteit van het spel. Anwar et al. (2017) onderzochten 

de relatie tussen gender en het cybersecuritygedrag van werknemers. Zij concludeerden op basis van 

zelfrapportages dat vrouwen hun eigen cybersecurity-skills lager inschatten dan mannen. De 

onderzoekers schrijven dit toe aan overmoedigheid van mannen en niet aan het gebrek van skills van 

vrouwen. Overmoedigheid wordt in zekere mate ook terug gevonden in het huidige onderzoek, men 

geeft aan dat het spel over het algemeen niet uitdagend en moeilijk genoeg is. Toch hebben de spelers 

geen enkele keer de sessie (bijna) foutloos gespeeld.  

 

4.2. Aanbevelingen Alpha 

De beoordelingen die de deelnemers hebben gegeven over het spel zijn positief. Men vond het spel 

leuk en soms confronterend. Uit het onderzoek blijken ook een aantal punten waarop Alpha verbeterd 

kan worden. 

Als eerste kan het aantal scenario’s verhoogd worden. Momenteel worden sommige thema’s door 

middel van één of twee scenario’s behandeld. Dit heeft als gevolg dat men of maar één keer 

geconfronteerd wordt met een bepaalde dreiging of dat men telkens hetzelfde scenario speelt. Dit 

verkleind de kans op verbetering omdat de stof niet wordt herhaald of doordat men enkel onthoud 

dat ‘A’ het goede antwoord is (O’Brien, Lawless & Schrader, 2010). 

Ten tweede is het relevant om te investeren in het motiveren van de spelers. Hoewel uit het 

onderzoek blijkt dat men gemotiveerd is, is het spel niet frequent gespeeld. Een verklaring die twee 

drop-outs hiervoor gaven was dat zij geen tijd hadden om het spel te spelen. De participatie, en 

daarmee de te behalen winst, kan verhoogd worden indien er binnen de werkzaamheden van de 

deelnemers een vast moment is waarop het spel gespeeld kan worden. Daarnaast kan er gewerkt 

worden met een beloningssystemen, waarbij frequent spelen zorgt voor privileges zoals extra 

scenario’s (Panagiotis, Theodoros, Leinfellner & Yasmine, 2016). 

Als laatste is het zinvol in het verhogen van de interactie tussen de spelers onderling. Arachchilage 

(2012) stelt dat interactie het leervermogen van de spelers vergroot. Uit het huidige onderzoek blijkt 

dat de deelnemers niet veel over het spel hebben gepraat. De interactie tussen collega’s met 

betrekking tot het spel kan vergroot worden door bijvoorbeeld een poster te hangen in de kantine. 

Hierdoor wordt men herinnerd aan het onderzoek (en mogelijk de speelfrequentie verhoogd) en wordt 

de kans vergroot dat men erover praat.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Enquête voormeting 

Beste deelnemer, 

 

Klik op het blauwe vakje met pijl hieronder om naar de enquête te gaan.     

 

Met vriendelijke groet, 

Irina Mooren 

 

 

Kopieer en plak hier de volledige tweede link die u per mail is toegestuurd.    

De link die u hier moet plakken begint met:  https://portal.alpha-awareness.nl/  

________________________________________________________________ 
 

Wat is uw geslacht? 

o Man  

o Vrouw  

o Anders  

 
Wat is uw leeftijd? 

In jaren 

________________________________________________________________ 
Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond met een diploma, akte of getuigschrift? 

o Geen opleiding  

o Lagere school  

o Lager beroepsonderwijs  

o Mavo  

o Havo/vwo 

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)  

o HBO/WO  

o Master/Doctoraal  

o Anders, namelijk: ________________________________________________ 

 

De volgende vragen gaan over uw gebruik van computersystemen. Bij uw werkzaamheden gebruikt u 

mogelijk verschillende computers, denk hierbij aan laptops, desktops, telefoons en smartboards, 

maar ook intercoms. 
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Hoe vaak maakt u tijdens uw werkzaamheden gebruik van computersystemen, in vergelijking met uw 

collega’s? 

o Nooit  

o Weinig  

o Gemiddeld  

o Vaak  

 

Waarvoor maakt u tijdens uw werkzaamheden het vaakst gebruik van computersystemen? (Denk aan 

communicatiemiddel, administratieve werkzaamheden, etc.) 

________________________________________________________________ 
 
Hoe schat u uw eigen computerkennis in? 

o Laag - U beheerst de programma’s die u regelmatig gebruikt, maar bij (technische) 

problemen schakelt u iemand in  

o Gemiddeld - U lost zelf de niet al te technische problemen op  

o Hoog - U kunt zelf computer gerelateerde problemen oplossen en wordt eventueel zelfs 

ingeschakeld door mensen om u heen die met computer gerelateerde problemen kampen  
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Geef per stelling 
aan in hoeverre u 

het met de 
stelling (on)eens 

bent. 

Helemaal mee 
oneens 

Oneens Neutraal Eens 
Helemaal mee 

eens 

Ik heb 
zelfvertrouwen in 

wat ik kan  
o  o  o  o  o  

Ik ben er zeker 
van dat ik nieuwe 
vaardigheden kan 

leren  
o  o  o  o  o  

Ik blijf geloven in 
wat ik kan, ook bij 

tegenslag  
o  o  o  o  o  

Ik blijf 
zelfverzekerd, ook 

bij kritiek van 
anderen  

o  o  o  o  o  
Ik vertrouw erop 

dat mijn 
prestaties goed 

zijn  
o  o  o  o  o  

Ik wil mezelf 
graag verbeteren  o  o  o  o  o  

Ik wil graag 
uitgedaagd 

worden  
o  o  o  o  o  

Ik vind het leuk 
om nieuwe 

dingen te leren  
o  o  o  o  o  

Ik doe mijn best 
zo goed mogelijk 

te presteren  
o  o  o  o  o  

Ik ben bereid tijd 
te besteden in het 
leren van nieuwe 

vaardigheden  
o  o  o  o  o  

Ik vind het voor 
mijzelf relevant 

om over 
cybersecurity-
dreigingen te 

leren  

o  o  o  o  o  

Organisatie-breed 
denk ik denk ik 
dat het goed is 

om over 
cybersecurity te 

leren  

o  o  o  o  o  
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Bijlage 2: Enquête nameting 

Beste deelnemer, 

 

De afgelopen vier weken heeft u meegeholpen aan mijn afstudeerproject over cybersecurity. 

Hiervoor heeft u Alpha gespeeld. Om het onderzoek af te sluiten vraag ik u om voor de laatste keer 

het spel te openenDit kan door het Alpha-linkje die u eerder per mail in een Word-bestand heeft 

toegestuurd gekregen aan te klikken. 

Let op: U bevindt zich, in het spel, nu niet meer in het virtuele bedrijfspand, u krijgt enkel acht vragen 

voorgelegd. Ziet u toch het bedrijfspand? Druk dan op Ctrl + F5 om te pagina opnieuw te laden. U 

heeft het goede scherm voor u, indien er een blauwe achtergrond is. U klikt vervolgens eerst op de 

knipperende driehoek en daarna op het uitroepteken. Hierna volgen de vragen. 

Het is belangrijk dat u de vragen zelfstandig beantwoordt, bespreek deze daarom niet met collega's. 

 

Nadat u de 8 vragen heeft beantwoord, volgt er via onderstaande link nog een vragenlijst. Om te 

weten te komen wat u van het spel vond, wil ik u vragen deze in te vullen. 

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 7 minuten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Irina Mooren 

 

 

Kopieer en plak hier de volledige tweede link die u per mail is toegestuurd aan het begin van het 

onderzoek, dit is de link die u gebruikt heeft om het spel te spelen.   

De link die u hier moet plakken begint met:  https://portal.alpha-awareness.nl/  

________________________________________________________________ 
 

Heeft u het spel minimaal 1 keer gespeeld? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

Skip To: Q9 If Heeft u het spel minimaal 1 keer gespeeld? = Ja 

Skip To: Q14 If Heeft u het spel minimaal 1 keer gespeeld? = NeeGeef per stelling aan in hoeverre u het met de 
stelling (on)eens bent. 
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 Oneens (2) Neutraal (3) Eens (4) 

Ik kon in mijn eigen tempo 
leren (12)  o  o  o  

Ik kon op meerdere 
manieren het doel van het 

spel bereiken (13)  o  o  o  
Ik leerde door tijdens het 

spel zelf te ervaren wat wel 
en niet werkt (17)  o  o  o  

Mijn aandacht was volledig 
bij het spel (18)  o  o  o  
Ik kon me goed 

concentreren tijdens het 
spelen van het spel (20)  o  o  o  

Ik vond het spel leuk om te 
doen (22)  o  o  o  

Ik vond de inhoud van het 
spel leerzaam (24)  o  o  o  

De scenario's die ik op 
moest lossen waren voor 

mij te moeilijk (25)  o  o  o  
Wat ik leerde kan ik 

praktisch toepassen (30)  o  o  o  
Ik werd uitgedaagd in wat ik 

moest leren (32)  o  o  o  
Ik speelde het spel 

zelfstandig (36)  o  o  o  
Ik merkte direct de effecten 

van wat ik deed, door de 
feedback die in het spel 

gegeven werd (38)  
o  o  o  

Ik wist steeds hoe ik mijn 
prestaties moest 
verbeteren (39)  o  o  o  

De moeilijkheid van de 
simulatie werd aangepast 
aan mijn eigen niveau (40)  o  o  o  
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Geef per stelling aan in hoeverre u het met de stelling (on)eens bent. 

 Oneens (1) Neutraal (2) Eens (3) 

Ik heb zelf gekozen hoe ik 
wilde leren (1)  o  o  o  

Ik voelde me actief 
betrokken bij het spel (2)  o  o  o  

Ik kon zelf ervaren wat wel 
en wat niet goed werkte (3)  o  o  o  
Ik wist vooraf wat het doel 

was van het spel (4)  o  o  o  
Ik heb geleerd van mijn 

eigen fouten (5)  o  o  o  
Ik kreeg steeds voldoende 
uitleg over de op te lossen 

dreiging (6)  o  o  o  
Ik had het gevoel dat ik 

steeds beter werd in het 
herkennen van dreigingen 

(7)  
o  o  o  

Ik had het gevoel dat ik 
steeds beter werd in het 

oplossen van de dreiging (8)  o  o  o  
Binnen het bedrijf werd 

over het spel gesproken (9)  o  o  o  
Ik wist voortdurend hoe 
goed ik het spel speelde 

(10)  o  o  o  
 

Hieronder kunt u verder toelichten wat u van het spel vond. Wat miste u of wat vond u juist leuk? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Display This Question: 

If Heeft u het spel minimaal 1 keer gespeeld? = Nee 
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Ook als u het spel niet gespeeld heeft is uw inbreng belangrijk, daarom wil ik graag weten waarom u 

niet het spel heeft gespeeld. U kunt meerdere antwoorden geven. 

▢ Ik had geen tijd  (1)  

▢ Het was mij onduidelijk wat van mij verwacht werd  (2)  

▢ Het spel was voor mij niet relevant  (3)  

▢ Ik had geen interesse in het spelen van het spel  (4)  

▢ Anders, namelijk:  (5) ________________________________________________ 

Display This Question: 

If Heeft u het spel minimaal 1 keer gespeeld? = Nee 

 

Wat had ervoor kunnen zorgen dat u wel het spel had gespeeld? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Heeft u eerder een enquête voor dit onderzoek ingevuld die ging over demografische kenmerken 

(leeftijd, geslacht, opleidingsniveau) en computergebruik? 

o Ja  (1)  

o Nee  (2)  
 

Skip To: End of Block If Heeft u eerder een enquête voor dit onderzoek ingevuld die ging over demografische 
kenmerken (lee... = Ja 

Skip To: Q10 If Heeft u eerder een enquête voor dit onderzoek ingevuld die ging over demografische kenmerken 
(lee... = Nee 
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Wat is uw geslacht? 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  

o Anders  (3)  
 

Wat is uw leeftijd? 

In jaren 

________________________________________________________________ 
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Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond met een diploma, akte of getuigschrift? 

o Geen opleiding  (1)  

o Lagere school  (2)  

o Lager beroepsonderwijs  (3)  

o Mavo  (4)  

o Havo  (5)  

o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)  (6)  

o HBO/WO  (7)  

o Master/Doctoraal  (8)  

o Anders, namelijk:  (9) ________________________________________________ 
 

De volgende vragen gaan over uw gebruik van computersystemen. Bij uw werkzaamheden gebruikt u 

mogelijk verschillende computers, denk hierbij aan laptops, desktops, telefoons en smartboards, 

maar ook intercoms. 

Hoe vaak maakt u tijdens uw werkzaamheden gebruik van computersystemen, in vergelijking met uw 

collega’s? 

o Nooit  (4)  

o Weinig  (1)  

o Gemiddeld  (2)  

o Vaak  (3)  
 

Waarvoor maakt u tijdens uw werkzaamheden het vaakst gebruik van computersystemen? (Denk aan 

communicatiemiddel, administratieve werkzaamheden, etc.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
Hoe schat u uw eigen computerkennis in? 

o Laag - U beheerst de programma’s die u regelmatig gebruikt, maar bij (technische) 
problemen schakelt u iemand in  (1)  

o Gemiddeld - U lost zelf de niet al te technische problemen op  (2)  

o Hoog - U kunt zelf computer gerelateerde problemen oplossen en wordt eventueel zelfs 
ingeschakeld door mensen om u heen die met computer gerelateerde problemen kampen  (3)  
 

Display This Question: 

If Heeft u eerder een enquête voor dit onderzoek ingevuld die ging over demografische kenmerken (lee... = 
Ja 

 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Als u nog 1 minuut de tijd heeft, wilt u dan nog een paar 

laatste vragen beantwoorden? 

o Ja, ik wil nog een paar laatste vragen beantwoorden  (1)  

o Nee  (2)  
 

Skip To: Q18 If Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Als u nog 1 minuut de tijd heeft, wilt u dan nog ee... 
= Ja, ik wil nog een paar laatste vragen beantwoorden 

Skip To: End of Survey If Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Als u nog 1 minuut de tijd heeft, wilt u dan 
nog ee... = Nee 
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Display This Question: 

If Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Als u nog 1 minuut de tijd heeft, wilt u dan nog ee... = Ja, ik 
wil nog een paar laatste vragen beantwoorden 

Geef per stelling aan in 
hoeverre u het met de 
stelling (on)eens bent. 

Oneens (1) Neutraal (2) Eens (3) 

Ik kon zelf de volgorde 
kiezen van de op te lossen 

dreigingen (1)  o  o  o  
Ik vond de manier van leren  

plezierig (2)  o  o  o  
De inhoud van het spel was 

voor mij te makkelijk (3)  o  o  o  
Het spel sloot aan bij mijn 
eigen belevingswereld (4)  o  o  o  

Ik heb met collega's over het 
spel gesproken (5)  o  o  o  

Naar aanleiding van het spel 
sprak ik met collega's over 
de cybersecuritydreigingen 

waar wij potentieel risico op 
lopen (6)  

o  o  o  

Ik heb van collega's geleerd 
hoe ik beter om kan gaan 

met cybersecuritydreigingen 
(7)  

o  o  o  
Het spel had een 

aantrekkelijke vormgeving 
(8)  o  o  o  

Ik zou het spel aan anderen 
aanraden (9)  o  o  o  

Ik heb veel geleerd van het 
spel (10)  o  o  o  

Ik heb inzicht gekregen in 
mijn eigen manier van leren 

(11)  o  o  o  
Ik ben mij bewuster 

geworden van de risico's die 
wij als bedrijf lopen (12)  o  o  o  

Ik ben mij bewuster 
geworden van de risico's die 

ik als individu loop (13)  o  o  o  
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Bijlage 3: Scenario vragen voor- en nameting 

Social engineering 

 
Social engineering 
by an authority 
person 

 
Phishing 
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Spear phishing 

 
Malware 

 
IT-security 
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Man in the middle-
attack 

 
Clean desk-policy 
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Bijlage 4: Speelscenario’s 

Thema Beschrijving Feedback 

Social Engineering Binnen dit thema wordt er 
telefonisch contact opgenomen 
met het karakter uit het spel. De 
beller vraagt het 
telefoonnummer van de directeur 
of informeert het karakter over 
een virus op zijn computer die 
opgelost moet worden met het 
installeren van een antivirus die 
door de beller wordt 
aangeboden. 

Indien de speler de juiste reactie heeft 
gegeven ontvangt hij een compliment. 
Daarnaast volgt uitleg over waarom 
men een bepaalde handeling moet 
verrichten. Zo wordt gesteld dat men 
altijd eerst moet controleren of beller 
bekend is bij het bedrijf. Daarnaast 
wordt een beroep gedaan op de intuïtie 
van de speler: wees kritisch en 
sceptisch. Zorg er daarnaast voor datje 
op de hoogte bent van de procedures 
binnen het bedrijf gelden in dergelijke 
situaties.  

Social Engineering 
by an authority 
person 

Bij dit thema meldt iemand zich 
bij het bedrijfspand. De bezoeker 
claimt naar binnen te moeten 
voor een werkzaamheden. Het is 
aan de speler te realiseren dat 
men niet zomaar iedereen binnen 
moet laten. Men moet eerst 
controleren of er daadwerkelijk 
sprake is van het gestelde 
probleem of dat de bezoeker een 
afspraak heeft. Binnen een van 
de scenario’s komt een monteur 
langs die claimt installaties te 
moeten controleren. 
 

De feedback die de speler bij dit 
onderwerp krijgt is vergelijkbaar met de 
feedback onder social engineering. De 
identiteit van de bezoeker moet 
gecontroleerd worden, vervolgens moet 
men de bezoeker niet laten 
rondzwerven in het bedrijfspand, maar 
hem naar de juiste locatie brengen. 
Hierdoor is er zicht op wat de bezoeker 
doet 
 

Phishing Hierbij krijgt de speler e-mails te 
zien waarin vertrouwelijke 
informatie zoals bankgegevens 
wordt gevraagd. De speler moet 
hierbij aangeven of en waarom 
het om een phishing mail gaat. 

Wanneer men de vraag goed 
beantwoordt krijgt hij een compliment, 
daarna wordt herhaalt waarom iets het 
goede antwoord is.  
Als er verbeterpunten zijn krijgt men 
advies. Bijvoorbeeld dat men geen 
vreemde USB-sticks moet gebruiken, 
omdat er ook al zonder de installatie 
van software een dreiging op kan 
treden. 

Spear phishing Binnen dit thema lijkt het alsof 
men een mail krijgt van een 
bekende. In een van de scenario’s 
geeft een gemeenteraadslid een 
feest waarvoor het hele kantoor 
uitgenodigd werd (althans, zo lijkt 
het). De speler wordt gevraagd 
de contactgegevens van alle 
collega’s door te sturen. 

De feedback bij dit thema is dat men 
niet zomaar elk bericht moet 
vertrouwen en door moet sturen. 
Controleer bij twijfel bij een 
leidinggevende of er inderdaad een 
feest is en jij de contactgegevens moet 
doorsturen. Daarnaast moet men ervan 
bewust zijn dat als zij iets doorsturen 
naar collega’s, collega’s een mail 
automatisch als betrouwbaar 
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bestempelen. Wederom moet men 
kritisch zijn. 

Malware Binnen dit thema is het aan de 
speler om een juiste reactie te 
kiezen op het moment dat de 
computer al geïnfecteerd is met 
malwaren. Negeer je het, zoek je 
een expert op of denk je het zelf 
te weten, door bijvoorbeeld de 
stekker uit het stopcontact te 
trekken? 

In het geval van malware moet men 
contact opnemen met de IT-dienst. Men 
loopt het risico dat data versleuteld 
wordt. De speler wordt op het belang 
van het maken van een back-up 
gewezen. 
 

Password 
Management 

Hierbij wordt de speler gevraagd 
wat de beste manier is om 
wachtwoorden op te slaan: op 
een briefje, met een online kluis, 
overal hetzelfde wachtwoord. 

Bij de feedback wordt uitgelegd 
waarom het gebruiken van een 
wachtwoordkluis veiliger is dan het 
opschrijven of hergebruiken van 
wachtwoorden. 

Man in the middle-
attack 

In een van de scenario’s binnen 
dit thema zit het karakter in de 
auto en wordt hij gebeld door 
een collega die vraagt of je data 
wilt doorsturen. De speler heeft 
de optie om te stoppen bij een 
wegrestaurant om gebruik te 
maken van hun wifi. De speler 
moet beoordelen of dit een 
veilige optie is, of dat er een 
beter alternatief bestaat. 

De speler wordt gewaarschuwd voor de 
gevaren van onbeveiligde en 
onbekende netwerken. Daarnaast 
wordt uitgelegd dat als men toch 
gebruikt wilt maken van een open 
netwerk, men dit het beste kan doen 
met een VPN. Hiermee wordt de data 
versleuteld, waardoor een eventuele 
‘man in the middle’ geen toegang heeft 
tot de data. 

Clean-desk Speler moet aanklikken wat niet 
op een opgeruimd bureau hoort. 

Door het opgeruimd houden van een 
bureau is de kans minder groot dat men 
gevoelige informatie, zoals 
wachtwoorden, laat rondslingeren. 
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Bijlage 5: Beschrijvende resultaten onafhankelijke variabelen 

Tabel 8: Beschrijvende resultaten onafhankelijke variabelen 

 N Min Max X̄ SD 

Gespeelde frequentie 15 1 10 3,3 2,58 

Leeftijd 15 22 57 38,07 11,77 

Opleiding 

Hoog 

Gemiddeld 

15 

73,4% (11) 

26,6% (4) 

    

Computergebruik 

Weinig 

Gemiddeld 

Vaak 

15 

0% (0) 

40,0% (6) 

60,0% (9) 

    

Computerkennis 

Laag 

Gemiddeld 

Hoog 

15 

6,7% (1) 

40,0% (6) 

53,3% (8) 

    

Motivatieᵃ 15 3,80 5,00 4,44 ,42 

Self-Efficacyᵃ 15 3,80 5,00 4,45 ,43 

Agencyᵇ 15 1,71 3,00 2,41 ,39 

Betrokkenheidᵇ 15 1,33 3,00 2,58 ,45 

Feedbackᵇ 15 1,50 2,83 2,43 ,38 

Spel te moeilijk 

Oneens 

Neutraal 

Eens 

15 

93,3% (14) 

6,7% (1) 

0% (0) 

    

Spel uitdagend 

Oneens 

Neutraal 

Eens 

15 

13,3% (2) 

86,7% (13) 

0% (0) 

    

Interactieᵇ 15 1,00 3,00 1,42 ,57 

Individuele relevantieᵃ 15 3,00 5,00 4,13 ,64 

Organisatorische relevantieᵃ 15 4,00 5,00 4,47 ,52 

Vooruitgangᵇ 15 1,40 3,00 2,56 ,51 

Noot: SD: Standaarddeviatie, ᵃGemeten op vijfpuntstaal; ᵇGemeten op driepuntschaal 
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Bijlage 6: Gemiddelde totale scores Alpha 

 

Figuur 2: Gemiddelde totale scores Alpha in percentages per week 
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Bijlage 7: Gemiddelde scores Alpha per week, per thema 

 

Figuur 3: Gemiddelde scores Alpha per thema per week  
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