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Proloog
Een afstudeerproject gericht op het verbeteren van de mentale weerbaarheid, door gebruik te maken van de kracht van de
mindset. Specifiek het inzetten van de mogelijkheid tot ontwikkeling van de growth mindset, bij adolescenten (12-14 jaar). Om zo
een mogelijke (basis) veerkracht te ontwikkelen, die op toekomstige momenten, kan dienen als preventie tegen de ontwikkeling
van psychische klachten tijdens tegenslagen (mogelijke toekomstige situaties als de Covid-19 situatie).
Het onderzoek is gebaseerd op o.a. deskresearch, waarbij verschillende bronnen zijn gebruikt, als hulpmiddel om naar het
uiteindelijke eindontwerp toe te werken. Daarnaast heeft de
onderzoekende ontwerper, eigen andere onderzoeksmethodes
toegepast ter ondersteuning/aanvulling van de al eerder bekende resultaten uit bestaande onderzoeken.
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Samenvatting
Situatie
Het aantal psychische klachten onder volwassenen
vanaf de situatie rondom corona is toegenomen. Uit
onderzoek van Zilveren Kruis onder ruim 1500 Nederlanders blijkt dat vooral onder 18- tot en met 24-jarigen de
psychische klachten steeds meer toenemen. 57 procent
van hen voelt zich steeds vermoeider en somberder.

groeimindset
De groeimindset gaat ervan uit, dat waar je nu bent,
het vertrekpunt van een groeiproces betekent. Je kunt
jezelf dus altijd ontwikkelen door toegewijde en doelgerichte inspanning. Met deze mindset geloof je in
vooruitgang en zoek je actief naar oplossingen voor je
problemen.

De hoogste cijfers van psychische klachten komen voor
in de doelgroep 18 tot en met 24 jaar. In mijn onderzoek
ben ik me daarom gaan richten op een de doelgroep
12/14 jaar. Dit in het kader van voorkomen is beter dan
bestrijden.

De kracht van je mindset heeft ook effect op je depressie. Want mensen gaan verschillend met hun depressie
om. De een blijft de hele dag in bed liggen, leeft op
junkfood, koffie, alcohol en drugs en maakt een rotzooi
van zijn leven. De ander staat elke dag vroeg op, gaat
hardlopen. Zorgt voor een goed ontbijt en haalt zoveel
mogelijk uit zijn leven.

Gebrek aan psychische weerbaarheid
Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van
psychische klachten, komen voort uit gevolgen van
deze Covid-19 situatie. Deze factoren zijn onder andere; eenzaamheid, veranderende relatievorm en gebrek
aan structuur en zekerheid. Samen vormen deze het
samenhangende gevolg; gebrek aan psychische weerbaarheid en veerkracht. Dit speelt namelijk een van de
belangrijkste rollen in het vatbaar zijn voor psychische
klachten bij een situatie als corona.
mindset
Na verder onderzoek over de ontwikkeling van psychische weerbaarheid, kwam de term mindset naar voren.
Dit zijn de overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten.
Psychologe Carol Dweck maakte 30 jaar geleden onderscheid tussen een op groei gerichte mindset (groei
mindset) en een statische mindset (vaste mindset).
Vaste mindset
De statische/vaste mindset gaat ervan uit dat je talenten vastliggen en beperkt zo je ontwikkelingsmogelijkheden. Met deze mindset ga je bij een depressie al
snel bij de pakken neerzitten. Omdat je gelooft in voorbestemming, neig je naar een fatalistische levenshouding en dat verergert je psychische klachten.

Het zal duidelijk zijn dat de groeimindset veel meer
perspectief biedt om te veranderen. Dweck ontdekte dat mensen met een op groei gerichte mindset in
vrijwel elke situatie doorzetten. Sterker nog: hoe depressiever ze zijn, hoe meer actie ze ondernemen om
hun problemen op te lossen. Deze mensen hebben de
kracht om zich stap voor stap te blijven ontwikkelen en
komen daardoor verder dan de mensen met een statische mindset.
Om het probleem rondom gebrek aan psychische
weerbaarheid te bestrijden, zal iemand psychisch
weerbaarder moeten worden. Een van de belangrijkste
kerneigenschappen van een psychisch weerbaar persoon is het hebben van de growth/groei mindset.

Bewustwording
Het bewustwordingsproces is een proces waarbij een
inzicht ontstaat in bijvoorbeeld lichamelijke klachten of
in het eigen handelen. Dit proces brengt het onderbewuste, dat onder de oppervlakte ligt, naar het gewaar
zijn of bewust zijn. Bewustwording helpt om jezelf beter
te begrijpen en om te groeien. Het kan een vertrekpunt
zijn om anders te handelen of lering uit te trekken.
Bewustwording ontstaat in het moment. In het hier en
nu, wat betekent dat je uit je hoofd bent (dus zo min
mogelijk in gedachten) en met je aandacht in je lijf, of
bij wat je aan het doen bent. Bewustwording ontstaat
door te ervaren.
Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van
zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij
bepaalde processen of toestanden. Het begrip ervaring
is haast synoniem met inzicht, knowhow en weten. Het
gaat dus om het specifiek inzichtelijk krijgen van de
belangrijkheid van de growth mindset in het voorkomen van psychische klachten (negativiteiten) bij toekomstige tegenslagen.
Bewustwording over de aantrekkelijkheid van het ontwikkelen van de groeimindset kan worden ontwikkelt
door de groeimindset ervaarbaar te maken bij de doelgroep. Met als eventueel gevolg dat er door de bewustwording, intrinsieke motivatie ontstaat voor het
langdurig blijven ontwikkelen van deze mindset.

Het is dus zaak om mijn ontwerp te richten op de ontwikkeling van de growth mindset bij mijn doelgroep, om
zo psychische weerbaarheid te ontwikkelen, zodat de
ontwikkeling van psychische klachten bij toekomstige
situaties als corona mogelijk kunnen worden voorkomen.

Intrinsieke motivatie vergroten
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan
(2000) kun je de intrinsieke motivatie van studenten vergroten door in te spelen op drie basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie. Als je ervoor zorgt dat
deze basisbehoeften zijn vervuld, dan heeft de student
meer motivatie om de leeractiviteiten uit te voeren.

Langdurig ontwikkelingsproces
De ontwikkeling van de growth mindset is een langdurig en consistent proces. Wat mij vanaf dit punt interessant en haalbaar lijkt, is om mijn ontwerp te richten
op de bewustwording van de aantrekkelijkheid, van het
hebben van deze growth mindset, zodat er mogelijke
langdurige ontwikkeling van de growth mindset ontstaat bij de doelgroep.

Autonomie
Bij een hogere mate van autonomie hebben studenten
eerder het gevoel dat ze een activiteit (deels) naar eigen inzicht kunnen uitvoeren en dat zij invloed hebben
op wat zij doen. Je versterkt de door studenten ervaren
autonomie door ze zelf te laten meebeslissen in wat en
hoe ze leren. Vrijheid en ruimte voor eigen input is hierin belangrijk.

Relatie
Als studenten een goede relatie hebben met de docent(en) en hun medestudenten voelen ze zich meer
op hun gemak bij een cursus en zijn ze meer betrokken
bij het onderwijs. Daarnaast is de relatie met het onderwerp/de inhoud ook van belang. Als studenten zich
voor een onderwerp interesseren, zijn ze ook meer betrokken. Een nauwe verhouding/relatie met het mogelijke ontwerp speelt dus een belangrijke rol.
Competentie
Het is belangrijk dat studenten het gevoel hebben dat
zij weten wat ze moeten doen en dat ze het vertrouwen
hebben dat ze hier ook toe in staat zijn. Bijvoorbeeld:
Het geven van constructieve feedback werkt motiverend, omdat studenten inzicht krijgen in wat ze al kunnen en wat ze moeten doen om verder te komen.
De hierboven genoemde aspecten zijn belangrijk om
mee te nemen bij het maken van het ontwerp, om de
doelgroep gemotiveerd te houden, er aan deel te nemen. Waarbij de hoofdvraag luidt:
“Hoe kan ik de growth mindset bij adolescenten (12/14
jaar) ervaarbaar maken, zo dat er ontwikkeling van
deze mindset ontstaat op langdurige basis, waardoor
psychische klachten tijdens toekomstige tegenslagen
kunnen worden voorkomen?”
Middelbare scholen
Door in contact te komen met middelbare scholen, kan
dit als mogelijke ingang dienen voor het toevoegen van
mijn ontwerp.
Ik heb middelbare scholen benadert met vragen over
hun visie op de voordelen van de growth mindset bij
adolescenten (12-14 jaar) en in hoeverre zij dit al toepassen op hun huidige les systeem.
Uit de antwoorden blijkt dat de middelbare scholen
enthousiast en op de hoogte zijn van de implementatie van de growth mindset in het schoolsysteem. Er zijn
al meerdere trainingen en presentaties over dit onderwerp gegeven. Echter is er nog niets specifieks toegepast in het lessysteem. Ook zijn leraren hier nog niet in
geschoold.

Wat wordt er nu gedaan aan de ontwikkeling van de
growth mindset?
Momenteel wordt er wel al aandacht aan besteed
onderling bij leraren, door verleden cursussen en eigen
enthousiasme. Echter nog niets specifieks geïmplementeerd in het lessysteem en ook nog geen scholing bij
alle leraren. Wel zijn er plannen om implementatie van
de growth mindset in de toekomst toe te passen.
Doel
Vanaf dit punt wilde ik een aansluitende tool op eventuele toekomstige implementatie van de growth mindset in het lessysteem gaan maken. Met als belangrijkste
aspect, dat deze aansluitende tool dient, om makkelijker verbinding te maken met de doelgroep. De tool
dient als een mogelijke eerste aanraking met de growth
mindset.
Vanuit de ontwikkeling van prototypes ben ik uiteindelijk
gekomen op de mindgym applicatie, waarbij gebruik
wordt gemaakt van augmented reality binnen interactie. Dit op basis vanuit de interesses van de doelgroep.
Het is een aansluitende tool gericht op de huidige behoeften van de doelgroep. Het is een applicatie gericht
op de langdurige ontwikkeling van de growthmindset,
door middel van het spelenderwijs in aanraking komen
met dit begrip. Er wordt gebruik gemaakt van de vorm,
die momenteel bekend is bij de doelgroep. (Interactieve
filters)
Hierbij komen autonomie, competentie en relatie terug
naar voren, om een eventuele intrinsieke motivatie te
triggeren, zodat de ontwikkeling van de growth mindset niet alleen vanuit externe motivatie (school) wordt
beïnvloed.
eindconcept
Allereerst komt relatie naar voren in de applicatie. De
scholier in kwestie heeft namelijk, de mogelijkheid om
de interactie aan te gaan met, een door hem of haar
gekozen persoon. Dit kan een idool, inspirator of motivator van de desbetreffende persoon zijn. In ieder geval
iemand waar hij/zij tegen op kijkt. Van deze personen
zijn namelijk avatars gecreëerd, die doo rmiddel van
augmented reality fysiek te zien zijn in de applicatie.

Door gebruik van de front camera op de telefoon van
de gebruiker, lijkt het zo alsof de persoon in kwestie
aanwezig is in dezelfde ruimte en er een interactie tussen beide partijen plaatsvindt. De gebruiker kiest dus
zelf met wie hij/zij de interactie wilt aangaan, waardoor
een verwante relatie kan worden gereguleerd.
Daarnaast komt autonomie ook terug naar voren, door
de vrijheid en ruimte voor eigen input binnen de applicatie te garanderen. In de applicatie heeft de scholier
namelijk de mogelijkheid om eigen input te geven in de
interactie met de gewilde persoon. Dit is mogelijk door
gebruik te maken van de ingebouwde technologie van
het mobiele toestel. Dit is de ingebouwde technologie
van de virtuele assistent op het mobiele toestel (zoals
Siri op IOS toestellen)
Uiteraard komt ook competentie voor in het ontwerp.
Waarbij er constructieve motiverende feedback wordt
gegeven door de gekozen avatar van de gebruiker. Dit
is dan ook het leidende onderdeel binnen het ontwerp,
om in aanraking te komen met de growth mindset. De
feedback is namelijk gericht op het bekijken van situaties vanuit de growth mindset. Op deze manier leert de
gebruiker deze mindset aan te nemen.
Samenvattend heeft de gebruiker van de applicatie,
dus de mogelijkheid om een interactie aan te gaan
met een persoon waar hij/zij zich verbonden mee voelt
(idool,inspirator en/of motivator). Deze interactie is gericht op het delen van negatieve situaties of scenario’s,
die zich op dat moment voordoen in het leven van de
gebruiker. Vervolgens krijgt de gebruiker feedback van
de door hem/haar gekozen avatar, met de gedachtegang vanuit de growth mindset. Dit gebeurt via een
interactieve filter met augmented reality technologie,
waardoor het voor de gebruiker lijkt alsof er een fysieke
interactie plaatsvindt met de door hem/haar gekozen
persoon. Doordat relatie, autonomie en competentie
in het ontwerp zitten verwerkt, ontstaat er mogelijk
intrinsieke motivatie, om de growth mindset voor langdurige periode te ontwikkelen. Daarbij is het ontwerp
zelf hier ook op gericht, omdat het niet gericht is op
eenmalig gebruik, maar langdurig/consistent gebruik,
door de vrijheid die de gebruiker heeft. Hierdoor zullen
er tallen mogelijke scenario’s mogelijk zijn in de interactie.
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Introductie
Ik ben de laatste jaren erg geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en mindset gerelateerde boeken, video’s
en seminars. Iedere dag een beetje beter worden is belangrijk voor mij! In deze periode ben ik me bewust geworden van de kracht van de mindset en hoe invloedrijk
een juiste mindset kan zijn op een gelukkig en gezond
leven.
Een opkomend probleem door onder andere de hele
situatie rondom corona, is een toename van psychische klachten, die kunnen leiden tot depressiviteit onder
adolescenten/volwassenen. Hierdoor ontwikkelen zij al
op jonge leeftijd psychische klachten. b1

introductie

Het komt steeds vaker voor dat jongeren psychische
klachten ervaren, die mogelijk resulteren in gevolgen als
depressies of zelfdoding. Ik vind dit hartstikke zonde en
ben ervan overtuigd, dat dit ontzettend onnodig is en
voorkomen kan worden.
Een eventuele oplossing, die ik hiervoor heb gevonden
is het ontwikkelen van de growth mindset tijdens de
adolescentie fase. b2
Door deze growth mindset tijdens de adolescentie te
ontwikkelen/aan te leren, zal iemand bij toekomstige
moeilijke situaties (tegenslagen zoals corona), beter in
staat zijn, met zichzelf in die situatie om te gaan. Om zo
psychische klachten en de gevolgen hiervan te voorkomen. b2

Situatie
De coronacrisis raakt ons mentaal steeds harder, zeker
nu we opnieuw gedeeltelijk in lockdown zijn. Uit onderzoek van Zilveren Kruis onder ruim 1500 Nederlanders
blijkt dat vooral onder 18- tot en met 24-jarigen de
psychische klachten steeds meer toenemen. 57 procent
van hen voelt zich steeds vermoeider en somberder. b1
Van De Ven is bang voor de psychische gevolgen van
de coronacrisis, die mensen langdurig blootstelt aan
stress. “Mensen worden angstiger, somberder en raken
sneller in paniek. Dit kan veel gevolgen hebben. Lichamelijk bijvoorbeeld in de vorm van hoofdpijn en pijn aan
de schouders en nek. Verslavingen worden ook in de
hand gewerkt en mensen die al aanleg hebben voor
een depressie krijgen hier eerder last van.” b1

verkennen | situatieschets

Probleem
Een tegenslag als corona zorgt voor een stijging van
psychische klachten. Met name bij de doelgroep volwassene (18-24 jaar). Ze weten niet goed hoe ze met
deze plotselinge tegenslag moeten omgaan.

Eigen positionering
Het onderzoek moet gericht zijn op het ontwerpen van
een oplossing tegen het aantal psychische klachten,
dat wordt veroorzaakt bij een tegenslag in het leven
van de doelgroep. Corona is hier een voorbeeld van
zo’n tegenslag. Ik ben ervan overtuigd dat als we op de
juiste manier weten om te gaan met onze mindset en
deze op dusdanige wijze ontwikkelen, we minder vatbaar zijn voor de ontwikkeling van psychische klachten.
Als ik dit betrek op mijn eigen leven, heb ik helaas een
situatie in mijn nabije omgeving moeten meemaken,
waarbij een opstapeling van psychische klachten uiteindelijk fataal werd. Hoeveel verdriet en pijn er in een
situatie als deze ontstaat, is niet in woorden te beschrijven. Vooral omdat ik er dus van overtuigd ben, dat
dit voorkomen kan worden.

Deelvragen
• Welke mindsets zijn er?
• Wat is de growth mindset?
• Wat is de invloed van de mind op het lichaam?
• Welke factoren binnen de coronasituatie (tegenslag)
spelen een rol bij het ontstaan van psychische klachten?
• Wat is de invloed van de mindset op het voorkomen
van psychische klachten?
• Welke vorm is effectief om de doelgroep aan te spreken?

Vanuit dit onderzoek hoop ik een ontwerp te hebben
gemaakt, die dit probleem tegenstand kan bieden.

Relevantie
De psychische gevolgen van de coronasituatie is het
startpunt van mijn onderzoek. Het geeft relevantie aan
omdat een mogelijke aanhoudende of toekomstige
situatie als deze niet onwaarschijnlijk is. b2

Eerste ontwerpvraag
“Hoe kan het trainen van onze mindset (mindgym),
jongeren helpen psychische klachten en de gevolgen
hiervan te voorkomen?”

Persona’s
Doelgroep
adolescenten (12 t/m 18 jaar)

Enquête
Vragen over ervaring coronatijd jong volwassenen (1835 jaar)
Hierin bevestigde de onderzoeken vanuit deskresearch
dat de doelgroep een negatieve ervaring heeft bij de
coronasituatie en klachten hebben. Voorbeelden van
termen uit de enquête zijn: saai, doelloos, eenzaam,
lastig, vervelend, worstelen.

verkennen | Doelgroep

Bij de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar is het aantal
psychische klachten hoger dan bij adolescenten. In het
kader van “Voorkomen is beter dan bestrijden”
ligt de focus op de doelgroep adolescenten (12 t/m 17
jaar). b4

Tim van den Branden
“De beste zijn is leuk en dat wil ik graag zo houden, daarom ga ik vaak nieuwe uitdagingen uit
de weg. Dan is er namelijk een risico, dat ik niet
meer de beste ben.”

doelgroepomschrijving
Een leeftijdsgroep waarbij veel lichamelijke en geestelijke veranderingen plaatsvinden, door invloed van
de puberteit. Hierdoor kan de doelgroep mogelijk
moeilijker bereikbaar zijn. Deze doelgroep maakt een
ontwikkeling door vanaf het basis onderwijs naar het
middelbare onderwijs en gaat aan de slag met exacte
vakken.
Belangrijke criteria
• comfortzone: veilig en bekend handelen en nieuwe
situaties eng vinden en vermijden.
• Bewijsdrang en behoefte om te presteren en om falen
te voorkomen en vermijden.
• Visie en overtuigingen gebaseerd op wat is aangeleerd en niet intrinsiek gemotiveerd om te zoeken wat
er daarbuiten is en op zoek naar persoonlijke interesses
en identiteit (gebrek aan persoonlijke ontwikkeling)

De doelgroep zit verder vaak binnen en het contact
met naaste omgeving is verslechterd. Daarnaast blijkt
niemand uit de doelgroep de coronaperiode positief
ervaart en dat het grootste deel dit zelfs slecht ervaart.

Over Tim
Tim is een sportieve jongen, die altijd het maximale uit
zichzelf wil halen. Zowel op school als op de voetbal
wil hij maximaal presteren. Hij vindt het leuk om bij zijn
vriendjes bekend te staan als de alleskunner. Wanneer
Tim feedback krijgt vanuit sport of school, kan hij hier
lang over blijven piekeren. Hij is gescout voor een voetbalclub van hoger niveau, maar twijfelt of hij hier wel
heen moet. Hij zal daar misschien niet meer de beste
zijn en zal veel feedback krijgen.
Leeftijd
13 jaar
Stad
Eindhoven

Wat bij de persona’s terug naar voren komt zijn vaak
de kenmerken van de vaste mindset:
Ze geloven, bewust of onbewust, dat hun persoonlijke
eigenschappen vaststaan. Perfectionisme en faalangst
kunnen vaak een grote rol spelen onder deze doelgroep. b4

verkennen | persona’s

b6

Dafne Joosten

Jannes van Vliet

“Ik zou graag gitaar willen leren spelen, maar
bij het proberen kwam ik erachter dat ik het niet
kan. Het is blijkbaar niet voor mij weggelegd..”

“Succes van vrienden vindt ik niet heel leuk. Ze
moeten niet denken, dat ze opeens beter zijn
dan mij!”

Over Dafne
Dafne zit op havo op de Nassau in Breda. Ze is helemaal enthousiast over het spelen van gitaar. Ze heeft
het een paar keer op school geprobeerd, maar zonder
resultaat. Iemand uit haar klas zei dat ze het niet kan.
Ze heeft het sindsdien niet meer gedaan.

Over Jannes
Jannes zijn vriend Stijn speelt op hoog niveau tennis. Hij
is erg goed en heeft de laatste tijd steeds meer prijzen op zijn kamer staan. Jannes vindt dit niet leuk en
is bang dat Stijn hem ontgroeit. Hij zou zelf ook wel zo
goed in tennis willen zijn. Jannes spreekt expres minder
af met Stijn om de confrontatie van Stijn zijn succes uit
de weg te gaan.

Leeftijd
14 jaar
Stad
Breda

Leeftijd
12 jaar
Stad
Groningen

Mindset
Mindset: de overtuigingen die we hebben over onze
intelligentie, talenten en kwaliteiten. Ieder kind wordt
geboren met een sterke wil om te leren. Ze vinden het
nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en
geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie
voor leren regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. b3
Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten. Zolang alles goed
gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze
uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen,
haken ze het liefst zo snel mogelijk af. b3
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Kwaliteiten
De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom.
Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het
staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun
intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. b3
Kinderen die sterk denken vanuit een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan.
Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie
en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest
van je leven moeten doen. b3
Vaste mindset (fixed mindset)
Omdat kinderen die sterk denken vanuit een vaste
mindset het gevoel hebben dat hun kwaliteiten onveranderlijk zijn, vinden ze het belangrijk dat ze vaak
kunnen laten zien dat ze over een behoorlijke portie
aangeboren talent beschikken. Dit verlangen om slim of
goed over te komen heeft echter een keerzijde. Ze voelen zich slim wanneer ze iets snel en perfect doen.

Ze doen daarom liever geen dingen die lastig zijn.
Wanneer je een uitdaging aangaat, is de kans dat je
fouten maakt namelijk erg groot. En vanuit die vaste
mindset gezien is fouten maken vreselijk: als je slim bent
wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt! ! b3
Een tweede probleem is dat kinderen die sterk denken
vanuit een vaste mindset liever geen moeite voor iets
doen. Voor deze kinderen is het duidelijk: óf je kunt het,
óf je moet er hard voor werken. Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren, betekent voor hen dus dat
je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Oefenen
en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet
zo slim of goed zijn. Dus wanneer je wilt overkomen als
een natuurtalent, moet je dat vooral niet hard werken! b3
Mensen met een fixed mindset zijn mensen die vastigheid en stabiliteit willen. Dingen waar zij niet goed of
minder goed in zijn laten ze varen, wat als gevolg heeft
dat zij daar geen feedback of kritiek op kunnen krijgen
en je geen fouten maakt. Twee veel voorkomende kenmerken zijn perfectionisme en faalangst. Deze denkwijze kan voortvloeien uit een minder leuk leven, mensen
die vroeger veel hebben meegemaakt en daardoor
geen zelfvertrouwen hebben kunnen een fixed mindset
overhouden. b4
Andere kenmerken zijn:
• Je vermijdt risico’s
• Je wilt jezelf continue bewijzen
• Je hebt veel baat bij stabiliteit
• Je vind het lastig om feedback te ontvangen.
• Je hebt faalangst
• Je ontwikkelt geen kwaliteiten, je staat stil. b4
Groei mindset (growth mindset)
Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen die sterk
denken vanuit een groeimindset genieten van moeilijk
werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich
aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor
deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en je
kunt jezelf verbeteren. b3

Kinderen die denken vanuit de groeimindset zullen niet
opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets
veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat
hoort bij groeien. Ze weten dat ze hard moeten werken
om verder te komen en leveren die inspanning graag.
Kortom, een groeimindset leidt tot een passie voor leren. b3
Mensen met een growth mindset zijn klaar om te groeien, zij zijn ervan overtuigd dat je kwaliteiten kunt ontwikkelen. Natuurlijk is iedereen in staat ongeacht de
mindset in staat om kwaliteiten te ontwikkelen, maar
mensen met een growth mindset zijn er helemaal klaar
voor en doen dat op een sneller tempo. Ze zijn niet
bang om te falen, want falen betekend dat je ergens
van leert, en het maximale eruit moet halen. Iemand
met een growth mindset kan ook beter feedback of kritiek aannemen en daarvan leren. b4
Andere kenmerken van een growth mindset zijn:
• Je bent leergierig
• Niet bang om te falen
• Kwaliteiten ontwikkelen
• Je reageert positief op veranderingen in je omgeving
• Je kunt goed feedback of kritiek aannemen
• Een gemaakte fout gebruik je om van te leren
• Je experimenteert graag b4
Mindset veranderbaar?
Jazeker, niet binnen een dag, maar gelijdelijk aan kun je
jouw manier van denken veranderen. Om te beginnen
zul je je moeten focussen op één taak, en niet alleen
het behalen van je doel. b4
Het ontwikkelen van de growth/groei mindset is dus
een consistent en langurdig proces, dat niet op korte
termijn te ontwikkelen is. (geen quick fix)

Groeimindset
Hoe belangrijk is je mindset?
Je mindset speelt een cruciale rol bij het omgaan met
psychische klachten en/of je depressiviteit. Je mindset
is de manier waarop je naar jezelf en naar je ziekte kijkt.
Je kunt zelfs wel stellen, dat je mindset zowel bepalend
is voor de manier waarop je met die ziekte omgaat als
voor de mogelijkheid om te genezen! Want als je niet
gelooft dat er een verbetering mogelijk is, hoe kun je
dan ooit beter worden? b7
Hoe ga je om et een depressie?
Carol Dweck; professor in de sociale en cognitieve psychologie aan de Universiteit van Stanford, kwam er na
meer dan 20 jaar onderzoek achter, dat je mindset een
enorme invloed heeft. Niet alleen op je succes, maar
ook op het effect, dat een depressie op je kan hebben. b7
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Verander je mindset
Het zal duidelijk zijn dat de groeimindset veel meer
perspectief biedt om te veranderen. Dweck ontdekte dat mensen met een op groei gerichte mindset in
vrijwel elke situatie doorzetten. Sterker nog: hoe depressiever ze zijn, hoe meer actie ze ondernemen om
hun problemen op te lossen. Deze mensen hebben de
kracht om zich stap voor stap te blijven ontwikkelen en
komen daardoor verder dan de mensen met een statische mindset. b7
Hersenonderzoek
Hersenonderzoekers hebben scans gemaakt van de
hersenen van kinderen op het moment dat ze een fout
maakten. Bij de kinderen die acteren met een fixed
mindset was nauwelijks activiteit waar te nemen. Zij
rennen weg van hun fout. Bij de kinderen die een groei
mindset hadden was er juist heel veel hersenactiviteit
zichtbaar. Fouten maken is niet erg. Zij gingen in hun
hoofd aan de slag met wat zij ervan kunnen leren! Oplossingen bedenken. b8

Positieve feedback b10

Opvoeding
Een grote rol van de ontwikkeling van een bepaalde
mindset begint in de opvoeding. Hoe laat je kinderen
omgaan met fouten en uitdagingen? Schuif je ze voor
hun voeten weg of laat je ze leren van hun fouten. Echter zie je vaker dat er tijdens de opvoeding een vaste
mindset ontwikkelt wordt, dan een groeimindset. b8
Maatschappij
Ook de huidige maatschappij, waar we in zitten draagt
niet bij aan een stimulans voor het ontwikkelen van de
groei mindset. Tegenwoordig draait alles op presteren en de juiste kwaliteiten hebben om goed genoeg
te zijn voor een bepaalde functie. Er is een soort angst
ontstaan om niet goed genoeg te zijn, waardoor falen wordt vermeden. Het uitsluitend afrekenen op basis
hoge prestaties is funest voor veel kinderen en volwassenen. Op deze manier wordt een mindset gestimuleerd, dat wanneer je niet goed presteert je niet in
staat bent om dat op een later moment wel te kunnen
(de vaste mindset). b8
De ‘nog niet’ methode
Hoe slaan we de brug naar ‘nog niet’? Wat betekent
dat er altijd ruimte voor verbetering en ontwikkeling is,
in plaats van iets niet kunnen of niet goed genoeg zijn.
Het proces moet gestimuleerd worden, in plaats van
dat de focus op de toetsing van de kwaliteiten op dat
moment ligt. De inspanning, de strategieën, de focus,
de leercurve en het doorzettingsvermogen.
Complimenten en positieve feedback krijgen stimuleert, dat de mens veerkrachtiger en optimistischer
wordt. b8

Comfortzone
Vaak vinden we het fijn en veilig om in onze comfortzone te blijven. Dingen te doen, die we altijd doen en
waarvan we enigzins zeker zijn dat we er goed in zijn.
Zo kunnen we geen negatieve feedback krijgen en is de
kans op falen laag. Carol Dweck legt uit dat iedere keer
als we juist wel uit onze comfortzone komen, om iets
nieuws (en soms iets moelijks) te leren, de neuronen in je
brein nieuwe en sterkere verbindingen kunnen maken. b8
Hierdoor ontstaat er groei en ontwikkeling van jezelf en
wordt je dus slimmer. Als we dit niet doen en ons blijven vasthouden aan onze comfortzone staan we stil en
wordt de vaste mindset gestimuleerd. b8
Jarenlange studies laten zien dat kinderen die de groei
mindset niet krijgen aangeleerd, dalende cijfers laten
zien tijdens moeilijke veranderingen op school. Kinderen die wel les krijgen op basis van een groei mindset,
lieten juist een sterke opleving zien van hun cijfers. Wat
betekent dat je uiteindelijk positievere resultaten behaalt door de groei mindset als basis te hebben. b8
Afgerekend worden op
Naast dat we gevoelig zijn voor de buitenwereld, zit
vaak de grootste criticus in onszelf. Vaak zijn wij zelf de
persoon die het meest kritisch is en over onszelf oordeelt. Door geloof in mogelijke verandering in onze
kwaliteiten en mogelijkheden doorbreken we dit patroon. Naast een externe motiverende stimulans, kan
deze stimulans ook vanuit onszelf komen. Het begint
bij geloof in jezelf en vertrouwen op onze potentie tot
groei. b8

Mogelijke ontwikkelingsmethodes
De volgende methodes zijn mogelijke methodes die
vanaf dit moment bij mij als ontwerper opkomen, op
basis van de kennis en theorie die ik in deze onderzoeksfase heb opgedaan.
Methode 1
Ontwikkeling door te focussen op het proces in plaats
van het huidige resultaat. Bijvoorbeeld op middelbare
scholen bij het halen van een onvoldoende niet zeggen
dat leerlingen een onvoldoende hebben. Maar de leerlingen krijgen dan de titel “nog niet” als uitslag op hun
(onvoldoende) toets. Op deze manier worden ze gemotiveerd om te leren van de fouten en te laten zien dat
ze progressie maken en in een proces zitten naar een
voldoende.
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Methode 2
Een online wiskunde spel, waarin gebruik wordt gemaakt van gamefication. Woorden als bijna of nog net
niet creëren doorzettingsvermogen en het gevoel dat
ze goed bezig zijn.
Methode 3
Iedere keer dat iemand uit zijn comfortzone komt wordt
je slimmer, kom je verder. De “uit de comfortzone fase”
als een positieve ervaring ervaarbaar maken.
Methode 4
growth mindset lessen op school.

Vaste mindset

Groei mindset

Overtuiging

Capaciteiten worden vooral gezien Capaciteiten worden gezien als ontals aangeboren talenten die slechts wikkelbaar door inspanning en effecbeperkt ontwikkelbaar zijn
tieve leerstrategieën

Algemene neiging

Om te proberen zoveel mogelijk ca- Om te proberen zoveel mogelijk te
pabel over te komen
leren en beter te worden

Uitdagingen

Worden gemeden omdat ze bij fa- Worden omarmd omdat ze leerzaam
len kunnen leiden tot een indruk van kunnen zijn en kunnen leiden tot
onbekwaamheid
groei

Visie op inspanning

Wordt gezien als een indicatie van
gebrek aan talent

Wordt gezien als normaal en noodzakelijke weg naar groei

Reactie op
tegenslag of falen

Wordt gezien als een indicatie van
gebrek aan talent, leidt vaak tot
snel opgeven

Wordt gezien als indicatie van de
noodzaak tot meer inspanning en/of
een andere strategie

Reactie op kritiek

Zelfondermijnende defensiviteit: eigen zwaktes en fouten niet onder
ogen zien en erkennen

Onderzoekend en geïnteresseerd,
gretig om te leren en ontvankelijk
voor feedback over fouten

Succes van anderen

Wordt gezien als bedreigend omdat Wordt gezien als inspirerend omdat
anderen wellicht als meer getalen- hier lessen uit kunnen worden getrokteerd worden gezien
ken voor het eigen leren

Effect op eigen
ontwikkeling

Potentieel wordt onderbenut wat
Potentieel wordt benut wat gezien
gezien wordt als bevestiging van de wordt als bevestiging van de eigen
eigen fixed mindset
groeimindset

Effect op anderen

Kan samenwerking belemmeren,
feedback bemoeilijken en groei van
anderen belemmeren

Overzicht van verschillen tussen vaste mindset en groei mindset. b9

Kan uitnodigen tot samenwerking,
tot uitwisselen van feedback en tips
en de groei van anderen ondersteunen

Mindset onderscheid

“Fouten vormen een
kans om te groeien”
onderzoek| mindsetonderscheid

GROEI
MINDSET
“Ik kan alles leren wat ik wil”

“Uitdagingen helpen mij groeien”
“Mijn inspanning en instelling bepalen
mijn kunnen”

“ik houd van uitdagingen”
“Feedback werkt opbouwend”
“Succes van anderen inspireert mij”

“Ik houd van
nieuwe dingen”

“Fouten zijn de limiet
van mijn kunnen”

VASTE
MINDSET
“Ik ben er wel of niet goed in”

“Mijn mogelijkheden liggen vast”
“Ik kan het of ik kan het niet”

“ik houd niet van uitdagingen”
“Als ik gefrustreerd ben, geef ik op”
“Feedback en kritiek zijn persoonlijk”

“Ik blijf bij
wat ik weet”

Verbinding
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Invloed geest op lichaam
Buikpijn als je nerveus bent, hartkloppingen als je bang
bent, kalmeren door meditatie: dat je mind effect heeft
op je lichaam moge duidelijk zijn. Maar de theorie dat
je met gedachten ook daadwerkelijk genezing in gang
zou kunnen zetten, wordt afgedaan als onzin en zweverig. Het is ten slotte niet sluitend bewezen. Wetenschapsjournaliste Jo Marchant zette haar tanden in
de materie en maakte het boek ‘Gezond verstand’. Je
gedachten zijn misschien geen medicijn, ze kunnen wel
pijn stillen, ontstekingen remmen en dienen als antidepressivum, is haar conclusie. b11

Ze stelt de vraag of we pijnbestrijding niet verkeerd
aanpakken; er zijn genoeg medicijnen, maar we kunnen
pijn nooit helemaal elimineren en bovendien is pijnmedicatie vreselijk verslavend. b11

Jo Marchant promoveerde in de medische microbiologie en genetica. Ze is kritisch op ‘alternatieve geneeswijzen’, maar vooral op de starre houding van de traditionele medische wetenschap. b11

De mind heeft dus een grote invloed op het lichaam. Of
het nu wel of niet daadwerkelijk uit onderzoek is vastgesteld, het placebo effect toont aan dat, de activiteit
van de mind het lichaam kan beïnvloeden. En dus heeft
je mind daadwerkelijk invloed op je lichaam.

In haar boek vertelt ze heel beeldend de verhalen van
patiënten die veel baat hebben gehad bij bijvoorbeeld
een placebo of een vorm van alternatieve geneeskunst.
Ze spreekt doktoren en wetenschappers die onderzoek
doen naar het effect van mind-body-interventies in
verschillende vormen én ze onderging zelf verschillende
experimenten en behandelingen. b11
Dat je geest invloed heeft op je lichaam wordt inmiddels wel erkent. Een groot aantal onderzoeken heeft
bijvoorbeeld aangetoond dat we onze perceptie van
vermoeidheid zo kunnen beïnvloeden dat het punt
waarop we moe worden verschuift. Denk bijvoorbeeld
aan motivatie om een prestatie in topsport neer te zetten. b11

Placebo-effect
Nog een effect van de geest op het lichaam; als we
geloven dat een pil of een injectie een bepaald effect
zal hebben, heeft het dat effect vaak ook. Of in elk geval tijdelijk. Het placebo-effect. Dat kan kloppen. Vooral antidepressiva of pijnstillers werken nauwelijks beter
dan een placebo, blijkt uit onderzoek. b11

Bob Proctor
Verder ben ik tijdens mijn onderzoek geïnspireerd geraakt door Bob proctor. In zijn seminar serie “Born rich”
legt hij aan de hand van verschillende bronnen uit hoe
ons brein werkt en hoe we deze kunnen manipuleren en
dus positief beïnvloeden.
Ook hij heeft het over de kracht van onze mind. Hij
beweert dat onze lichaam bestaat uit de mind (het
bewustzijn en onderbewustzijn) en de rest van ons lichaam. En dat deze nauw met elkaar verbonden staan.

Psycholoog Chris Beedie van de Aberystwyth University in Wales ontdekte dat wielrenners die een pil of een
drankje nemen waarvan ze dénken dat ze beter gaan
presteren, daadwerkelijk 2 tot 3 procent harder fietsen.
En ook door de juiste visualisatie-oefeningen verlaag
je stress, verhoog je productiviteit of stimuleer zelfs je
spiergroei. b11
Daarnaast haalt Marchant onderzoeken aan die aantonen dat hypnotische suggesties de lichaamstemperatuur en bloedcirculatie kunnen beïnvloeden.

Hij beweert dat onze resultaten (R) ontstaan als gevolg
van een proces hiervoor. Zo zegt hij dat als we in ons
bewustzijn kiezen voor bepaalde positieve gedachten,
we deze energie uitstralen naar ons onderbewustzijn.
Deze positieve gedachten resulteren in positieve emoties, waardoor er positieve acties ontstaan vanuit je
lichaam. Het lichaam is het fysieke instrument van je
gedachtes. b12
Dus het ziet er zo uit:

Gedachten → Gevoelens → Acties → Resultaten
De relatie tussen geest en lichaam bestaat dus uit een
nauwe samenwerking, waarbij invloeden vanuit de
geest mogelijk resulteren in acties van het lichaam (instrument). Vervolgens kunnen deze acties weer invloed
hebben op de geest. Het is dus een constante wisselwerking, waarbij de mindset bepalend kan zijn voor
positieve of negatieve resultaten in het lichaam.

“De gedachten of beelden die je bewust kiest en
op het onderbewustzijn indrukt, brengt het lichaam in actie. En de acties die het lichaam onderneemt, bepalen de resultaten die je krijgt.“ b12

b12

Theorie Bob Procotor b12

Tegenslagen
Ongemakkelijke thuissituaties
Psycholoog Coppens maakt zich zorgen over de “ongemakkelijke thuissituaties, die zijn ontstaan als resultaat van de gevolgen van de corona crisis. Het binnen
zitten kan leiden tot veranderende relaties en ongemakken. b13
De ontstane spanning vanuit deze situaties kan mogelijk naar buiten of naar binnen klappen. “Mensen kunnen depressief en teruggetrokken worden, of juist hun
frustratie afreageren: dan krijg je onenigheid, wellicht
agressie. Ik zeg niet dat het overal gebeurt, maar dit
zijn ook risico’s van de huidige crisis” zegt psycholoog
Coppens. b13

Psychische weerbaarheid en veerkracht
Feit is echter wel dat mensen heel verschillend reageren op moeilijke situaties, zegt Coppens: waar de een
in evenwicht blijft, raakt de ander het kwijt. Dat heeft
te maken met psychische weerbaarheid, of veerkracht,
in het Engels resilience, een afgeleide van het Latijnse
resilire, wat terugspringen betekent. b13
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De hierbovengenoemde toelichting heeft dus betrekking op een crisis als corona. Een tegenslag die mogelijk langdurig aanhoudt en niet onwaarschijnlijk is in
de toekomst. Welke factoren binnen een tegenslag als
deze, zijn van invloed op het eventuele ontstaan van
negatieve gevolgen?
Factoren die tijdens quarantaine voor stress/psychische klachten zorgen, zijn bijvoorbeeld verveling, financieel verlies, stigmatisering door de buitenwereld,
verwarrende informatie over wat wel en niet te doen,
of over hoe lang de moeilijke situatie duurt. In sommige studies kwam zelfs naar voren dat quarantaine ook
op de langere termijn een negatief effect heeft op de
psychische gezondheid. b13

“We weten uit de psychologie dat een veerkrachtig
mens verschillende manieren beheerst om met emoties
om te gaan, in uiteenlopende situaties. Denk aan: sociale steun zoeken, anderen helpen, jezelf even afzonderen. Naarmate de stress toeneemt, is het moeilijker dit
diverse palet aan gedrag te vertonen.
Mensen hebben vaak één dominante reactie, waarin ze doorschieten. Dus alleen maar anderen helpen,
en je eigen rust vergeten. Of juist: je zo afzonderen dat
je eenzaam wordt.” Daarom is het zo belangrijk, vervolgt hij, om je bewust te worden van jouw dominante
reactie, en ervoor te zorgen dat je daar niet in doorschiet – want dat kan zijn tol eisen. Het doet Van der
Stel denken aan een spelletje dat hij eindeloos deed
als schooljongen: een pen uit elkaar halen en met het
veertje spelen. Daar kon je vaak aan trekken, maar trok
je te hard dan werd de veer lam. b13

Sowieso kan het wegvallen van structuur en dagelijkse
routine – naar de trein fietsen, naar kantoor gaan, je
kinderen wegbrengen – voor problemen zorgen, aldus
beide psychologen. “Voor sommige mensen is het heel
moeilijk als ze dat houvast niet meer hebben, zeker als
het onduidelijk is hoelang deze situatie voortduurt”,
zegt Van der Stel. b13
Ook het verlies van bestaanszekerheid door de grote
economische gevolgen van corona, of de angst om
geïnfecteerd te raken als je tot een risicogroep behoort,
kan gevolgen hebben voor de mentale gezondheid,
aldus de psychologen. Net als het verlies van sociale contacten. “Nu kunnen we nog naar het park”, zegt
Coppens. b13

Coppens legt het zo uit: “We hebben allemaal vanaf
geboorte een aantal eigenschappen, en we doen vanaf onze geboorte ervaringen op. Als je die twee vermenigvuldigt, krijg je in het hier en nu een bepaalde vorm
van omgaan met moeilijkheden. b13

Veerkracht afbeelding b14
Veerkracht is een enigszins ongrijpbaar begrip, zegt
Van der Stel: het is lastig te meten en ook lastig te verklaren voor psychologen. Het begrip resilience werd
gemunt in de jaren zeventig, door de Amerikaanse psycholoog Norman Garmezy, die een term zocht voor de
kinderen die ondanks allerlei moeilijkheden in hun jeugd
toch succes hadden. b13
In de jaren negentig ontdekte psycholoog Emmy Werner een aantal indicatoren voor veerkracht, toen zij
bijna zevenhonderd kinderen drie decennia lang had
gevolgd. De meest veerkrachtige kinderen hadden
vaak een sterke band met een ouder, juf of mentor. Ook
hechtten zij meer waarde aan autonomie en zelfstandigheid dan anderen en hadden zij wat Werner noemt
een ‘positieve sociale oriëntatie’. Deze kinderen waren
niet speciaal getalenteerd, aldus Werner, maar gebruikten de talenten die ze hadden effectief. b13

• Factoren die van invloed zijn op ontwikkeling psychische klachten: eenzaamheid, veranderende relatievorm,
gebrek aan structuur en zekerheid, gebrek aan psychische weerbaarheid en veerkracht.
• Mentale/psychische weerbaarheid speelt een grote rol
in het vatbaar zijn voor psychische klachten.
Eigenschap mentaal weerbaar persoon
Mentale weerbaarheid is een breed begrip. Een belangrijke kerneigenschap die een mentaal weerbaar
persoon kenmerkt is: “Het hebben van een growth
mindset”. b13
Conclusie
Ontwikkelde growth mindset geeft o.a. mentale/psychische weerbaarheid.

Bewustwording
Door het vooronderzoek ben ik tot de volgende inzichten gekomen. Ik wil mijn onderzoek focussen op adolescenten van 12 - 17 jaar. Hierbij was het probleem, dat
veel van hen geen growth mindset hebben ontwikkelt.
Vanaf dat punt was mijn intentie om deze bij hen aan
te leren. Echter komt hier een heel langdurig proces
aan te pas en leek mij dit niet haalbaar, om binnen het
korte tijdsbestek van afstuderen te volbrengen.
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Wat mij vanaf dit punt interessant lijkt is om me niet te
richten op het ontwikkelen van de mindset. Maar om
me te richten op bewustwording van de aantrekkelijkheid, van het hebben van deze mindset, zodat er intrinsieke motivatie ontstaat bij de doelgroep, om deze
mindset zelf te ontwikkelen. Dit werkt namelijk beter
dan dat iemand anders tegen jou zegt dat jij het moet
ontwikkelen, zonder dat jij hier zelf intrinsiek gemotiveerd voor bent.

Intrinsieke motivatie
Ervaring
Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van
zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij
bepaalde processen of toestanden. Het begrip ervaring is haast synoniem met inzicht, knowhow en weten.
Het gaat dus om het specifiek inzichtelijk krijgen van de
belangrijkheid van de growth mindset in het voorkomen
van psychische klachten (negativiteiten) bij toekomstige
tegenslagen.
Conclusie
Bewustwording over de aantrekkelijkheid van het
ontwikkelen van de groeimindset kan worden ontwikkelt door de groeimindset ervaarbaar te maken bij de
doelgroep.

Wat is bewustwording?
Het is een proces waarbij een inzicht ontstaat in bijvoorbeeld lichamelijke klachten of in het eigen handelen. Dit proces brengt het onderbewuste, dat onder de
oppervlakte ligt, naar het gewaar zijn of bewust zijn.
Bewustwording helpt om jezelf beter te begrijpen en
om te groeien. Het kan een vertrekpunt zijn om anders
te handelen of lering uit te trekken. Een voorbeeld is,
dat het de innerlijke drijfveren voor het eigen handelen
kan ontwarren. b15

Wat is intrinsieke motivatie?
Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf
komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt, niet omdat je van buiten af wordt
gemotiveerd dit te doen. b18
Intrinsieke motivatie vergroten
Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan
(2000) kun je de intrinsieke motivatie van studenten
vergroten door in te spelen op drie basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie. Als je ervoor zorgt dat
deze basisbehoeften zijn vervuld, dan heeft de student
meer motivatie om de leeractiviteiten uit te voeren. b19
Autonomie
Bij een hogere mate van autonomie hebben studenten
eerder het gevoel dat ze een activiteit (deels) naar eigen inzicht kunnen uitvoeren en dat zij invloed hebben
op wat zij doen. Je versterkt de door studenten ervaren
autonomie door ze zelf te laten meebeslissen in wat
en hoe ze leren. Geef studenten bij het maken van een
opdracht keuzevrijheid, bijvoorbeeld door ze zelf een
thema of onderzoeksvraag te laten kiezen, of door de
vorm te laten kiezen (bijv. paper of presentatie of video). b19
Relatie/verbinding
Als studenten een goede relatie hebben met de docent(en) en hun medestudenten voelen ze zich meer
op hun gemak bij een cursus en zijn ze meer betrokken
bij jouw onderwijs. Daarnaast is de relatie met het onderwerp/de inhoud ook van belang. Als studenten zich
voor een onderwerp interesseren, zijn ze ook meer betrokken. Bijvoorbeeld:

De vraag die nu bij mij opkomt is; hoe zorg ik voor deze
bewustwording?
Bewustwording ontstaat in het moment. In het hier en
nu, wat betekent dat je uit je hoofd bent (dus zo min
mogelijk in gedachten) en met je aandacht in je lijf, of
bij wat je aan het doen bent. Bewustwording ontstaat
door te ervaren. b16
Tegeltje bewustwording b17

Bij de eerste bijeenkomst met een (grote) groep interactie tussen jou en de studenten en studenten onderling te stimuleren. Doe dit bijvoorbeeld door het stellen
van vragen en door studenten in tweetallen te laten
nadenken over het antwoord voordat je dit in de groep
bespreekt. Bij een kleine groep kun je proberen even
contact te hebben met elke student.
Ervoor te zorgen dat je weet wie je studenten zijn en
dat zij elkaar onderling ook kennen. Zo geef je aan dat
je ook in hen geïnteresseerd bent en de verhoog je de
werksfeer. b19

Basisbehoeften voor motivatie.
Aan te geven wat het belang van jouw cursus en de
leeractiviteiten is voor de studenten. Relateer jouw cursus aan hun eigen leven en/of toekomstige werkpraktijk. b19
Competentie
Het is belangrijk dat studenten het gevoel hebben dat
zij weten wat ze moeten doen en dat ze het vertrouwen
hebben dat ze hier ook toe in staat zijn. Bijvoorbeeld:

Autonomie
Ik voel me vrij!

Het geven van constructieve feedback werkt motiverend, omdat studenten inzicht krijgen in wat ze al kunnen en wat ze moeten doen om verder te komen.
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Het helpt om heldere doelen te stellen en inzichtelijk
te maken welke stappen studenten tijdens de cursus
doorlopen om deze doelen te bereiken. b19
Activerende werkvormen
Het inzetten van activerende werkvormen versterkt de
intrinsieke motivatie doordat dit soort werkvormen de
basisbehoeften meer aanspreekt. Je betrekt studenten
directer bij je onderwijs en er is vaak meer interactie
(relatie/verbinding), studenten kunnen vaker kiezen hoe
en waaraan ze werken (autonomie) en ze kunnen door
activerend te werken hun eigen competentie ervaren. b19
Stimulans intrinsieke motivatie
• Keuze vrijheid
• Relatie tot het onderwerp. Onderwerp/tone of voice
is afgestemd op de doelgroep. Ze kunnen zich er mee
relateren.
• Groepen klein houden/ persoonlijke aandacht/interactie
• Laat ze nadenken over het onderwerp
• Tussentijdse feedbackmomenten
• Gebruik maken van activerende werkvormen (spel)

Competentie
Ik kan het!

Verbondenheid
Ik hoor erbij!

Huidige oplossingen
Na wat deskresearch ben ik op de volgende applicatie gekomen. De applicatie zet zich in om jongeren te
steunen bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress. Jongeren krijgen elke dag wat
vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal
gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee
aan challenges. Bijvoorbeeld bak of kook iets lekkers
voor je buren of vertel je vriendin wat je leuk aan haar
vindt. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te
delen of iets te gaan doen. b19.1

Ervaring

Kritiek op basis van wat ik voor inhoud te zien krijg:
- Geen reactie op mail en helaas ook geen reactie meer gehad
op de aanmelding. Heel lastig om zo een beeld te krijgen van de
applicatie.
- Voor wat ik nu zie is de applicatie specifiek gericht op de coronacrisis. In hoeverre worden er onderdelen behandelt, die na de
coronacrisis nog steeds relevant zijn?

De app is specifiek gericht op de coronaperiode.
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Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en de Tilburg
University lanceerden de ‘Grow It!’ app die bedoeld is
voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Manon
Hillegers, afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, is leider van het onderzoeksteam: ‘Het is voor
jongeren nu een heel lastige tijd. De normale structuur
ontbreekt. Niet iedereen heeft thuis een laptop om
schoolwerk op te doen. En juist contact met leeftijdgenoten is voor jongeren heel belangrijk. Dat kan nu niet.
Ook kennen we allemaal de berichten in de media over
jongeren die helemaal buiten beeld zijn geraakt. De
‘Grow It!’ app kan hen ondersteuning bieden.’ b19.1
De ‘Grow It!’ app kun je spelen door je via de website
www.growitapp.nl aan te melden, een vragenlijst in te
vullen en je deelname aan het project voor onderzoek
te bevestigen. De app is een van de initiatieven van het
EHealth Junior consortium dat wetenschappelijke apps
ontwikkelt die bijdragen aan veerkracht en zelfinzicht.
Augeo Foundation is betrokken bij dit consortium. b19.1

Ik ben erg nieuwsgierig naar deze applicatie. Echter moet je, jezelf aanmelden om deel te mogen nemen aan de applicatie.

Voor de applicatie moet je een inschrijving voltooien
en voor nu is de applicatie helaas gesloten. Ik heb me
aangemeld,om eventueel later dit jaar te kunnen deelnemen. Helaas heb ik hier geen reactie meer op gehad.
Ik vervolg mijn onderzoek.

Kp active (enzo knol)
Enzo knol ( een van de grootste youtubers van Nederland) heeft sinds kort een nieuwe kledinglijn speciaal
gericht op sporten. Zijn jonge doelgroep wordt zo aangezet om meer naar buiten te gaan en te gaan sporten. Veel jongeren zitten binnen en er wordt in vergelijking tot andere jaren te weinig buiten gespeeld.
Wat vind ik goed?
Goede aanzet om jongeren weer te motiveren te gaan
sporten en naar buiten te gaan.
- Goed gebruik maken van zijn rol als influencer om een
positieve invloed uit te oefenen.
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Wat vind ik minder goed/ wat mist er?
- Het is toch een verdienmodel over de rug van de
kinderen. Ze kunnen alleen bij de kp active campagne
horen als ze deze kleren ook dragen.
- Hij biedt geen directe mogelijkheid om deze jongeren
persoonlijke aandacht te geven. Het blijft alleen bij het
verkopen van kleding en af en toe in zijn video’s laten
zien hoe leuk sporten is. Jongeren krijgen niet de mogelijkheid om samen te sporten of persoonlijk advies te
krijgen. Het mist die hechtere relatie en interactie.

Durf te vragen (dylan haegens)
Iedereen is wel eens somber, bang, boos, verdrietig of
niet helemaal tevreden met zichzelf. Dat is normaal.
Maar ben je dit heel vaak en voel je je daardoor veel
minder vrolijk? Dan is er misschien meer aan de hand.
Wat kun je dan doen? Wij van Stichting Durf Te Vragen
willen je hierbij helpen. Durf hulp en steun te vragen,
dan kun jij je weer veel beter gaan voelen. b19.3
Stichting Durf Te Vragen heeft als doelstelling jongeren
te helpen met het herkennen en erkennen van psychische problemen zoals angst, depressie, dwang, trauma
of eetproblemen. De stichting streeft naar een betere
en snellere verbinding tussen jongeren en professionals.
Uiteraard gaat dit niet vanzelf. Om dit doel te realiseren
onderhouden we een website en hebben wij contacten
met instanties als jeugd- en jongerenwerk, zorginstellingen, huisartsen en andere professionals. b19.3
Wat vind ik goed?
-Er wordt aandacht besteed aan de psychische gesteldheid van jongeren.
- Er zijn testen beschikbaar over veelvoorkomende problemen bij de doelgroep
- Er wordt de mogelijkheid geboden om voor kinderen
te bepalen welke stappen ze moeten nemen.
- Directe mogelijkheid tot een live chat met kindertelefoon
Wat vind ik minder goed?
- Het is een mooi initiatief maar blijft heel erg oppervlakkig en onpersoonlijk.
- De oplossing is in principe een algemene stappenplan met ondersteunende video’s Er is geen persoonlijke verbinding met Dylan haegens zelf, of andere influencers. De doelgroep wordt doorgeleid naar andere
hulpinstanties: ouders, scholen, therapeuten en/of de
kindertelefoon.
- Bij de live chat hebben kinderen geen beeld van de
persoonlijke interactie.

De instagram pagina van kp_active. b19.2

Stappenplan (hun oplossing) b19.3

Ik wil groeien (Ali b)
Ik wil groeien is een online platform van Ali B. Waar
hij iedereen wil motiveren en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Door je dagelijks te voorzien
van de beste tips en trucs kan iedereen volgens Ali
zich optimaal ontwikkelen.
Het gaat daarbij niet alleen om rijk en/of bekend
worden, maar om het verwezenlijken van je dromen
waardoor je echt gelukkig wordt.
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Daarbij leert Ali je om blokkades die je tegenhouden op te heffen en elke dag de stappen te zetten die nodig zijn om jouw doel te bereiken. Hierbij
speelt met name het creëren van de juiste mindset
een cruciale rol. Want als je werkelijk gelooft dat jij
je dromen kunt verwezenlijken en elke dag stappen
zet, zal jij uiteindelijk je doel bereiken. b19.4
Wat vind ik goed?
- Aandacht aan persoonlijke groei en zelfontwikkeling om te streven naar een gelukkig leven
Wat vind ik minder goed?
- Hoge maandelijkse kosten om er aan deel te mogen nemen.
- Alleen persoonlijke aandacht bij hoogste abonnementsvormen. Hierdoor lijkt het alsof het allemaal
draait om geld. Het is wederom een verdienmodel
over de rug van nieuwsgierige mensen.
- 18+ leeftijd dus niet passen bij mijn doelgroep.
- Schijn dat geld bepalend moet zijn om gelukkig te
zijn en het maximale uit jezelf te halen.

Contact
Door contact op te nemen met middelbare scholen
over hun huidige toepassing van de growth mindset en
met mindset trainingaanbieders, probeer ik hoogte te
krijgen van wat er zich nu in de praktijk afspeelt met
betrekking tot gebruik van growth mindset toepassingen.
Contact middelbare scholen
Actie: middelbare school benaderen en vragen wat zij
momenteel doen in hun lessen aan het ontwikkelen van
de growth mindset.
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Door contact op te nemen met de middelbare scholen
weet ik wat er op dit moment bij middelbare scholen
bekend is over de ontwikkeling van de growth mindset
en welke aspecten hiervan momenteel gebruikt worden
in het lessysteem. Op deze manier kan ik kijken of ik als
ontwerper van waarde ben om een eventuele verbindende factor te zijn in het implementeren van dit fenomeen.
Doel
Duidelijkheid en kennis over huidige visie growth mindset en eventuele implementatie in lessysteem. Om
vervolgens de mogelijkheden te bepalen voor een
eventuele deelnemende rol als ontwerper binnen deze
situatie.
Contact training aanbieders
Growth mindset trainers benaderen en vragen wie hun
klanten zijn. Door hier een overzicht van te krijgen weet
ik wat de relatie tot mijn doelgroep is bij deze aanbieders.
Doel
Duidelijkheid en kennis over doelgroep, inhoud en procedure van hun growth mindset trainingen. Met daarin
meegenomen wat de huidige invloed op mijn doelgroep is vanuit deze aanbieders. Om zo een afweging
te maken wat mijn rol als ontwerper hierin kan zijn.

Middelbare school
Ik heb middelbare scholen benadert met vragen over
hun visie op de voordelen van de growth mindset bij
adolescenten (12-17 jaar) en in hoeverre zij dit al toepassen op hun huidige lessysteem.
Uit de antwoorden blijkt dat de middelbare scholen
enthousiast en op de hoogte zijn van de implementatie van de growth mindset in het schoolsysteem. Er zijn
al meerdere trainingen en presentaties over dit onderwerp gegeven. Echter is er nog niets specifieks toegepast in het lessysteem. Ook zijn niet alle leraren op de
hoogte van de onderwerp en/of hierin geschoold.
Huidige ontwikkeling growth mindset?
Momenteel wordt er wel al aandacht aan besteed
onderling bij leraren, door verleden cursussen en eigen
enthousiasme. Echter nog niets specifieks geïmplementeerd in het lessysteem en ook nog geen scholing bij
alle leraren.
Mogelijke ontwerpen
• Introductie growth mindset voor leerlingen waarbij een
eerste aanraking met de growth mindset plaats kan
vinden, door dat met een ontwerp te communiceren.
Zo zou het ontwerp de verbindende factor/introductie/
eerste aanraking kunnen zijn voor eventuele toekomstige implementatie van de growth mindset in het lessysteem.
• Introductie growth mindset voor leraren, zodat de leraren grip en duidelijkheid krijgen over de growth mindset.

Keuze
Voor mij als ontwerper, zie ik meer mogelijkheden in het
richten van mijn ontwerp op de leerlingen, omdat ik
hierbij naast een introductie een eventuele verbindende
factor kan zijn, om toekomstige lessen in dit onderwerp
te stimuleren.
Ontwerpvormen
Eventuele communicatievormen voor het ontwerp waar
ik nu aan denk zijn onder andere: spel, video, presentatie en/of applicatie.
Om hier bepalend in te zijn zal ik meer verdieping moeten doen in de interesses van de doelgroep, om te kijken
welke vorm de meest verbindende relatie heeft.
Mindset training aanbieders
Wie zijn momenteel hun klanten?
In mijn onderzoek naar de verschillende mindset-training-aanbieders, heb ik ondervonden dat deze in de
meeste gevallen gericht zijn op volwassenen. Er worden
vaak verschillende eisen gesteld voor het volgen van
een training zoals, dat de trainingen vaak op hbo-niveau worden gegeven en er wordt van de deelnemers,
minimaal hbo werk - en denkniveau verwacht. b20
Voor mijn doelgroep is het dus erg relevant om de
trainingen op school te laten plaatsvinden. Buitenom
school komt mijn doelgroep namelijk moeilijk in aanraking met aanbieders van mindset trainingen. b21

Verbeterde ontwerpvraag
“Hoe kan ik de growth mindset bij adolescenten ervaarbaar maken, zo dat er
ontwikkeling van deze mindset ontstaat, waardoor psychische klachten tijdens
tegenslagen kunnen worden voorkomen?”

Ideevorming
Vanuit het vooronderzoek ben ik te weten gekomen dat
het ontstaan van psychische klachten in tijden als corona, onder andere resultaat zijn van een gebrek aan
psychische weerbaarheid.
Dit principe kan getackeld worden door de ontwikkeling
van de groei mindset. Op deze manier is de doelgroep
mentaal weerbaarder, waardoor bij mogelijke toekomstige tegenslagen de ontwikkeling van psychische
klachten kan worden voorkomen.
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De ontwikkeling van de groeimindset wil ik stimuleren
door deze ervaarbaar de maken. Op deze manier kan
er mogelijke bewustwording ontstaan over de voordelen van een ontwikkelde growth mindset, waardoor
langdurige ontwikkeling kan worden gestimuleerd.
Prototype
Een ervaring creëren door toepassing van een spelvorm
in de ervaring. Op deze manier is de doelgroep spelenderwijs, de positieve zin van de growth mindset, aan
het ervaren.

Idee 1
Een bordspel waarbij je naar een eindpunt toewerkt.
Een deur met een code. Door telkens goed te antwoorden kom je dichter bij de poort. Echter is het makkelijker
om de poort te openen als je de faalwegen wel gepakt
hebt.
Dobbelen van de 6 codes
Met de sleutel (code); deze is te verkrijgen door te falen en in de zijwegen delen van de code te verkrijgen,
waardoor je minder codes moet dobbelen.
Doel
• Bewustwording comfortabel worden met falen.
• Letterlijk voordelen halen uit het falen.
• Visie op falen verandert van negatief naar potentieel
positief.
• Leren van je fouten.
• Verder komen door fouten te maken.
• Durven te falen.
Vragenkaartjes
Vragen over de growth mindset. Dus weetjes waar of
niet waar. Of leermomenten uit het boek mindgym.
Pionnen
Doelgroep: Adolescenten 12-17 jaar
Bordspel/weg
Korte en lange weg. Korte weg door juiste antwoorden
en lange weg door foute antwoorden.
Faalweg
Krijgen van een extra kaartje (vrijstelling) voor 1 code,
die je voor jezelf moet houden. Anderen weten nog niet
dat dit kaartje een vrijstelling is voor het einde.
Kritiek
Te lastig begrijpbaar en ontoegankelijk in relatie tot de
doelgroep.

Idee 2
Een kaartspel waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd, door het toepassen van de growth mindset in
spel d.m.v. ervaring.
Dobbelen van een categorie
Het spel wordt met 4 personen gespeeld. Iedere speler
dobbelt en krijgt een levenscategorie: vrienden, familie, sport en school. Als speler pak je een kaart uit de
gedobbelde categorie en lees je hem op aan de medespelers. Vervolgens ga je vanuit deze situatie, een
mogelijke groei bedenken, waarbij na ieder gegeven
antwoord de volgende speler aan de beurt is.
Doel
- Bewustwording comfortabel worden met falen.
- Letterlijk voordelen halen uit het falen.
- Visie op falen verandert van negatief naar potentieel
positief.
- Leren van je fouten.
- Verder komen door fouten te maken.
- Durven te falen.
Dobbelsteen
Hiermee dobbel je een van de categorieën.
Categoriekaarten
Op deze gedobbelde kaart staat een negatieve situatie weergeven in relatie met de desbetreffende categorie.
Spelers
Na het lezen van de negatieve situatie op de kaart, is
het aan de speler die aan de beurt is, om mogelijke
groei uit de negatieve situatie te benoemen. Vervolgens is het aan de volgende speler om een nieuwe
mogelijke groei te benoemen. Zo’n ronde gaat door
totdat een speler geen nieuwe mogelijke groei meer
weet.

Mindgym kaartspel
Mindgym
Kaartspel waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd,
door het toepassen van de growth mindset in spel
d.m.v. ervaring.
Hoe?
Het spel wordt gespeeld met 4 personen uit de doelgroep. Tijdens het spel komen er 4 verschillende categorieën voor (relevante onderdelen in het leven van de
doelgroep)
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Familie, vrienden, sport en school
Bij het dobbelen wordt een situatiekaart gedobbeld.
Op de kaart staat een “negatieve situatie” beschreven.
Nadat deze is opgelezen door de dobbelaar start het
spel.
Om de beurt is het aan ieder om vanuit deze situatie
een positief gevolg te verzinnen (een les, voordeel of
positiviteit, die ondanks de negatieve situatie gezien
kan worden)
Spelenderwijs en nadenkend wordt bewust een aspect
uit de growth mindset toegepast.
Een ronde van het spel is klaar wanneer iemand geen
positief gevolg (groei) meer uit de situatie kan halen.
(antwoorden mogen niet hetzelfde zijn als andere spelers.)

Voorbeeldkaart
Categorie: vrienden
Situatie
Je vriendin heeft een moeilijk thuis situatie, waardoor ze niet lekker in haar vel zit, ze besluit om
even een periode volledig op zichzelf te focussen
en neemt een pauze in jullie relatie.
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Eerste (mogelijke) reactie
Onbegrip: waarom doet ze dit?
Twijfel: heeft dit met mij te maken?
Woede: waarom doet ze dit bij mij?
Growth mindset reactie
Voorbeeld: door deze situatie gun ik mijn
vriendin tijd voor zichzelf en komt ze sterker uit
deze situatie.
Call to action (start spel)
Door deze situatie...
(Het is vervolgens de bedoeling dat de spelers 1
voor 1, mogelijke groei benoemen, die ze uit deze
negatieve situatie kunnen halen)

Leeftijd
Adolescenten 12-17 jaar (onderverdeelt in 1214 jaar en 14-17 jaar, op basis van verschillende
voorkomende situaties)
Doel
Bewust toepassen van de growth mindset op
Situaties die zich in het spel voordoen.
Intrinsiek enthousiast/gemotiveerd raken over
deze manier van een situatie te benaderen.
(growth mindset)
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Categorieen
• school
• sport
• familie
• vrienden

Kaartspel bevragen
Ik stelde aan 4 personen (2 jongens + 2 meisjes uit de
doelgroep) vragen over het spel.
Wat vind je van het spel?
- hmm, ik weet het niet
- Ik snap het niet zo
- Ziet er wel leuk uit
Zou je het spel op school spelen?
- Op school denk ik wel
- Als de juf het zegt
- Ja denk het wel
Zou je het spel thuis spelen?
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- Nee, denk het niet (delen alle vier deze mening)
Waarom niet?
- Zit dan veel liever op tiktok
- Ik vind het te lastig
- Ik snap het niet helemaal
Resultaat/kritiek
Het spel is te lastig begrijpbaar en sluit niet aan op de
behoeftes van de doelgroep. Wel vinden ze het er aantrekkelijk uitzien. Er is meer onderzoek vereist om een
variatie te ontwerpen, die wel aansluit op de doelgroep
en makkelijker begrijpbaar is.

Doelgroep aanscherping
12/17 jaar adolescenten
Om dieper in te gaan op de tone of voice die in relatie staat met mijn doelgroep, moet ik even een stapje
terug zetten en mijn doelgroep wat specifieker maken.
De doelgroep 12 t/m 17 jaar beschouwde ik namelijk als
1 specifieke doelgroep. Echter is deze doelgroep onder
te verdelen in twee aparte groepen.

Tone of voice
Vanuit mijn vorige protoype, kreeg ik de feedback dat
deze niet aansluit op de tone of voice van de doelgroep. Door te verdiepen in de interesses van de doelgroep kan een meer aangesloten vorm worden gekozen.

Binnen de adolescentiefase gebeurt namelijk veel in de
ontwikkeling van de mens. Een kind gaat een transformatie door richting de puberteit. Hierin zijn verschillende fases aanwezig:

Jongeren zijn een moeilijke doelgroep, omdat ze in een
fase zitten waarin ze zichzelf leren kennen en waarin
hun brein zich nog volop aan het vormen is. De keerzijde zijn gevolgen als: minder concentratie, minder probleemonlossen vermogen, lagere overdrachtssnelheid
van informatie. b24
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Doelgroep 1: 12/14 jaar
Tijdens deze fase vind er een sterke verandering plaats
in de hersenen. Ook daar zien we een groeispurt. In
de eerste jaren van de adolescentie ( tot 13 à 14 jaar),
vooral in de voorste delen van de hersenen, die instaan
voor zaken als planning, organiseren, en abstract denken. Geen wonder dus dat jongeren dankzij deze groei
van de hersenen ook op een andere manier gaan denken en zich anders gaan gedragen. Ze worden bijvoorbeeld veel creatiever en kunnen beter problemen opb22
lossen.
Doelgroep 2 14/17 jaar
In de volgende jaren ( tot 16 à 17 jaar) zien we ook een
sterke groei van de hersenen aan beide zijkanten, ongeveer boven de oren. En niet alleen groei, maar ook
sterkere en snellere verbindingen tussen de linker- en
de rechterkant van de hersenen. Die gebieden van
de hersenen staan niet alleen in voor spreken en taal,
maar ook voor verwerking en sturing van emoties. Links
in de hersenen gaan vooral de positieve emoties schuil
( geluk, blijdschap, toenadering) en rechts vooral negatieve emoties (angst, verdriet, agressie). b22
Wanneer de puberteit zich ontwikkelt gaan pubers zelf
willen bepalen wat ze doen en laten. Ze gaan zich afzetten tegen hun ouders, tegen de school en tegen de
maatschappij. De band met de ouders heeft hier meer
dan eens onder te lijden. Ofwel doordat pubers zich terugtrekken in hun eigen wereldje, ofwel doordat ze over
alles met hun ouders in discussie gaan en de grenzen
proberen op te rekken of zelfs te overschrijden. b23

Een aantal trends onder jongeren om toe te passen in
de communicatie naar deze doelgroep:
• Jongeren leven in de social-media. Voor jongeren is
er geen verschil tussen de offline en online wereld, die
vloeien naadloos in elkaar over. Gemiddeld besteden
jongeren 6,5 uur per dag aan media. Maak social media daarom onderdeel van je activiteit of programma. b24
• Gaming element. Jongeren brengen veel tijd door
met games. Dit is interessant voor de communicatie
naar deze doelgroep: Een boodschap wordt aantrekkelijker als er een spelelement in zit. b24
• Beleving en emotie. Door storytelling delen jongeren
beleving en emotie. Deze verhalen moeten natuurlijk wel interessant genoeg zijn om te delen en mogen
daarom best spannend, schokkend of grappig zijn.
• Presteren en profileren is steeds belangrijker onder
jongeren. Het kiezen van een studie waar je gelukkig
van wordt is niet meer genoeg, je moet er ook iets mee
kunnen. Om jongeren te interesseren voor je programma, is het daarom goed om te laten zien wat je er allemaal mee kunt. b24
• Persoonlijk contact is belangrijk. Hiervoor moet je wel
naar de jongeren toe gaan. Zij komen niet vanzelf naar
jou. Ga dus naar de jongeren toe. Op scholen, in hun
eigen omgeving. b24

• Inspireer de jongeren met rolmodellen: Jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd door ‘helden’ binnen
het vakgebied of discipline. b24
• Biedt de jongeren perspectief: maak duidelijk wat voor
hen de meerwaarde is om deel te nemen aan de activiteit of programma. b24
Social media
Gebruik van sociale media door kinderen en jongeren
In 2019 gebruikt 93,5 procent van de 12- tot 18-jarigen
en 98,4 procent van de 18- tot 21-jarigen bijna dagelijks
het internet. In veel gevallen bezoeken ze het internet
voor toegang tot sociale media (94,6 procent van de
12- tot 18-jarigen en 98,8 procent van de 18- tot 21-jarigen) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). Ten opzichte van 2018 is sprake van een stijging van zowel het
percentage jongeren die dagelijks het internet gebruikt
als het percentage jongeren die internet gebruikt voor
toegang tot sociale media. In 2018 waren de percentages voor dagelijks internetgebruik 93,0 procent onder
de 12-18 jarigen en 94,4 procent onder de 18-21 jarigen.
Percentages jongeren die internet voornamelijk gebruiken voor toegang tot sociale media waren respectievelijk 93,3 procent en 95,8 procent van de jongeren (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020). b25
Bewezen invloed contentcreators
Juist het inzetten van influencers en andere contentcreators werkt om sociale issues, zoals vaccinatie of
COVID-19-maatregelen, aan te kaarten bij – online –
moeilijk bereikbare doelgroepen. Op één voorwaarde:
mits dit op de juiste manier gebeurt en de authenticiteit
van de contentcreator niet in het gedrang komt. Dit kun
je opmaken uit het proefschrift van Roel Lutkenhaus.
Hij heeft drie decennia entertainment education onderzocht. “Het probleem nu is dat de overheid vooral
zendt, terwijl ze ook het gesprek moet opzoeken met
moeilijk bereikbare doelgroepen”, duidt de promovendus. b26
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Telefoongebruik
Ik ben me in dit onderwerp gaan verdiepen en vond in
onderzoek terug dat de gemiddelde leeftijd waarop
kinderen nu hun eerste telefoon krijgen 11,7 jaar is. In 2014
was dat nog 13,2 jaar. De norm verandert, omdat technologie een steeds grotere rol speelt in ons dagelijks
leven. Met twaalf jaar gaan jongeren naar de middelbare school en daar is de mobiel min of meer onderdeel
van het schoolpakket geworden. De bel piramides zoals
ik die nog ken van vroeger – om bijvoorbeeld door te
geven dat er een lesuur uitvalt – hebben plaats gemaakt voor handige what’s app-groepjes waarmee met
één druk op de knop iedereen op de hoogte is. En het
rooster en de cijferlijsten zijn vaak terug te vinden in een
app. Ook kan ik me voorstellen dat het heel fijn is als je
kind vanaf die leeftijd bereikbaar is, omdat hij of zij vaker
zelfstandig en veel verder op pad gaat. En ook even kan
bellen als hij of zij na schooltijd met iemand af wil spreken. b27
Doelgroepcriteria
• De doelgroep moet benaderbaar zijn en openstaan
om deel te nemen aan het ontwerp. Uiteraard moet het
ontwerp hierin rekening houden met de doelgroep. Echter is een open houding vanuit de doelgroep belangrijk.
• Het is belangrijk dat de doelgroep grotendeels beschikt over een telefoon, rekening houdend met een mogelijk digitaal ontwerp. Leeftijd zal dus ongeveer vanaf
11.7 jaar zijn.
• Social media speelt een grote en belangrijke rol in het
leven van de doelgroep en zou dus een mogelijke vorm
kunnen zijn, die toegepast kan worden bij het ontwerp,
om een eventuele nauwe relatie tot de doelgroep te
garanderen.

Verschillen
Tijdens de puberteit vinden er dus veel veranderingen
plaats. In de ontwikkeling komt de uiteindelijke behoefte aan vrijheid en afzetting tegen de huidige orde. Om
het probleem te voorkomen dat pubers in deze fase
zich afzetten tegenover school en dus ook het mogelijke ontwerp, wil ik focussen op de doelgroep in de beginfase van deze adolescente fase. Dat betekent dat ik
mijn doelgroep specificeer naar een leeftijd van ongeveer 12-14 jaar. Dit is de leeftijd van de eerste jaren op
de middelbare school.
Conclusie
De doelgroep is specifieker verandert van de doelgroep adolescenten van 12 t/m 17 jaar, naar de doelgroep 12 t/m 14 jaar.
Rekening houdend met het voorkomen van een afzetting van de doelgroep tegenover het mogelijke
ontwerp (zeker omdat het enigszins gerelateerd zal
zijn met school). Hierbij is sociale media een mogelijke vorm, die meegenomen kan worden in het ontwerp.
Dit is namelijk een belangrijke tool in de levens van de
doelgroep en zou dus kunnen dienen als effectief communicatiemiddel, om de doelgroep te bereiken en de
langdurige ontwikkeling van de growth mindset te stimuleren.

Ik ben 12-14 jaar en
ben veel aanwezig op
social media.

Doelgroep interview
Doel
Praktijkbevestiging social media gebruik en hun ervaring met de
invloed van influencers .

naam: Benthe Meijer
leeftijd: 12 jaar

naam: Babet
leeftijd: 12 jaar

Hoeveel uur per dag zit je op je telefoon ?

Hoeveel uur per dag zit je op je telefoon ?

ik denk wel veel maar weet niet precies. Meestal als ik me verveel.

naam: Ben Kouijzer
leeftijd: 13 jaar

Als je op je telefoon zit, welke apps gebruik je dan het meeste?

Hoeveel uur per dag zit je op je telefoon ?

youtube, Instagram en tiktok

ik weet het niet precies maar ik denk iets van 5/6 uur

Maak je ook gebruik van filters op tiktok

Als je op je telefoon zit, waar zit je dan het langste op?

ja, die zijn het leuktste aan tiktok.

youtube, Instagram en tiktok

waarom zijn deze filters dan zo leuk?

Hoe vaak en hoe lang per dag zit je op social media?

Ze zijn telkens anders en vaak grappig.

als ik ff niks te doen heb pak ik me telefoon en scroll ik ff
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Wie kijk en volg je op social media en waarom?
artiesten voor nieuwe muziek
Wie is jouw idool of voorbeeld? (kunnen ook meerdere zijn)
heeft deze persoon invloed op jou?

Stel deze persoon zou zeggen dat jij iets moet doen, zou je naar hem/haar
luisteren?
denk het wel
Stel deze persoon zou bepaalde kleding of een product kopen, zou jij deze
dan ook willen hebben?
ligt er aan of ik het kan betalen en of ik het wel mooi vind, maar zou wel
graag iets dragen wat zij ook dragen.
Als deze persoon zegt dat jij je best moet doen op school, zou je daar dan
naar luisteren?
Hoeveel uur per dag ben je buiten?

een beetje

2/3 uur denk ik ongeveer maar verschilt heel erg per dag

als ik op mijn telefoon zit zit ik op social media. Voor derest is er niks leuk op
mijn telefoon. Soms een spelletje.
Wie kijk en volg je op social media en waarom?

Wie is jouw idool of voorbeeld? (kunnen ook meerdere zijn)
heeft deze persoon invloed op jou?
enzo knol kijk ik vaak hij maakt altijd leuke dingen mee en heeft geen saai
leven. Hij maakt mij wel vrolijk
Stel deze persoon zou zeggen dat jij iets moet doen, zou je naar hem/haar
luisteren?

De meeste tijd zit ik op Snap Chat en Tiktok. Daarnaast zit ik nog op Insta en
op WhatsApp.
Maak je ook gebruik van filters op tiktok

Stel deze persoon zou bepaalde kleding of een product kopen, zou jij deze
dan ook willen hebben?
Ik heb een tshirt van hem gekocht.
Als deze persoon zegt dat jij je best moet doen op school, zou je daar dan
naar luisteren?
Wel eerder dan wanneer mijn ouders het zeggen.
Hoeveel uur per dag ben je buiten?
2 uur ofzo en dan vaak met de paarden
Wat doe je als je buiten bent?
naar de paarden, trampoline springen of zwemmen

ja

waarom zijn deze filters dan zo leuk?

Mijn vriendinnen doen dat ook allemaal.
Hoe vaak en hoe lang per dag zit je op social media?
Ipad 45 minuten, telefoon 30 minuten, Laptop 15 minuten
Weekend: wat langer soms.
Wie kijk en volg je op social media en waarom?
Ik kijk veel op You Tube naar Enzo Knol vooral omdat ik hem erg grappig vind.
Verder naar Wouter of ook wel Dodo. Op Insta en Snap Chat zit ik vooral met
vrienden. Soms kijk ik naar filmpjes over turnen omdat ik dat zelf doe en er
trucjes van wil leren.
.
Wie is jouw idool of voorbeeld? (kunnen ook meerdere zijn)
heeft deze persoon invloed op jou?

ligt eraan wat, maar toen hij laatst naar het strand ging wilde ik ook meteen.

Wat doe je als je buiten bent?
op de trampoline of voetballen

Als je op je telefoon zit, welke apps gebruik je dan het meeste?

Hoe vaak en hoe lang per dag zit je op social media?

youtubers, die hebben altijd een leuk leven.

heb niet echt een idool ofzo maar sommige rappers op de manier hoe ze
denken en wat ze bereikt hebben vind ik wel vet.

Het verschilt nogal maar meestal totaal 30 minuten telefoon op weekdag En
in t weekend ongeveer 1uur en 15 minuten. Mama en papa hebben hier regels
over afgeproken.

enzo knol, ja denk het wel
Stel deze persoon zou zeggen dat jij iets moet doen, zou je naar hem/haar
luisteren?
Het ligt eraan wat hij zegt .Als iets gevaarlijk of verboden is zou ik het niet
doen maar als het bijvoorbeeld iets leuks is zou ik t misschien wel eens doen.
Stel deze persoon zou bepaalde kleding of een product kopen, zou jij deze
dan ook willen hebben?
Het ligt eraan of ik het mooi zou vinden of dat ik het bijvoorbeeld nog niet heb.
Dan misschien wel.
Als deze persoon zegt dat jij je best moet doen op school, zou je daar dan
naar luisteren?
Ja, soms geloof ik hem wel. En als hij zegt dat ik mijn best moet doen op
school dan zou ik dat van hem wel geloven maar ook bijvoorbeeld van mijn
ouders.
Hoeveel uur per dag ben je buiten?
Ik ben heel vaak buiten, alleen als t slecht weer is niet.
Wat doe je als je buiten bent?
Ik woon op een boerderij met veel dieren. Ook heb ik paarden waar ik veel
mee bezig ben . Ik doe turnen en Acro gym en daar oefen ik veel voor op de
trampoline buiten.

Resultaten ben
• social media speelt in grote rol in zijn leven (in vergelijking tot buitenspelen)
• instagram, youtube en tiktok leidende social media
vormen
• Vind vooral rappers boeiend en kijkt hier tegenop.
• De idolen waar hij tegenop kijkt hebben invloed op
hem.
Resultaten benthe
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• social media speelt in grote rol in zijn leven (in vergelijking tot buitenspelen)
• Veel gebruik van tiktok filters. Geeft specifiek aan dat
deze leuk zijn omdat ze hele tijd anders zijn. (autonomie)
• Idolen hebben invloed op dat ze vrolijk kan worden
en koopgedrag (ze heeft er ook een tshirt van)
Resultaten Babet
• maakt veel gebruik van social media, maar wordt wel
ingeperkt door ouders en komt veel buiten
• maakt veel gebruik van tiktok filters, omdat vriendinnen het ook doen.
• Grote voorbeeld is enzo knol. Ze gelooft hem en is
beinvloedbaar.
Resultaten overall
• Ze maken allen gebruik van social media.
• filters worden gebruikt variatie/keuzevrijheid.
• influencers idolen hebben invloed op gesteldheid,
koopgedrag en/of motivatie.

Coaching
Om meer grip te krijgen op de invloed van positieve- en
negatieve coaching, heb ik 2 voetbaltrainers benadert.
Zij geven beide training aan jeugdspelers onder 15 jaar.
Dit valt dus binnen mijn doelgroep.
Methode
Interview
Doel
Meer hoogte krijgen van de invloed van coaching in
praktijk en vanuit de ervaring van trainers (praktijk).
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Resultaat
Uit de interviews blijkt dat beide trainers de belangrijkheid inzien van positieve coaching en hier ook zichtbaar
resultaat merken bij de spelers. “spelers kunnen langer
een tactische vorm volhouden, als ze complimenten krijgen voor wat ze goed doen” en “er ontstaat vertrouwen
bij spelers, wat belangrijk is voor vervolg prestaties”.

Trainer 1: Yannick Brasser (trainer HVV onder 15 jaar)

Trainer 1: Jorn Knibbeler (trainer HVV onder 15 jaar)

1. Hoe kijk jij tegen aan tegen positieve coaching?
Ik vind positieve coaching heel belangrijk, omdat ik denk dat je
alleen met positieve benadering het maximale uit spelers kunt
halen.

1. Hoe kijk jij tegen aan tegen positieve coaching?
Dat is het allerbelangrijkste middel om spelers te motiveren en te
stimuleren om ze sneller te verbeteren en te ontwikkelen.

2. Merk je verschil bij de instelling van de spelers, wanneer je
positief coacht? Zo ja, wat is het verschil?
Ik merk dat spelers langer een tactische vorm kunnen volhouden,
als ze ook complimenten krijgen voor wat ze goed doen. Als ze
enkel op hun tekortkomingen worden gewezen, slaat al gauw het
cynisme toe.
3. Hoe kijk jij aan tegen negatieve coaching?
Ik probeer negatieve coaching te bewaren voor momenten dat
de focus of instelling onder de maat is. Dan word ik echt boos. Ik
kan een speler best afbranden als hij niet goed bij de les is, maar
dat is één à twee keer per jaar nodig.
4. merk je verschil bij de instelling van de spelers, wanneer je
negatief coacht? zo ja, wat is het verschil?
Zoals ik zei, spelers worden al snel chagrijnig.

Over negatieve coaching benoemt de ene trainer, dit
te bewaren voor zeldzame momenten om de speler te
corrigeren. Echter geldt dit echt maar voor 1 a 2 keer per
jaar. De andere trainer geeft aan, dat dat voor hem een
taboe is.

5. Wordt er veel aandacht besteed aan positieve coaching bij
de voetbal? zo ja, hoe? (specifieke cursussen gebaseerd op
coaching?)
Nee. Het zit impliciet wel in de cursus maar wordt niet expliciet
benoemd.

Beide trainers zien dat negatieve feedback vaak leidt
tot een negatieve gedragsverandering bij spelers. “de
kopjes gaan dan naar beneden en presteren minder”.

6. Ben jij bewust bezig met positieve coaching, wanneer er negatieve resultaten zijn (wanneer het spel minder goed veroopt)?
Jazeker. Ik probeer de inzet te benoemen als die goed is, of als
we verliezen maar wel goed spelen leg ik op dat laatste de nadruk.

Beide trainers zijn bewust bezig met positieve coaching
en proberen dit regelmatig op individueel niveau te
doen om extra vertrouwen op te bouwen!

Trainer Jorn Knibbeler in actie!

7. Doe je naast team coaching ook aan individuele coaching? Zo
ja, merk je hierin verschil in effectiviteit?
Ik probeer binnen teamvormen wel individuele aandachtspunten
te benoemen. Dan heb je wel echt een assistent nodig, anders
lukt dat niet.
8. Beïnvloeden de spelers elkaar onderling met positiviteit of
negativiteit, waardoor er verandering optreedt in de teamgeest?
Vanzelfsprekend halen spelers elkaar naar beneden door negatief te zijn en naar omhoog door positief te zijn.

2. Merk je verschil bij de instelling van de spelers, wanneer je
positief coacht? Zo ja, wat is het verschil?
Ja, door complimenten ontstaat vertrouwen bij de spelers en
dat is belangrijk voor de vervolg prestaties.
3. Hoe kijk jij aan tegen negatieve coaching?
Dat is voor mij taboe! Je mag opbouwende kritiek geven maar
op een positieve manier, dat komt motiverend over naar de speler en accepteert het sneller.
4. merk je verschil bij de instelling van de spelers, wanneer je
negatief coacht? zo ja, wat is het verschil?
Ja, de een kan beter omgaan met kritiek dan een ander dat
zit in het karakter van de mens. Maar als spelers er niet tegen
kunnen gaan hun kopjes naar beneden en presteren ze minder.
Anderen accepteren het en leren ervan!
5. Wordt er veel aandacht besteed aan positieve coaching bij
de voetbal? zo ja, hoe? (specifieke cursussen gebaseerd op
coaching?)
Bij cursussen bij de jeugd komt dat wel in voor maar te weinig
daar gaat t toch vaak om techniek. Ik vind als coach dat je daar
zelf energie in moet stoppen, maar dat ligt er ook aan hoe je
daar in staat als trainer.
6. Ben jij bewust bezig met positieve coaching, wanneer er negatieve resultaten zijn (wanneer het spel minder goed veroopt)?
Ja absoluut! Resultaten zijn niet heilig. Het doel is natuurlijk altijd
winnen maar ik kijk naar het spel of de doelstellingen uit de
trainingen in de wedstrijd terugkomen en dan ben ik tevreden.
Belangrijk dat je dat naar je spelers duidelijk kenbaar maakt.
7. Doe je naast team coaching ook aan individuele coaching? Zo
ja, merk je hierin verschil in effectiviteit?
Ja, aandacht is voor de individu het allerbelangrijkst en dat
geeft toch extra vertrouwen om beter te worden.
8. Beïnvloeden de spelers elkaar onderling met positiviteit of
negativiteit, waardoor er verandering optreedt in de teamgeest?
Ja teamgeest is het allerbelangrijkst. Je moet samen presteren
en dan is elkaar oppeppen heel belangrijk. Complimenten geven als iets goeds gedaan wordt maar ook elkaar de waarheid
spreken als het minder gaat , dan is het aannemen en accepteren van elkaar heel belangrijk!

Rubik’s cube test
Spel test
Om de invloed van positieve en negatieve coaching in
praktijk testen, kwam ik op het idee om dit met een rubik’s cube te doen. Dit is vaak een lastig spel en leidt
regelmatig tot opgeven, wanneer het niet lukt.
Het spel staat symbool voor een activiteit in het leven van de doelgroep. Ik wil bij deze activiteit kijken, of
coaching invloed is op de visie van de doelgroep op
het spel. Dit wil ik doen door de doelgroep op te delen
in 2 groepjes, waarbij groep 1 positief gecoacht wordt
(opbouwend en stimulerend: “nog niet, bijna”). Groep 2
wordt negatief gecoacht (afbouwend en geen vertrouwen).
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Ik wil beide groepen vooraf en achteraf vragen stellen
over de activiteit. Dit zijn vragen om hoogte te krijgen
hoe hun visie is op het spel. Zit er verschil in positieve- en
negatieve coaching op hoe ze tegen het spel aankijken.
Testpersonen
Groep 1: meisje (12 jaar) + jongen (14 jaar)
deze groep wordt tijdens het spel beïnvloed met positieve coaching door mij.
Voorbeelden: “Je bent goed bezig”, “Je hebt hem bijna”,
“gaat lekker, heb je dit vaker gedaan?!”, “Ik denk dat dit
je wel gaat lukken!”
Groep 2: meisje (12 jaar) + jongen (13 jaar)
Deze groep wordt tijdens het spel beïnvloed met negatieve coaching door mij.
Voorbeelden: “Dit gaat hem niet worden he?!”, “Ik denk
dat het je niet lukt”, “Je hebt dit nog nooit gedaan, dus
dan kan je het niet denk ik”, “de kubes wordt alleen maar
slechter”

Vragen voorafgaand aan spel

Vragen achteraf

Vraag 1: “Denk je dat het je gaat lukken?”

Vraag 1: hoe vond je het gaan?

Antwoorden testgroep 1:

Antwoorden testgroep 1:

- “Nee, denk het niet.”
- “Nee, ik heb dit nog nooit gedaan.”

- Niet zo goed, maar dat wist ik al.
- Hij is in ieder geval wel verder dan toen ik begon.

Antwoorden testgroep 2:

Antwoorden testgroep 2:

- “Nee, Ik heb dit al eens geprobeerd en het lukte toen ook niet.”
- “Nee, ik snap hier niks van.”

- Slecht, maar dat wist ik van tevoren al.
- Niet zo goed, maar ik kan dit ook niet.

Vraag 2: Hoe vind je het om dit te doen?

Vraag 2: zou je het nog een keer doen?

- “Wel grappig, ik ben benieuwd of ik dit kan.”
- “Leuk ik heb dit wel eens op youtube gezien.”

Antwoorden testgroep 1:

- “Niet bijzonder leuk.”
- “Ik weet niet of ik dit kan.”
Observatie tijdens spel
Observatie doelgroep 1:
- Kleine glimlach bij complimentjes
- Ongeloof bij het zeggen dat ze goed bezig zijn.
- Gedreven en vragenstellend.
- Vragen om te stoppen.
Observatie doelgroep 2:
- Bevestigend in feedback het niet te kunnen
- Verdedigend het nog nooit gedaan te hebben, dus waarschijnlijk gaat het niet lukken.
- Vragen om te stoppen.

- Nee, vind het niet heel leuk
- Nee, voor een keer was leuk
Antwoorden testgroep 2:
- Nee, is niks voor mij
- Nee, vind het geen leuk spel
Resultaten
Beide groepen waren er vooraf van overtuigd het niet te kunnen.
Ze hadden het beiden nog nooit gedaan, maar vonden het wel
“leuk/grappig”, om een keer te proberen.
Tijdens het spel zag ik bij testgroep 1 lichte vormen, dat ze de
positieve feedback fijn vonden (glimlachen, extra gedrevenheid,
tong uit de mond)
Tijdens het spel zag ik bij testgroep 2 bevestiging in mijn negatieve feedback. Verdediging als in “ik zei het toch, ik heb dit nog
nooit gedaan”. Ook leken ze er niet echt plezier in te hebben. En
duurde het korter, voor ze vroegen of ze mochten stoppen.
Beide testgroepen gaven achteraf aan het niet nog eens te willen doen. Wel gaf iemand bij testgroep 1 aan progressie geboekt
te hebben. “Hij is in ieder geval verder dan toen ik begon”

Ontwerpcriteria
Eisen
Terugkomend op de theorie uit mijn vooronderzoek wil
ik in mijn ontwerp de volgende criteria verwerkt hebben, om mogelijke intrinsieke motivatie te stimuleren
om op langdurige basis met het ontwerp aan de slag
te gaan.

Tone of voice
De tone of voice is van belang bij het effectief bereiken van de doelgroep. Belangrijk factoren benadering
doelgroep:
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Autonomie
Bij een hogere mate van autonomie hebben studenten
eerder het gevoel dat ze een activiteit (deels) naar eigen inzicht kunnen uitvoeren en dat zij invloed hebben
op wat zij doen. Je versterkt de door studenten ervaren
autonomie door ze zelf te laten meebeslissen in wat
en hoe ze leren. Vrijheid en ruimte voor eingen input is
hierin belangrijk.
Relatie
Als studenten een goede relatie hebben met de docent(en) en hun medestudenten voelen ze zich meer op
hun gemak bij een cursus en zijn ze meer betrokken bij
jouw onderwijs. Daarnaast is de relatie met het onderwerp/de inhoud ook van belang. Als studenten zich
voor een onderwerp interesseren, zijn ze ook meer betrokken. Een nauwe verhouding/relatie met het mogelijke ontwerp speelt dus een belangrijke rol.
Competentie
Het is belangrijk dat studenten het gevoel hebben dat
zij weten wat ze moeten doen en dat ze het vertrouwen hebben dat ze hier ook toe in staat zijn.
Het geven van van positieve feedback
Reproductie/langere termijn
De hierboven genoemde factoren zijn van belang om
een mogelijk langdurig proces voor de ontwikkeling van
de growth mindset te stimuleren. Uit vooronderzoek
blijkt namelijk dat de ontwikkeling van de growth mindset is geen quick fix is en op langdurige basis ontwikkelt kan worden.

• Jongeren leven in de social-media. Voor jongeren is
er geen verschil tussen de offline en online wereld, die
vloeien naadloos in elkaar over. Gemiddeld besteden
jongeren 6,5 uur per dag aan media. Maak social media daarom onderdeel van je activiteit of programma. b24

Competentie

• Beleving en emotie. Door storytelling delen jongeren
beleving en emotie. Deze verhalen moeten natuurlijk wel interessant genoeg zijn om te delen en mogen
daarom best spannend, schokkend of grappig zijn.

Autonomie

Relatie

• Presteren en profileren is steeds belangrijker onder
jongeren. Het kiezen van een studie waar je gelukkig
van wordt is niet meer genoeg, je moet er ook iets mee
kunnen. Om jongeren te interesseren voor je programma, is het daarom goed om te laten zien wat je er allemaal mee kunt. b24
• Persoonlijk contact is belangrijk. Hiervoor moet je wel
naar de jongeren toe gaan. Zij komen niet vanzelf naar
jou. Ga dus naar de jongeren toe. Op scholen, in hun
eigen omgeving. b24
• Inspireer de jongeren met rolmodellen: Jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd door ‘helden’ binnen
het vakgebied of discipline. b24
• Biedt de jongeren perspectief: maak duidelijk wat
voor hen de meerwaarde is om deel te nemen aan de
activiteit of programma. b24

Ideeontwikkeling
Wat maakt AR zo krachtig?
Deze bijzondere technologie helpt merken wereldwijd
om hun verhaal te vertellen en gebruikers te verrassen
met relevante AR oplossingen. Augmented reality-marketing zorgt voor een interactieve gebruikerservaring
voor producten, diensten en merken. Consumenten
kunnen ze zien en er in sommige gevallen interactie
mee hebben. b28

Wat zijn AR filters?
We spreken van Augmented Reality wanneer objecten die in de echte wereld verschijnen, worden versterkt
door computer gegenereerde beelden. AR-filters zijn
precies hetzelfde: je verandert wat je camera ziet (of
dat nu een selfie is of een video) met computer gegenereerde afbeeldingen of geluiden. Dit kan iets eenvoudigs zijn als het toevoegen van een hoed, of zoiets
ontzagwekkends als het creëren van een virtuele museumervaring. Het idee is om een interactieve ervaring
voor je volgers te creëren die ze vervolgens kunnen gebruiken en op hun Stories kunnen plaatsen. b28

Augumented reality/filters
In de afgelopen jaren is de trend rondom camerafilters enorm toegenomen, Sinds snapchat in april 2017
de World lenses uitbracht, zijn augmented reality (AR)
filters enorm populair geworden. Al snel volgden Facebook en Instagram hetzelfde pas als Snapchat en
introduceerde ook camera effecten/filters, wat later
Spark AR genoemd zoub28
worden.
Social media
Zoals in mijn doelgroep aanscherping staat aangegeven speelt social media een grote rol in de levens van
mijn doelgroep. Het socialmedia gebruik is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Mogelijk is dit
dus een effectieve communicatievorm, die meegenomen kan worden in het ontwerp.

Het hebben van een interessante AR-applicatie biedt
de gebruikers de mogelijkheid een unieke ervaring te
creeren bij het concept. AR zorgt voor een betere betrokkenheid. b28

Echter is dit niet de enige functionaliteit die AR biedt. Zo
zijn er nog vele andere dingen waar AR voor gebruikt
kan worden. Een voorbeeld is Gatwick Airport, zij gebruiken AR in een app om mensen te helpen navigeren door
het vliegveld. Een ander voorbeeld is Ikea, zij bieden de
mogelijkheid om via AR nieuwe meubels in je woonkamer te plaatsen. b28
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Spark AR
Spark AR is een programma wat het mogelijk maakt
om je eigen meeslepende AR-ervaringen te creëren en
te delen. Het doel van de filters was allereerst alleen
voor plezierrijke doeleinden. Echter zijn de mogelijkheden breder dan dat. Onder andere wordt het nu al
gebruikt voor het promoten van merken en ingezet als
marketing tool.

Zoals ik AR nu zie is het een mooi middel, om een unieke ervaring te creëren. Het biedt de mogelijkheid om
een interactieve gebruikerservaring te laten ontstaan.
Dit is mogelijk interessant voor mijn doelgroep, om een
effectieve verbinding aan te gaan, om een uiteindelijke ontwikkeling van de growth mindset te stimuleren!
De Spark AR tool is hierin een mogelijke tool binnen
mijn ontwerp. Zeker omdat deze trend de laatste jaren
erg populair is geworden onder mijn doelgroep, via
social media.

Op deze manier kun je op voorhand zien hoe de meubels eruit zullen zien in je huis. Daarnaast zijn er verschillende retailers die AR gebruiken om mensen kleding of
accessoires te laten passen vanuit hun eigen huis. b28

Voorbeeld
Deze filter kan worden gebruikt op instagram, om (zogezegd) te kijken welk product er bij jou past. Er wordt gebruik
gemaakt van de randomize optie via Spark AR en er ontstaat dus telkens een andere uitkomst.

→

→

→

→

→

→

→

Idee 1: Kaartspel digitaliseren
Het concept van mijn prototype rondom het kaartspel
zou ik willen digitaliseren, door gebruik te maken van de
filtertrend. Door gebruik van Spark AR heb ik de mogelijkheid om het kaartspel als een filter te weergeven.
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Een mogelijkheid zou zijn, om positieve affirmaties boven of op het hoofd van de gebruiker te weergeven.
Een verdere ontwikkeling zou zijn dat de gebruiker de
mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op deze
filter. Er ontstaat dus interactie waarbij de factor autonomie (vrijheid van de gebruiker) ook een belangrijke
rol kan spelen, voor het versterken van de relatie tussen ontwerp en de doelgroep.
Randomize optie
In mijn onderzoek naar wat voor soort interactie er
tussen gebruiker en filter zou kunnen plaatsvinden ben
ik op de randomize optie gekomen, die Spark AR biedt.
Veel merken zetten deze tool op social media in, om de
gebruiker bij gebruik iedere keer te verrassen met een
andere uitkomst. Daarbij kiest de randomized filter welke optie het beste bij de gebruiker zou passen. Bedrijven gebruiken dit dus om een product te koppelen aan
de gebruiker van de filter, om zo een eventuele trigger
te kunnen laten ontstaan, het product daadwerkelijk te
kopen

Terugkomend op het kaartspel biedt deze tool de mogelijkheid, om de negatieve situatie die op de kaart
staat, te weergeven en vervolgens de verschillende
mogelijke “growth mindset reacties” te laten randomizen. Zoals in het kaartspel zijn er namelijk meerdere
“growth mindset reacties” mogelijk. Deze kunnen dus
random bij de gebruiker komen. Zo speel je in op de
langdurigheid van het gebruik, omdat er iedere keer
een andere uitkomst kan ontstaan bij het gebruik van
de filter.
Daarnaast is het mogelijk krachtig dat de gebruiker
gebruik maakt van de selfiecamera optie, waardoor
hij/zij zichzelf ziet. Op deze manier linkt de gebruiker
de eventuele “growth mindset reacties” die boven het
hoofd verschijnen aan zichzelf. Er wordt een mogelijke
verbinding gelegd tussen de denkwijze van de growth
mindset en de gebruiker.

Werking
Nadat ik de filter heb gemaakt heb ik hem ook kunnen
testen. De filter laat dus eerst een negatieve situatie
(afgestemd op het leven van de doelgroep) weergeven
op het hoofd van de gebruiker. Vervolgens bij aanraking van het scherm komen er verschillende mogelijke
“growth mindset reacties” boven het hoofd van de gebruiker. Dit gebeurt dus doormiddel van de randomize
mogelijkheid. Uiteindelijk eindigt de filter bij een van de
spinnende reacties en blijft deze boven het hoofd van
de gebruiker staan. Iedere keer als de gebruiker dus
opnieuw tikt, eindigt er een andere mogelijke “growth
mindset reactie” boven zijn/haar hoofd.
Patch editor
De filter wordt gereguleerd door de verbindingen, die
worden gemaakt in de patch editor. Hierin verbind je
bepaalde triggers met elkaar volgens het principe “if
this, than that”. Bijvoorbeeld wanneer je tikt op het
scherm (if: tik op het scherm), start de randomize filter
(than: start randomize filter). Het principe van de patch
editor is een principe dat terugkomt vanuit mijn ervaring
van onder andere: Arduino en Max 7. Dit zijn programma’s waar ik gedurende mijn opleiding al eerder mee in
aanraking ben gekomen.

Uitwerking
Zoals bij het concept van de
winkel, heb ik mijn eigen filter
gerealiseert. Door gebruik te
maken van de ontwerpen, vanuit
mijn spel heb ik deze filter
kunnen maken. De filter maakt
ook gebruik van de randomize
tool, waardoor er telkens een
andere uitkomst ontstaat.

→

→

→

→

Spark AR
Link filmpje: https://youtu.be/gZe-ZNTw9hE

Hier zie je hoe de filter er vanuit de binnenkant uitziet.
De cameraview is weergeven, zoals de filter op de persoon in kwestie focust.

Hier zie je hoe het er daadwerkelijk op het telefoonscherm van de gebruiker uitziet. Er is een optie om dat
per telefoon te bekijken en af te stellen. Het schermpje
dient dus als controle of je filter daadwerkelijk goed
werkt.

Kritiek
• Gebrek aan verbinding door tekstuele vorm, ontbrekende menselijke interactie. (relatie tot de gebruiker)
• Platonisch en gebrek aan verruimende autonomie
(vrijheid van de gebruiker)
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• Ook is de ontwerpcriteria langdurigheid nauwelijks
van toepassing. Er is namelijk een vast aantal uitkomsten, waardoor er uiteindelijk geen reden is voor de
gebruiker om terug te komen.

Hier bepaal je de animatievorm en kan je
verschillende textures toevoegen. Dit zijn de
ontwerpen, die jij in de filter wilt terug laten
komen.

Hier maak je de verbindingen, die nodig zijn om de
filter te laten werken. Volgens het principe “If this, than
that”

Aanscherping
Aanscherping idee
Vanuit de kritiek vanuit het filter prototype, komt naar
voren dat er gebrek is aan een verruimende vorm van
autonomie (vrijheid van de gebruiker). Een toevoeging
van het menselijke aspect kan hier verandering in brengen.
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Social media
Door het toegenomen social media gebruik is niet alleen de activiteit van de gebruikers toegenomen op
de applicaties. Ook heeft de zogenoemde “influencer”
een grote rol gekregen in de levens van veel jongeren.
“Een influencer is iemand met een grote aanwezigheid
op social media, met een publiek dat naar hem of haar
luistert. Het zijn merkspecialisten in een heel bijzonder
merk; namelijk zichzelf.” b29
Influencers hebben vaak veel volgers en dus veel bereik. Maar naast alleen bereik hebben ze ook veel invloed op hun bereik (en dus ook mijn doelgroep).
Invloed influencers
Tegenwoordig bereik je niet iedereen meer via radio of
tv. Veel doelgroepen – vooral jongeren – hebben zich
verplaatst naar het internet, waar ze vooral in verbinding staan met gelijkgestemden. Hier volgen zij influencers en idolen op nauwe voet en kijken vaak heel erg
tegen hen op. b26
Gebruik en influencers
Door influencers/idolen op een juiste manier mee te
nemen in mijn ontwerp, kan er mogelijk nog meer verbinding plaats vinden tussen gebruiker en ontwerp,
waardoor langdurig gebruik wordt gestimuleerd.
Avatar
Door de inlvoed van de influencers te gebruiken, kan
mijn ontwerp meer aansluiten in de behoefte van de
doelgroep. Het is mogelijk om ook filters vanuit de front
camera te maken. Van de influencers kan een avatar
worden gemaakt en deze kan worden geimplementeerd in de applicatie. Op deze manier verschijnen de
avatars op het scherm van de gebruiker, bij gebruik van
de frontcamera. De gebruiker heeft zelf keuze in wie hij/
of zij op zijn filter wilt hebben.

Om een beeld te krijgen van de meest voorkomende influencers,
waar de doelgroep tegenop kijkt heb ik een testgroep gepakt,
waar ik heb gevraagd wie zijn/haar voorbeeld/idool is. Ik heb dit
gedaan bij een klas van 14 kinderen van mijn doelgroep. hierin
kwamen enzo knol en rico verhoeven met de meeste stemmen
naar vore bijlage 1

Ingebouwde interactie assistent (Siri)
Door gebruik te maken van de ingebouwde interactie
assistent, kan de interactie met de avatar op basis van
dat algoritme voortborduren.
De tallen mogelijke inputteksten vanuit de gebruiker
moeten worden gerealiseerd in deze ingebouwde interactie, waarbij er een passende reactie (gericht op
growth mindset) terugkomt naar de gebruiker.
Daarnaast zullen stemmen van de beschikbare avatars
zo goed mogelijk worden gereproduceert:

enzo knol b31

kalvijn b32

Simulans
Waar ik eerder gebruik maakte van terugkomende
“growth mindset reactie” in de filters, door gebruik van
tekst, kan met de avatars gebruik worden gemaakt van
stem en beeld (levende avatar). Op deze manier vind er
een diepere interactie en verbinding plaats.
Autonomie
De gebruiker heeft nu zelf de vrijheid om de interactie
aan te gaan met de avatar (via de filter in de applicatie). Er hoeven dus geen voorgelegde negatieve situaties worden weergeven, zoals bij het eerste prototype.
De gebruiker kan nu zelf met input komen, over dingen
die even niet zo lekker lopen in zijn/haar leven (negatieve situaties), waarbij er vervolgens interactie plaats
vindt met de avatar. De avatar komt met “growth mindset reacties” die van toepassing zijn op de desbetreffende negatieve situatie.
Technologie
Deze interactie tussen avatar en gebruiker is te verwezenlijken door gebruik te maken van een bestaande
technologie, die momenteel al in veel verschillende telefonische toestellen wordt gebruikt. Zo heb je voor IOS
een interactief besturingssysteem genaamd Siri.

• Inspreken door de daadwerkelijke influencer/idool
• Door gebruik van stemvervorming, de stem zo goed
mogelijk namaken, zodat de studio.
Spark ar front camera
In plaats van dat ik bij mijn vorige prototype gebruik
heb gemaakt van de selfie camera, zal er nu gebruik
gemaakt moeten worden van de front camera. Deze
optie is ook beschikbaar in Spark AR studio

Gebruik augmented reality filter vanuit de frontcamera (3d object) b30

Ontwerpcriteria specifiek
Van selfie camera gefocust op gebruiker

Autonomie
De gebruiker moet keuzevrijheid hebben in het kiezen
van de avatar (voorbeeld/idool) waar hij/zij mee wilt
interacteren. Ook moet de gebruiker vrije input kunnen
geven over het onderwerp van zijn/haar interactie,
waar de gekozen avatar op reageert (positieve coaching)

→
Naar front camera gefocust op 3d object (avatar)
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Relatie
De gebruiker moet zich verbonden voelen met de
beschikbare avatarts. Deze avatars moeten voorbeelden/idolen zijn, waar zij tegenop kijken en iets van
aannemen.
Competentie
Tijdens de interactie moet er contructieve positieve
feedback worden gegeven, die in relatie staat met
het probleem van de gebruiker. Deze feedback moet
aansluiten bij de persoonlijkheid van de gekozen
avatar. Het karakter van de avatars komt overeen met
de daadwerkelijke karakters van de personen (integer
gedrag)

In het programma Spark AR is het mogelijk om een
object toe te voegen in de frontcamera en deze te
animeren. Een mogelijke optie om dit te vewezenlijken is
met het programma Cinema 4d. Vanuit de module ... uit
de opleiding heb ik hier enige ervaring mee. In Cinema
4d kan dus de avatar worden gemaakt en vervolgens
kan deze geexporteerd worden naar Spark AR, om dit
uiteindelijke filter te realiseren.
Programma’s
Cinema 4d: Maken van de avatars en mogelijkheid tot
exporteren naar Spark AR.
Spark AR: Maken van filters en het uiteindelijk exporteren naar de applicatie.
Adobe photoshop/-Illustrator: Maken aansluitende
huisstijl en promotiemateriaal van de applicatie.
Applicatieplatform: Applicatie waar de gemaakte filters beschikbaar en toegankelijke zijn voor de gebruiker.

Reproductie/lange termijn
De applicatie moet verschillende scenario’s kunnen
uitvoeren, zodat er geen (zo min mogleijk) dezelfde
gesprekken ontstaan. Dit om lange termijn gebruik te
stimuleren.

Presteren/profileren
In de applicatie is het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt ,wat de meerwaarde is voor de doelgroep. Een uitleg en overtuiging van de voordelen moet
aansluiten bij de tone of voice van de doelgroep.
Gaming element
De applicatie bevat een streakweergave, waardoor de
doelgroep getriggerd wordt, om de app te blijven gebruiken. Bij ieder gebruik wordt de gebruiker beloont met
een extra punt in deze score.
Social media
De applicatie biedt de mogelijkheid om hun streak online en met vrienden te delen.
Persoonlijke contact
De applicatie probeert persoonlijk contact met de
avatar zo realistisch mogelijk te maken, om een gevoel
van persoonlijke aandacht bij de gebruiker te creeeren.

Mindgym buddy
Vanuit de ontwikkeling van prototypes ben ik uiteindelijk gekomen op de mindgym buddy applicatie, waarbij
gebruik wordt gemaakt van augmented reality binnen
interactieve, om de aanraking met de growth mindset
aan te laten sluiten op de recente behoeftes van de
doelgroep en het ervaarbaar maken van deze aanraking.
Het is aansluitende tool gericht op de huidige behoeften van de doelgroep. Het is een applicatie gericht
op de langdurige ontwikkeling van de growthmindset,
doormiddel van het spelenderwijs in aanraking komen
met dit begrip. Er wordt gebruik gemaakt van de vorm,
die momenteel bekend is bij de doelgroep.
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Hierbij komen autonomie, competentie en relatie terug
naar voren, om een eventuele intrinsieke motivatie te
triggeren, zodat de ontwikkeling van de growth mindset niet alleen vanuit externe motivatie (school) wordt
beïnvloed
Allereerst komt relatie naar voren in de applicatie. De
scholier in kwestie heeft namelijk, de mogelijkheid om
de interactie aan te gaan met, een door hem of haar
gekozen persoon. Dit kan een idool, inspirator of motivator van de desbetreffende persoon zijn. In ieder
geval iemand waar hij/zij tegen op kijkt. Van deze personen zijn namelijk avatars gecreëerd, die doormiddel
van augmented reality te fysiek te zien zijn in de applicatie. Door gebruik van de front camera op de telefoon
van de gebruiker, lijkt het zo alsof de persoon in kwestie
aanwezig is in dezelfde ruimte en er een interactie tussen beide partijen plaatsvindt. De gebruiker kiest dus
zelf met wie hij/zij de interactie wilt aangaan, waardoor een verwante relatie kan worden gereguleerd.
Daarnaast komt autonomie ook terug naar voren,
door de vrijheid en ruimte voor eigen input binnen de
applicatie te garanderen. In de applicatie heeft de
scholier namelijk de mogelijkheid om eigen input te
geven in de interactie met de gewilde persoon. Dit is
mogelijk door gebruik te maken van de ingebouwde
technologie van het mobiele toestel. Dit is dit de ingebouwde technologie van de virtuele assistent op het
mobiele toestel (zoals Siri)

Test mindgym buddy
Uiteraard komt ook competentie voor in het ontwerp.
Waarbij er constructieve motiverende feedback wordt
gegeven door gekozen persoon van de gebruiker. Dit
is dan ook het leidende onderdeel binnen het ontwerp
om in aanraking te komen met de growth mindset. De
feedback is namelijk gericht op het bekijken van situaties vanuit de growth mindset. Op deze manier leert de
gebruiker deze mindset aan te nemen.
Samenvattend heeft de gebruiker van de applicatie,
dus de mogelijkheid om een interactie aan te gaan
met een persoon waar hij/zij zich verbonden mee voelt
(idool, inspirator en/of motivator). Deze interactie is gericht op het delen van negatieve situaties of scenario’s,
die zich op dat moment voordoen in het leven van de
gebruiker. Vervolgens krijgt de gebruiker feedback van
de door hem/haar gekozen avatar, met de gedachtegang van uit de growth mindset. Dit gebeurt via een
interactieve filter met augmented reality technologie,
waardoor het voor de gebruiker lijkt alsof er een fysieke
interactie plaatsvindt met de door hem/haar gekozen
persoon. Doordat relatie, autonomie en competentie in
het ontwerp zitten verwerkt, ontstaat er mogelijk intrinsieke motivatie, om de growth mindset voor langdurige
periode te ontwikkelen. Daarbij is het ontwerp zelf hier
ook op gericht, omdat het niet gericht is op eenmalig
gebruik, maar consistent gebruik, door de vrijheid die
de gebruiker heeft. Hierdoor zullen er tallen mogelijke
scenario’s mogelijk zijn in de interactie.

Eerste prototype van bewegende avatar met front camera.

Ik heb alvast een eerste protoype gemaakt, om te kijken
wat de doelgroep hiervan vindt. Ik heb aan 4 personen
uit de doelgroep gezamenlijk een aantal vragen gesteld.
Link naar filmpje van eerste prototype
https://youtu.be/-Vl777x4GYM
Vragen doelgroep
Hoe zouden jullie het vinden, om zo met jouw idool te
kunnen praten?
- Wow, dat lijkt me wel cool.
- Dat is wel echt vet. Het lijkt op een snapchat filter
- Als dat kan zou dat echt vet zijn.
Hoe zouden jullie het vinden om zo over problemen te
praten met jouw voorbeeld?
- Zou ik wel doen denk ik. (Alle vier bevestigen elkaar)
Hoe zou je het vinden als deze persoon jouw motiveert?
- Ik zou het wel cool vinden. (Bevestigen elkaar)
Conclusie
Positieve reacties en nieuwsgierigheid vanuit de doelgroep, over het concept.

Concreet

Acceptatiecriteria
Autonomie
Omdat ik in mijn prototype toch rekening moet houden
met de keuzevrijheid en dus vrijheid voor eigen input
vanuit de gebruiker, heb ik er voor gekozen ze te laten
kiezen uit 5 veelvoorkomende “probleem” situaties bij
deze leeftijdscategorie. Op deze manier zit het aspect
autonomie toch verwerkt in het prototype, ondanks dat
ik de volledige vrijheid van input niet in deze korte periode te realiseren valt.
5 veelvoorkomende probleem situaties:
- Gescheiden ouders
- Onvoldoendes op school
- Botsen/ruzie met vrienden
- Botsen/ruzie met ouders
- Verveling
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Relatie
Een nauwe verhouding/relatie met het mogelijke ontwerp speelt dus een belangrijke rol. Daarom heb ik er
voor gekozen om idolen/personen waar de doelgroep
tegenop kijkt als avatar te laten weergeven. Uiteindelijk
heb ik gekozen om 2 idolen uit te werken in mijn prototype (i.v.m. tijd). Dit zijn Enzo knol en Kalvijn geworden
op basis van populairste voorbeelden onder de doelgroep en de uiteindelijke uitblinker uit mijn vragenlijst.
Deze 2 avatars zullen zo realistisch mogelijk worden
uitgewerkt.
Competentie
Het geven van positieve feedback is natuurlijk het belangrijkste aspect binnen het concept. Deze feedback
zal per situatie in verband staan met de situatie en de
influencer. Er zal gereageerd worden op het gekozen
probleem, op een positieve opbouwende manier (progressief).
Integer karakter (voorkomen nep gedrag)

Reproductie/lange termijn
Het is natuurlijk een lange termijn proces. Daarom heb
ik er in mijn prototype voor gekozen om meerdere mogelijke variaties te creëren. In totaal zullen er met de 5
situaties en 2 avatars tien verschillende mogelijkheden
zijn. (Een uiteindelijk streven zou zijn, “volledige” vrijheid
van input, zoals er wordt gebruikt bij het IOS-systeem:
siri en google home).
Presteren/profileren
In de applicatie is het belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt ,wat de meerwaarde is voor de
doelgroep en uitgelegd wordt wat de doelgroep er
voor voordeel uit haalt.
gaming element
Door het toevoegen van een gaming element, heeft
de doelgroep meer motivatie om deel te blijven nemen
aan de applicatie. Op basis van het streak element
uit snapchat, zal deze ook aan mijn prototype worden
toegevoegd. Iedere keer als ze de applicatie gebruiken, krijgen ze er een punt bij op hun streak. Beloning
dat ze over hun problemen praten.
social media
Social media speelt een grote rol in het leven van de
doelgroep. De applicatie biedt de mogelijkheid om hun
streak online en met vrienden te delen.
Persoonlijke contact
Uiteraard wordt dit element aangesproken, door het
gebruik van de camera en de zo realistisch mogelijke
avatar. Zo lijkt het voor de gebruiker alsof ze daadwerkelijk persoonlijk in contact staan met hun voorbeeld.

Autonomie
De gebruiker ervaart een vorm van keuzevrijheid in het
prototype, doordat het protoype 5 verschillende veelvoorkomende probleem situaties bevat, waaruit de
gebruiker kan kiezen.
Relatie
De gebruiker staat in relatie met de avatar, door 2
avatars te gebruiken, die uit onderzoek als (meest gekozen) idool/voorbeeld werden beschouwd.
Competentie
De gebruiker ontvangt positieve motiverende feedback
die in relatie staat met de gekozen situatie en de karaktereigenschapen van de gekozen avatar.
Reproductie/lange termijn
De gebruiker kan het prototype op langere termijn gebruiken, doordat er in totaal 10 verschillende mogelijke
combinaties mogelijk zijn (5 situaties, 2 avatars)
Presteren/profileren
Het prototype is voor de gebruiker duidelijk, doordat er
duidelijk wordt gecommuniceerd en geleidt door het
protoype.
Gaming element
De gebruiker heeft reden om terug te komen naar de
applicatie, doordat de applicatie een gamingelement
bevat, waardoor de gebruiker bij ieder gebruik beloont
wordt met een extra punt aan zijn streak.
Social media
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn streak met
anderen te delen, doordat het prototype een deelfunctie bevat.
Persoonlijk contact
De gebruiker ervaart een vorm van persoonlijk contact,
doordat de frontcamera wordt gebruikt om de avatar
in zijn/haar omgeving fysiek (via telefoon) aanwezig te
laten zijn.
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Infographic midterm
what

WHY
Situatie

“De coronacrisis raakt ons mentaal steeds harder, zeker nu we
opnieuw gedeeltelijk in lockdown zijn. Uit onderzoek van Zilveren
Kruis onder ruim 1500 Nederlanders blijkt dat vooral onder 18tot en met 24-jarigen de psychische klachten steeds meer
toenemen. 57 procent van hen voelt zich steeds
vermoeider en somberder.”

Probleem

Een tegenslag als corona zorgt voor stijging depressies onder
jongeren. Ze weten niet goed hoe ze deze plotselinge tegenslag
moeten handelen.

Waarom nu?

.. . Coronavirus: vb van een Noodsituatie/grote tegenslag.
• Omgaan met grote tegenslagen/veranderingen.
• Veel alleen zijn: Comfortabel worden met jezelf.
• Een zwakke mindset hebben (geen scholing).
• Herhaalde situaties als deze zijn zeer waarschijnlijk.
Depressiviteit
• Ongelukkig zijn/worstelen met zichzelf.
• Psychische klachten » zelfdoding.

Bestaande oplossingen

Boeken
Adolescenten lezen weinig.
Therapie
Ingrijpende aanpak/hoge drempel.
Eigen postitionering
• Leuk/plezier bij het aanleren van de growth mindset.
• Toegangkelijk/laagdrempelig.

Deelvragen

• Noodsituatie (Corona)
• Growth mindset
• Topsport (vergelijkingsgroep)
• Implementatie (welke methode?)
• meetbaar resultaat?

Onderzoeksmethodes

HOOFDVRAAG

Hoe kan ik een methode ontwerpen om bij adolescenten (12/17 jaar)
een growth mindset aan te leren, zodat depressiviteit bij een toekomstige
situatie (tegenslag) als corona wordt voorkomen?

Korte samenvatting

Het komt steeds vaker voor dat jongeren
psychische klachten ervaren, die mogelijk resulteren in
gevolgen als depressies of zelfdoding. Ik vind dit
hartstikke zonde en ben ervan overtuigd, dat dit
ontzettend onnodig is en voorkomen kan worden.
Een eventuele oplossing, die ik hiervoor heb gevonden
is het ontwikkelen van de growth mindset.

Deskresearch
• google,
• youtube (bob proctor),
• spotify (podcasts: psychologie van succes)
• boeken (mindgym & Voor kids: Wouter de jong

Doelgroep

Interview
• spel therapeut (ambulant)

Fascinatie

Enquete
• Vragen over ervaring coronatijd jong volwassenen (18-35
jaar)

adolescenten (12 t/m 17 jaar)

• Onnodig depressief zijn » gelukkig zijn
• Mindset/persoonlijke ontwikkeling
• Groei/self improvement

vergelijkingsgroep

Door deze growth mindset tijdens de adolescentie te
ontwikkelen/aan te leren, zal iemand bij toekomstige
moeilijke situaties (tegenslagen zoals corona), beter in
staat zijn, met zichzelf in die situatie om te gaan.
Om zo psychische klachten en de gevolgen hiervan
te voorkomen.

Topsporters:“Topsporters zijn fysiek vergelijkbaar, het mentale
aspect maakt het verschil.”

MINd

Deﬁnitie sterke mindset: Growthmindset
Het vermogen om mogelijkheden en kansen te zien in situaties.
Mensen met een growth mindset willen graag leren door nieuwe
ervaringen op te doen. Vermogen om positieve elementen uit
negatieve situaties te halen. Groeien door te falen!

CONCLUSIE

• Is er een limiet bij de growth mindset?
• Hoe maak ik veranderingen meetbaar? Resultaten na ontwerp.
• Hoe hebben topsporters deze mindset ontwikkelt?
• Hoe kan een ontwikkelde mindset vanuit de topsport bijdragen aan het voorkomen/bestrijden van depressiviteit?
• Wat is de meest eﬀectieve vorm voor een mindgym ontwerp?
• Wat is de invloed van de mind op het lichaam?
• Wat maakt een sterke mindset een sterke mindset? Zijn hier maatstaven voor?
• In hoeverre kan een mindset invloed hebben op ziekte?
• Welke factor in een situatie als corona is leidend voor depressiviteit?

onderwerpen

HOW

• De top van growth mindset.
• Methode voor ontwikkeling growth mindset.
• Elementen uit hun proces, die gebruikt kunnen worden.

Belangrijkste inzichten

Meest eﬀectieve leeftijd aanleren growth mindset
“Voorkomen is beter dan bestrijden”
• Adolescenten (12-17 jaar)
Deze doelgroep zit vóór de piek van depressies bij de doelgroep
volwassenen (18-35 jaar).

Onderzoeksmethodes

• Culture probes; geven aan doelgroep en resultaten observeren.
• Interviews vb: topsporters (Maarten van der weijden), specialisten en therapeuten
• Prototyping: Prototypes maken, testen en verbeteren.

oplossing probleem/ontwerp

• Implementatie/ontwikkeling van de growth mindset in de adolescentie fase.
• Welke vorm? Wat is het meest effectief?

Design ideeen

• Applicatie.
• Implementatie in vrije tijds sport.
• Feedback tool/accesoire/gadget.
• Bewustwordingscampagne

Vragenlijst middelbare scholen

gROEIMINDSET
Vragenlijst middelbare scholen

Tone of voice (mindgym boeken)
Tijdens mijn onderzoek ben ik gekomen op het boek mindgym
van Wouter de Jong. Een interessant boek, waar het denken
vanuit de growth mindset gestimuleerd wordt. Naast interessante theorie over de ontwikkeling van de growth mindset, heb
ik hier een beeld gekregen over de mogelijkheden in tone of
voice.

Superkrachten voor je hoofd

MINDGYM

Ik kwam er namelijk vanuit het interview met speltherapeut Janne achter, dat dit boek er zowel voor kinderen als volwassenen is.
Voor kinderen heet het “superkrachten voor je hoofd”.
In beide boeken staan tools om aan je psychische weerbaarheid te werken. Grotendeels dezelfde theorie alleen is de tone of
voice volledig anders. Voor kinderen wordt er gebruik gemaakt
van Jip en Janneke taal en de grootste vorm van communicatie
is visueel!

→

Bijlage 1: vragenlijst

Hierin komen enzo knol en stuktv als winnaars naar voren.
Omdat stuktv met 3 personen zijn kies ik voor enzo knol en
kalvijn om uit te werken in mijn filters.

