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In onze levens hebben we verschillende stations en fases die wij passeren. 
De highlights worden snel weer overschaduwt door de volgende hoogte 
punten. Maar zouden we niet eigenlijk wat langer mogen terug kijken of 
stilstaan bij de momenten die we mee hebben gemaakt? Want hebben 
we deze dan ook volledig verwerkt als we ze niet bewust afsluiten?
Hoe kan ik een ervaring maken waarbij men stilstaat bij het 
afsluiten van hun studententijd en hierbij het gevoel van Sau-
dade ervaart? Met als doel mensen bewust maken/ kennis mak-
en met het gevoel Saudade. En hierdoor de emotionele ver-
werking van het afsluiten van hun Studententijd verzachten. 

Saudade is een woord voor een verdrietige staat van zijn en een in-
tens verlangen naar iemand of iets wat je mist. Saudade is een gevoel 
van verlangen naar iets of iemand waar je van houdt en kwijt is. Sau-
dade kan ook een bitterzoet gevoel zijn als je verlangt terug naar 
een tijd waarbij het minder was maar je wel dingen hebt geleerd.[3] 
Bij Saudade denk je terug aan iets wat je veel vreugde heeft gegeven in 
een moment. Het is een individueel gevoel dat bij iedereen anders is, 
ook al heb je hetzelfde ervaren. Wat nu je zintuigen triggert en je dit laat 
herbeleven. Maar er zit ook een gevoel van verdriet in want je gaat het 
ding missen, maar ook blijdschap omdat je het hebt meegemaakt. [3]

De doelgroep  van dit onderzoek zit in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. 
Deze groep bevind zich in de late adolescentie tot emerging adult-
hood. Het woord “adolescentie” stamt af van het Latijnse woord Ad-
olescere, wat betekent ‘groeien tot volwassenheid’ (Muuss, 1982) [14]

In dit onderzoek is er gekeken naar de verschillende thema’s die om 
Saudade heen hangen. Zo hebben rituelen invloed op afsluiting. “Ritue-
len hebben tot doel de overgang naar een nieuwe situatie markeerbaar, 
zichtbaar en mogelijk te maken, om bijvoorbeeld de ene levensfase af 
te sluiten en de volgende te beginnen. Rituelen zijn erop gericht de in-
dividuen of groepen een ‘behouden vaart’ te laten maken; om de even-
wichtsverstoring en de schadelijke gevolgen daarvan binnen de perken 
te houden en om het ‘gewone’ leven te herstellen” [7] Maar ook hoe herri-
neringen worden opgeslagen, nostagalie en weemoed worden bekeken.

Door middel van interviews en prototype zijn er verschillende in-
zichten gekomen in de doelgroep. Maar ook de kijk van afstuder-
ende studenten op hun studietijd en Saudade. Het proof of con-
cept is een ritueel geworden bestaand uit 3 delen. Hierbij worden 
handelingen verricht, een video gespeeld en een gift meegegeven.

S A M E N V A T T I N G
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Voor u ligt de exploratie van het afstudeerpro-
ject genaamd: Saudade aan mijn studententijd. 
Deze exploratie is gemaakt als afstudeeronderzoek voor de studie 
communicatie en Multi media design aan Hogeschool Avans, Breda.

In dit onderzoek is gekeken naar het gevoel van het Portug-
ese Saudade in correlatie met het afscheid nemen van de stu-
denten/studie tijd van afstuderende studenten van CMD. 
Met dit afstudeerproject wil ik mensen bewust maken van het feit 
dat ze langer mogen stilstaan en beseffen dat situaties altijd ver-
anderen. Maar dat ze bij elke mijlpaal best even mogen stilstaan.

Wij leven in een maatschappij waar we allemaal op een trein zitten die langs 
verschillende stations gaat. Maar we staan in de westerse maatschappij 
vrij weinig stil bij het bewust zijn van onze persoonlijke groei en mijl-
palen die wij daar halen. Door middel van het gevoel Saudade probeer 
ik het afscheid nemen van onze studententijd een highlight te geven.

I N L E I D I N G
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Probleemstelling
Het onderwerp dat in dit afstudeerproject word 
behandeld is redelijk abstract, het gaat namelijk 
om een gevoel. Het gevoel van afscheid nemen 
van een fase in je leven en alle mensen en plekken 
die hierbij horen. Hierbij gaat het om iets wat deel 
van je was en op zijn einde komt of geweest is.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een periode 
dat je rijles hebt gehad. De band die je met 
je rijdocent had voor een half jaar en die je 
nu nooit meer zal zien. Je oppaskinderen 
waarvoor je drie jaar lang hebt opgepast, maar 
niet meer tegenkomt. Je afscheid neemt bij je 
werk omdat je verhuist naar een nieuwe stad. 
Je gaat studeren in het buitenland en komt 
na een jaar weer terug om het leven wat je 
daar hebt opgebouwd  weer achter je te laten.
Maar ook bijvoorbeeld het idee en besef 
dat over een paar weken je leven heel 
anders is als je bijvoorbeeld zwanger bent. 
Dit gevoel heeft een benaming 
het Portugezen woord Saudade. 
Saudade is een combinatie van de volgende 
woorden in zich, nostalgie, melancholie, 
herinneringen, bewustzijn, acceptatie, 
verdriet, mensen, objecten en omgevingen.

Tijdens mijn minor die ik in Lissabon, Portugal 
heb gevolgd werd ik gegrepen door het gevoel 
van Saudade. De diepe emotie die dit met zich 
mee brengt en het bewust zijn van momenten 
die on omkeerbaar zijn en maar 1 keer zullen 
plaats vinden. Toen ik mijn afstudeervoorstel, dat 
hier vooraf is gegaan moest inleveren wist ik dan 
ook dat dit gevoel van Saudade mij nog eens zou 
besluipen. Maar ditmaal in de gedachte dat mijn 
studietijd aan CMD binnenkort afgesloten wordt 
en hierbij ook het hoofdstuk Breda afloopt. 

P r o b l e e m
Men staat niet lang genoeg stil bij het 
afsluiten van fases en momenten in het leven. 
Wij zitten als mens in een trein en passeren 
verschillende haltes en grote gebeurtenissen in 
ons leven. Maar door dat de grenzen vervagen en 
we leven van high light naar high light staan we niet 
meer zo vaak stil bij de dingen die we mee maken 

en achter laten. Afscheid nemen van momenten 
in je leven en de mensen die hierbij horen is voor 
veel mensen niet zo bijzonder meer. Waardoor 
het bewustzijn van gebeurtenissen vervaagd. 
In dit afstudeerproject wil ik dan ook mijn 
mede studenten het gevoel van Saudade geven.
Zodat zij altijd met een groot gevoel zullen terug 
kijken op de afsluiting van hun studentenperiode. 

B e s t a a n d o p l o s s i n g e n
Bestaand oplossingen voor dit probleem zijn er 
niet perse. Er is wel mindfulness en via campagnes 
kan bewustwording worden aangekaart. Er zijn 
verschillende werken die ik heb gevonden die 
wel aansluiten bij mijn onderwerp. Zo hebben er 
al installaties zich over liminal spaces ontworpen. 
[1] Dit is de tussenfase tussen een overgang 
van het ene naar de andere fase waarin iemand 
zich bevind. Bij deze installatie is bijvoorbeeld 
gekeken naar een transitie van A naar B gaan. 

Waarom ik dit onderwerp als ontwerper heb 
gekozen komt voor mij uit het stukje story 
telling en human. Ik vind het als maker erg 
belangrijk om een gelaagdheid in mijn projecten 
te hebben. Door middel van dit onderwerp 
ga ik de diepte in en wil ik kijken hoe andere 
tegen het onderwerp aankijken. In bijlage 
4 ziet u mijn mindmap over het onderwerp.

“You were born on a moving train. And 
even though it feels like you’re standing 
still, time is sweeping past you, right where 
you sit. But once in a while you look up, 
and actually feel the inertia, and watch 
as the present turns into a memory —as if 
some future you is already looking back on 
it.” [1.1]



1110

Het leven bestaat uit het maken van 
herinneringen en het aangaan van relaties. 
Beginnend bij je ouders, familie, je vrienden van school 
of sport tot aan je huisgenoten in het studentenhuis. 
Alle connecties die je aangaat met mensen hebben 
een betekenis voor jezelf, goed of slecht. Een mening 
volle betekenis komt vaak pas op het moment dat 
je iets met iemand deelt. Een gedachtegang, humor, 
interesse of een ervaring. Maar alle momenten 
dat je met iemand deze connectie hebt kunnen zo 
veranderen. Je verhuist, krijgt ruzie, veranderd als 
persoon of wordt uit elkaar gedreven door andere.

Mijn hele leven ga ik avonturen aan, zie ik nieuwe 
steden en ontmoet ik mensen, maar al deze 
momenten stoppen. En afscheid nemen van deze 
avonturen/ momenten/ fases heb ik al als kinds 
af aan erg emotioneel gevonden. Een brok in je 
keel als je gedag zegt aan iemand die een tijd in je 
leven is geweest. Een deel van jouw autobiografie 
is geworden en een band die wordt verbroken.

Positionering

Afgelopen half jaar voor het beginnen aan mijn 
afstudeerwerk heb ik een minor gevolgd in Lissabon, 
Portugal. Hier heb ik me heel goed beseft dat tijd 
en samenstelling door allerlei factoren af hangt 
en elke situatie uniek is. Hierbij kreeg ik dan ook 
soms in het moment zelf al een nostalgisch gevoel 
dat ik niet kon plaatsen. Dit gevoel weten de 
Portugezen goed te benoemen namelijk met het 
woord Saudade. Het gevoel van het melancholisch 
missen van iets, iemand of een situatie die 
hierna nooit meer hetzelfde zal zijn of al weg is. 
Deze Saudade voelde ik dan ook vooral 
toen ik terug naar huis vloog en al thuis was.
Maar dit gevoel kreeg ik ook bij het feit dat 
mijn studie tijd binnenkort ook zal worden 
afgesloten. Dit gevoel van Saudade hebben 
mijn medestudenten ook ergens in hun. 
Tijdens mijn onderzoekvoorstel heb ik een 
enquete rond laten gaan onder de erasmus 
studenten over dit onderwerp. [Bijlage 1]

R e l e v a n t i e
Het onderwerp Saudade is relevant voor Nederlanders 
omdat wij in onze Westerse cultuur vaak voorbij onze 
gevoelens gaan. We gaan als maar door waardoor we 
soms niet stilstaan bij wat er al is gebeurd en wat voor 
herinneringen en mijlpalen we al hebben gehaald. 
Mijn ontwerp is relevant omdat de fases 
die ieder doormaakt in je leven zijn 
tegenwoordig anders benaderbaar zijn. 
Vroeger kende mensen niet zo veel verschillende 
fases als jongeren tegenwoordig. Men ging naar de 
middelbare school om vervolgens door te studeren 
of te gaan werken. Het leven was wat simpeler 
ingericht je trouwde jong, kreeg kinderen en had 
een huis. Tegenwoordig is dit totaal anders en er 
zijn duizenden verschillende mogelijkheden hoe 
jij je leven kan bewandelen. Voornamelijk voor 
jongeren is het anders geworden. We studeren, 
kunnen in het buitenland studeren, doorstuderen, 
reizen veel, hebben verschillende banen in ons 
leven en ontmoeten hierbij ook veel verschillende 
mensen. Mijn werk zal relevant zijn omdat ik 
mensen bewust laat stilstaan bij het afsluiten van 
een groot moment in hun leven. Het afsluiten van 
hun studietijd. Door deze bewust wording zal het 
afsluiten emotioneel beter worden verwerkt en 
zullen zij hier ook een betere ervaring mee krijgen.
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Bij het samenstellen van mijn onderzoeksvraag 
ging ik kijken naar het geen wat ik er uit wil-
de halen. Zo wilde ik eerst het beladen en in-
tense gevoel van Saudade positief beïnvloeden. 
Zodat men altijd positief terug kijkt op het 
afsluiten van fases in zijn of haar leven.
De onderzoeksvraag was toen:
Hoe kan ik afscheid/afsluiting nemen een posi-
tiever ervaring maken door middel van Saudade?
Met de deelvragen:
Deelvraag 1 Wat is afscheid ne-
men voor mij en andere? Deelvraag 2
Hoe kan ik aspecten veranderen zodat ik negatieve 
associaties met afscheid nemen niet meer beleef?
Deelvraag 3      Is elk afsc-
heid hetzelfde? Is er een patroon?

Onderzoekvraag

Maar toen het onderzoek naar Saudade begon 
kwam ik er achter dat Saudade niet altijd positief 
hoeft te zijn. Het gevoel kan ook voorkomen als je 
bijvoorbeeld een geliefde of stad mist die waar je 
niet positief op terug denkt maar toch weer wel. 
Daarnaast vroeg ik mezelf af hoe ik mensen die al 
een positieve Saudade hebben naar een bepaalde 
tijd nog ging beïnvloeden. Er kon dan alleen gefo-
cust worden op mensen met een slechte/negatieve 
Saudade. Daarbij was het aanwakkeren van Sau-
dade misschien de eerste stap die hier bij hoorde 
en was het eigenlijk bewust wording die ik wilde 
creëren, niet perse veranderen of beïnvloeden.
Op persoonlijk vlak begon ik te kijken of ik Sau-
dade weer zou ervaren. Dit maal keek ik naar 
mijn studententijd die afloopt. Mijn medestu-
denten zijn hier ook mee bezig maar hebben 
voornamelijk oog op de laatste loodjes van de 
studie. Zou Saudade hen kunnen helpen met 
het stilstaan bij het einde van hun studie tijd?

Hierdoor kwam ik op de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan ik een ervaring maken waarbij men 
stilstaat bij het afsluiten van hun studententi-
jd en hierbij het gevoel van Saudade ervaart?

Doel: Mensen bewust maken/ kennis mak-
en met het gevoel Saudade. En hierdoor 
de emotionele verwerking van het afslu-
iten van hun Studententijd verzachten. 

D e e l v r a g e n
De deelvragen die bij de onderzoeksvraag aanslu-
iten gingen over wat het gevoel is en hoe dit bij 
andere kan worden aangewakkerd. Maar ik ging 
ook kijken wat de symboliek is die er in ieders 
studentenperiode voordoet. Denk hier bijvoor-
beeld aan een studentenfiets, afwassen en een 
studietas met laptop. Is Saudade een gevoel dat 
je maar een paar keer in je leven hebt of kan je 
het meerdere keren voelen voor gebeurtenissen.
Met de volgende deelvragen ging ik verder.
D e e l v r a a g 1
Wat is Saudade en hoe kan ik bij an-
dere het gevoel van Saudade aanwakkeren?
D e e l v r a a g 2
Hoe kan ik een symbolische studen-
tentijd in mijn prototype verwerken?
D e e l v r a a g 3
Zijn de gevoelens van Saudade vak-
er aanwezig in mensen hun levens?
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Saudade is een woord voor een verdrietige staat 
van zijn en een intens verlangen naar iemand 
of iets wat je mist. Saudade is een gevoel van 
verlangen naar iets of iemand waar je van houdt 
en kwijt is. Saudade kan ook een bitterzoet gevoel 
zijn als je verlangt terug naar een tijd waarbij het 
minder was maar je wel dingen hebt geleerd.[3]

Bij Saudade denk je terug aan iets wat je veel 
vreugde heeft gegeven in een moment. Het 
is een individueel gevoel dat bij iedereen 
anders is, ook al heb je hetzelfde ervaren.
Wat nu je zintuigen triggert en je dit laat 
herbeleven. Maar er zit ook een gevoel van 
verdriet in want je gaat het ding missen, maar ook 
blijdschap omdat je het hebt meegemaakt. [3]

W a t
Men kan veel verschillende dingen missen bij Saudade:
Een persoon: geliefde, vriend, collega etc. (levend of 
overleden) afwezig is, een moment of situatie, een plek, 

stad of huis, iemand waar lang niet mee gesproken is/ 
gezien is, voor de tijd die voorbij is gegaan. hij/zij is er 
bewust van dat deze setting niet meer terug zal komen. 

‘Saudade kan worden opgeroepen door herinneringen 
aan verschillende dingen. Maar het belangrijkste 
is dat het meestal iets is wat je niet kunt aanraken 
of kunt terughalen. En hoewel het gevoel nauw 
samenhang met melancholie, heeft het ook een 
positieve kant- namelijk die van dankbaarheid 
voor de ervaring die je je ineens herinnert.’ [4]

T i j d l i j n
Het gevoel kan zich voordoen bij het bewust zijn 
dat iets binnenkort zal eindigen. Wat daarna niet 
meer in dezelfde vorm zal terug komen. Maar kan 
ook op het moment van afsluiting worden gevoeld 
of naderhand. Het gevoel van Saudade naderhand 
van een afsluiting is de meest voorkomende 
vorm. Deze wordt in Portugese Fado liederen 
omschreven als een Harts tochtig verlangen 
naar een tijd die nooit meer terug zal komen. 
Er zijn meerdere woorden die bij Saudade passen: 
nostalgie, bitter zoet, verlangen, intens gevoel, 
leegte, verdriet en geluk tegelijkertijd, melancholie
A Vera sente saudades de Portugal: Vera mist Portugal 
Het beeld, de geur en kleur van Saudade
In mijn gesprek met de Portugese Barbara Costa 
kwam ik er achter dat Saudade ook beschreven kon 
worden. Het beeld dat bij haar naar boven kwam was 
de geur van regen op een druilerige dag. Het bos en de 
kleuren geel en paars associeerde ze met het woord. 

Saudade
“Saudade is een woord uit het Portugees en het Galicisch. Het beschrijft 
de mengeling van gevoelens van verlies, gemis, afstand en liefde. In 
het Nederlands wordt het vaak vertaald met heimwee, melancholie of 
weemoed. Het is echter een van de moeilijkst vertaalbare woorden.” [2]
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Antropologie ook wel mensenkunde genoemd kijk 
naar de rituelen die mensen gebruiken en waar ze 
die voor gebruiken. Een overgangsritueel wordt ook 
wel rite de passage genoemd. Hierbij wordt er  een 
verandering in sociale of seksuele status onderstreept. 
Bij mijn project zal dit dan ook de status van 
een afstuderende student worden gemarkeerd. 
Overgangsrituelen worden vaak gehouden als 
er een belangrijke gebeurtenis plaats vind. Dit 
zal dan bijvoorbeeld de diploma uitreiking zijn. 
Maar hierbij zou ik ook kunnen kijken naar 
Adolescent overgang of op loopbaan schaal. 
Arnold van Gennep een Franse Antropoloog 
onderzocht en bedacht “Les Rites de Passage”. 
Volgens hem zijn er 3 fases waarin deze rites de 
passage zich ontwikkelt. Dit zijn de afscheiding, 
liminaliteit (transitie) en re-integratie. Ondanks 
dat deze drie categorieën niet bij alle rituelen 
en volkeren toegepast kan worden maar zijn 
patroon wordt wel als universeel toegepast.
1. De eerste fase, afscheiding, betreft 
symbolisch gedrag waarbij het individu afgescheiden 
wordt van een voordien vaste maatschappelijke 

Rituelen

status. Hierbij wordt de oude status eerst 
‘vernietigd’ als voorbereiding tot de nieuwe.
2. Tijdens de middelste fase wordt de ‘reiziger’ 
ontdaan van elke uiterlijke manifestatie van zijn 
rang of rol en betreedt een soort ‘liminale’ status 
tussen vroegere en toekomstige identiteiten. 
Deze fase wordt vaak vergeleken met een 
(rituele) dood, of een verblijf in de duisternis van 
de baarmoeder in afwachting van de geboorte.
3. In de laatste fase overschrijdt het rituele 
subject deze drempel en maakt in zijn nieuwe sociale 
of religieuze rol zijn herintrede in de maatschappij. [1]
Er wordt veel symboliek gebruikt bij verschillende 
rite de passage. Denk hier bijvoorbeeld bij een 
huwelijk aan een bachelor party. Of aan het eten 
van een hostie bij je eerste communie. Maar er 
zijn ook momenten als je eerste dag op school, 
ontgroeningen, rijbewijs halen of je diploma in 
ontvangst krijgen (ceremonie en de vlag uithangen).

L i m i n a l i t e i t . 
Hierbij wordt bedoelt de “tussen” fase waarin je 
zich bevindt als je tussen twee werelden bevindt  of 
op de drempel van een overgang bevinden. Op dat 
moment heeft iemand een niet-geaccepteerde of 
ongedefinieerde (ambigue) sociale rol. Tijdens een 
ontgroening van een studentenvereniging is men 
bijvoorbeeld nog geen volwaardig lid, maar is men 
tegelijkertijd niet langer een buitenstaander. Degenen 
die samen een liminale fase ondergaan vormen een 
bijzondere sociale groep, die zich vaak kenmerkt 
door wat Turner communitas noemde: (tijdelijke) 
gezamenlijkheid, sociale gelijkheid en solidariteit. [2]

“Rituelen hebben tot doel de overgang naar een 
nieuwe situatie markeerbaar, zichtbaar en mogelijk 
te maken, om bijvoorbeeld de ene levensfase af te 
sluiten en de volgende te beginnen. Rituelen zijn 
erop gericht de individuen of groepen een ‘behouden 
vaart’ te laten maken; om de evenwichtsverstoring 
en de schadelijke gevolgen daarvan binnen de perken 
te houden en om het ‘gewone’ leven te herstellen” [3]
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N o s t a l g i e
Het woord Nostalgie kan je split-
sen in twee woorden: verdriet en gemis.
Nostalgie is het algemene gevoel van het verlangen 
naar het verleden. Een goed moment in het verleden 
weliswaar. Een voorwerp kan bijvoorbeeld een warm 
krachtige sensorische associaties opraken. Nostal-
gie met andere of alleen meemaken boost je psy-
chologische welzijn, verhoogt je zelfverzekerdheid, 
sociale waarde en verhoogt psychologische groei. 
Nostalgie helpt ons hierdoor doen herinneren dat 
ons leven betekenis en waarde heeft. Dit helpt ons 
om zelfverzekerdheid en motivatie te vinden om een 
probleem of challenge in de toekomst aan te gaan. [8]

Melancholie / Weemoed
Melancholie ook wel Weemoed genoemd is een 
gemoedstoestand die neigt naar een klinische de-
pressie. Men voelt zich erg verdrietig, maar dit komt 
niet perse door externe factoren. Het kenmerkt zich 
met een verdrietige blik op het verleden of door on-
vervulde verlangens. Wat weer aansluit op Saudade.
Het gevoel wordt ook wel gezien als de Blues en 
geassocieerd met Portugezen Fado, een muziek-
stroming die droevige liefdesliederen speelt. [9]
Wie de donkerheid van het leven heeft gezien kan 
de schoonheid van het licht beter ervaren. [10]

H e r i n n e r i n g e n
Herinneringen kun je opdelen in verschillende groepen:
Vluchtige, korte termijn, dagelijkse herinneringen 
en daarnaast Lange termijn, gevoel, geromanti-
seerde herinneringen. Het narratief/ frame maakt 
veel uit in de herinnering. Want deze kan over de 
tijd heen veranderen. Je begint te romantiseren of 
te horror iriseren. Het gaat over onbewust/bewust, 
maar ook over betekenisvol of niet betekenisvol. 

Herinneringen vormen het sterkste wanneer we erg 
opletten, wanneer we heel intens betrokken zijn en 
wanneer informatie belangrijk en betekenisvol is voor 
ons. Sociale interactie geeft onze hersenen dan ook 
een work out. Elk hoofdstuk wat afgesloten wordt 
in je leven bevat vaak een sociale interactie. [11]
Er zijn onderzoeken gedaan naar wat er gebeurd in 
je brein wanneer je een foto neemt van iets. Wan-
neer je jouw camera pakt om een foto te maken 
gebeurd er iets in je brein. Je brein begint met het 
opnemen en verliest de niet visuele sensaties om je 
heen. Hoe meer jij gefocust bent op het maken van 
de foto hoe minder je brein onthoud. Hij slaat hier-
door alleen het visuele beeld op als herinnering. [12] 
Bij Saudade is de herinnering es-
sentieel om het gevoel te herbeleven. 
Maar deze herinnering moet dus 
wel ook sensorisch opgeslagen zijn. 
“Video is the next best way to preserve and memorialize 
someone and to capture a specific moment in time” Be-
ing part of the artwork by interacting in the work.” [ 13 ]
Foto’s en videos zijn middelen waar 
veel mensen hun fases mee vast leggen.

Doelgroep
Dit Afstudeerproject zal gericht zijn op 
afstuderende studenten. Hierbij specifiek de 
afstuderende CMD studenten. Deze doelgroep 
gaat namelijk de fase van het afsluiten van 
hun studententijd in. Waarbij verschillende 
onderwerpen zoals afsluiting, zelfreflectie en 
tijdsbesef aansluiten bij het gevoel van Saudade. 
De doelgroep zit in de leeftijd tussen 20 tot 30 jaar. 

A d o l e s c e n t i e
De doelgroep zijn jong volwassen in de leeftijd 
van 20 tot 30 jaar. Zij bevinden zich in de 
adolescentie. “Het woord “adolescentie” stamt af 
van het Latijnse woord Adolescere, wat betekent 
‘groeien tot volwassenheid’ (Muuss, 1982) [14] 
In de Adolescentie veranderd en ontwikkelt een 
kind zich naar jongere. Dit gebeurd op - lichamelijk 
opzicht ( van kinderlichaam naar volwassen lichaam)
- psychisch opzicht ( identiteitsbewustzijn en 
zelfreflectie vormt ) - sociaal opzicht (Afhankelijkheid 
van ouders tot het zelfstandig functioneren)
- maatschappelijk opzicht ( zijn plaats vinden 

in de maatschappij) - seksueel opzicht ( als 
gender en seksuele actief) - cultureel opzicht ( 
als onderdeel van je ouders tot een onderdeel 
van een bepaalde culturele gemeenschap) [15]

Wat een van de belangrijkste delen van de 
ontwikkeling van een persoon als adolescent 
inhoudt, is de bewustwording van zichzelf en zijn 
omringende omgeving en maatschappij. Dit proces 
doet zich voor in alle niveaus van intelligentie. 
Hieruit ontstaat autonomie, wat de bodem vormt 
om zelfstandig in situaties te kunnen handelen. 
Deze autonomie is het geen wat kenmerkend wordt 
geacht bij de volwassenheid van de mens. [16]

In het figuur hieronder is af te lezen dat de doelgroep 
waarop dit project is gebaseerd zich bevind tussen 

“Het woord “adolescentie” stamt af 
van het Latijnse woord Adolescere, 
wat betekent ‘groeien tot volwas-
senheid’ (Muuss, 1982) [1]

19
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twee fases. De late adolescentie die loopt van 18 tot 23 
jaar oud. Maar ook in de fase van emerging adulthood, 
ook wel de weg naar volwassen worden. [17]

Er bestaat niet een soort eindstadium bij het 
bereiken van volwassenheid. Want er is altijd een 
voortdurend ontwikkelingsproces. Het bekijken 
van een optimale afstemming van eigen keuzes en 
mogelijkheden. Maar ook wensen en condities die de 
omgeving tijdens nieuwe levensfases stelt. In diverse 
momenten en vormen is volwassenheid denkbaar, 
via de persoonlijke, culturele en maatschappelijke 
ontwikkeling die ieder door maakt. Hierdoor zijn er dus 
meerdere eindes van adolescentie in te beelden. [18]

S t u d e n t e n t i j d / A f s t u d e r e n
De studententijd is de periode waar de doelgroep 
zich in bevind. In deze periode zijn zij bezig met 
het ontdekken van hun eigen zelfstandigheid, het 
onafhankelijk zijn van andere en het ontdekken van 
hun eigen behoeftes. Sommige gaan op kamers, 
andere blijven bewust vanwege het leenstelsel 
thuis wonen. De een gaat dagen lang uit en de 
ander is serieus bezig met studeren en het maken 
van hechten vriendschappen. Bij adolescenten 
komen er ook topics naar voren als eenzaamheid 
door gevoelens van vervreemding, machteloosheid, 
normloosheid of betekenisloosheid. Denk hierbij ook 
aan het einde van de studententijd, waarin er veel 
word verwacht na een periode van vrijheid en eigen 
vormgeving. Dit kan komen door een aantal factoren. 
[19] Het gebrek van duidelijke overgangsrituelen 
omtrent volwassenheid en volwassen zijn. De 
dubbele boodschap voor adolescenten om als 
eerst een onafhankelijk individu te worden. Die 
vervolgens toch afhankelijk zal en moet blijven aan 
ouderlijke, maatschappelijke regie of begeleiding. 
De tegenstrijdigheid van verwachtingen van ouders 
versus de media/ maatschappij omtrent seksualiteit 
en het uiten hiervan. Zo zouden ouders graag zo min 
mogelijk hun dochter of zoon sexy zien kleden. Maar 
verteld de media een ander toonbeeld te presenteren.
De politieke en economische positie van  
adolescente betrekkend op de maatschappij. 
“De late adolescentie staat voor velen in het teken van 
het aangaan van verplichtingen, van maatschappelijke 
positie en persoonlijke relaties.” (van der Wal & 
de Wilde, 2006, p.26) [ 20] Na het afstuderen 
hebben sommige studenten zich al vast gezet op 

het krijgen van een baan of verder te studeren. 
Maar ook reizen staat in het lijstje voor sommige 
afstudeerders. Dit heeft allemaal invloed op hun 
emotionele en mentale staat tijdens het afstuderen. 
De onderliggende druk van ouders komt hierbij ook 
om de hoek kijken. Tevens de studieschuld en de 
algemene maatschappelijke druk om te slagen. [21]

CMD studenten + Afstudeerders
De stereo typerende CMD studenten is een 
creatieveling die zich buiten school met verschillende 
creatieve disciplines weerhoud. Ze zijn vaak open-
minded en zoeken naar oplossingen in hun projecten. 
Ze beschikken over de CMD mentaliteit en maken 
gebruik van bepaalde ontwerp methodiek om hun 
projecten uit te voeren. Ze kleuren buiten de lijntjes 
en framen situaties anders om nieuwe inzichten te 
vergaren. Hierdoor onderscheiden zij zich van andere 
studenten en hebben zij ook een andere kijk op het 
industrielandschap van media. Afstudeerde rende 
studenten zijn voornamelijk bezig met het halen van 
hun scriptie. Ze hebben al plannen gemaakt voor na 
hun studie of juist niet. Maar ze staan in het algemeen 
niet perse stil bij het einde van hun studie. Daarbij ook 
voor sommige dus het einde van hun studententijd. 
Het ontwerp zal zich dus voornamelijk op deze groep 
richten. Maar hierbij zal ook worden gekeken hoe het 
ook zal aanspreken bij andere afstuderende studenten. 

“De late adolescentie staat voor velen in 
het teken van het aangaan van verplicht-
ingen, van maatschappelijke positie en 
persoonlijke relaties.” (van der Wal & de 
Wilde, 2006, p.26) [ 7] 

Er zijn veel verschillende vormen van studenten. 
Ieder heeft op een andere manier de afgelopen 4 
jaar doorlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld bij het 
feit dat sommige studenten thuis zijn gebleven om 
kosten te besparen en sommige juist uit huis op 
kamers zijn gaan wonen. Dit heeft al een groot ver-
schil hoe betrokken je je voelt op de studie of het 
studentenleven en alles wat hierom heen afspeelt. 

Persona

23 jaar oud,
Thuis wonend, 
2de studie
Betrokken bij studie,
Paar vrienden op de studie.
Geeft zijn studietijd een 7
Introvert, houdt van gamen en 
voetbal, heeft studentenbaantje 
in Breda.

25 jaar oud,
Woont samen met vriend,
Mbo voor Hbo gedaan
Niet betrokken bij studie,
Niet veel vrienden op de studie.
Geeft haar studietijd een 7
Extrovert, houdt van winkelen en 
borrelen op het terras, heeft een 
studentenbijbaantje online.

22 jaar oud,
Uitwonend sinds jaar 1, 
1ste studie
Betrokken bij studie,
Kent iedereen op de studie.
Geeft haar studietijd een 8
Extrovert, houdt van uitgaan, 
woont in een studentenhuis in 
Breda, studentenbaantje in Breda

Maar denk hierbij ook aan financiële situaties. Zo 
zijn er studenten waarbij de studie wordt betaald 
door hun ouders en andere een enorme studie 
schuld hebben opgebouwd. Maar hierdoor bijvoor-
beeld niet intense druk voelen om af te studeren. 
Allerlei verschillende invalshoeken. Hierdoor heb ik 
persona’s gemaakt die de verschillende categorieën 
representeren en wat meer inzicht geeft in mijn 
doelgroep. 

Stan DoLisa
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Om een beter beeld te krijgen over mijn doelgroep en 
hoe hun Saudade ervaren heb ik elf medestudenten 
die tevens afstuderen in mijn jaar lage geïnterviewd. 
Het doel van deze interviews was door middel 
van vragen een beeld te krijgen over de ervarin-
gen en gevoelens van de studenten omtrent af-
gelopen 4 jaar studeren. Hierbij pak ik de studie 
als middel maar alles wat daarom heen zit als de 
hele ervaring van hun studententijd. Door mid-
del van verschillende vragen te stellen over de 
onderwerpen die om Saudade en de studie-ervar-
ing heen hingen probeerde ik hun visie te vangen. 
De categorieën kunnen onderverdeeld worden in:
1.algemene ervaring studiejaren 2. af-
studeer druk 3. Afsluiting. 4. diplo-
ma-uitreiking    5. CMD gedachtegoed.
Daarnaast heb ik ook gevraagd of er behoeft-
es zijn voor bepaalde dingen om te kijken hoe de 
afsluiting beter vorm gegeven kan worden. Zo-
dat het gevoel van Saudade gewaarborgd is.
De interview vragen en gesprek-
ken vind je in de bijlage [2]

I n z i c h t e n
Uit de resultaten kon ik  redelijk veel inzichten ha-
len.  Zo merkte ik dat de studenten pas begrepen 
wat Saudade was als ik het verder duiden. Daar-
naast stonden sommige studenten al stil bij het 
feit dat het allemaal bijna over is en waren zij al in 
rouw. De studenten die er niet bij stil stonden had-
den hier wel behoefte aan. Sommige ondervraagde 
wilde best graag reflecteren op hun eigen proces, 
maar wel zonder dat ander meekeken. Erg gefocust 
op hen zelf. Ze wilden niet dat Avans of medestu-
denten meekeken. Maar vrienden of familie mo-
chten wel dit zien. De studenten gaven aan dat ze 
snel herinneringen of nostalgie kregen van object-
en. Zoals oude jaarboeken en kaartjes of beeldjes. 
 Deze inzichten  ga ik verder verwerken in mijn 
proof of concept. Door te praten met veel ver-
schillende studenten kwamen er ook ideeën om 
de hoek voor het vervullen van behoeftes. Denk 
hierbij aan een gepersonaliseerd diploma. Of het 
vorm geven van het gevoel van CMD door een 
activiteit. Bijvoorbeeld het maken van een eind 
sculptuur van klei of het afdrijven van gedachtes 
door een papiertje in een fles weg te gooien in zee.

Interviews
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Het Afsluiting/afscheid altaar

H y p o t h e s e
Kan ik via een ritueel aan een altaar een volwaar-
dige afsluiting creëren? [bijlage 4] In mijn proto-
type heb ik gefocust op het afscheid nemen en 
afsluiten van momenten. Dit omdat Saudade hi-
ervan het gevoel is wat naderhand overblijft. 

Prototype

D o e l
Mensen een moment geven om na te denken over 
afsluitingen en hun eigen stelling hiervan in te ne-
men. Het prototype bestond uit een altaar gemaakt 
door middel van een tafel, een verhoging, een stoel, 
verschillende gekleurde kaarsen, een spiegel en een 
emmer met aarde en een schep. Hiernaast lag er een 
instructie op tafel. In deze instructie legde ik uit aan 
de deelnemer welke stappen hij moest doorlopen. 
Zo moesten ze alle kaarsen aanzetten. Voor de deel-
nemer lagen 5 kaartjes waar verschillende afsluitin-
gen op geschreven waren. Een vriendschap die over-
gaat, een relatie die uit gaat, een fiets die is gestolen, 
laatste keer in je studentenhuis zijn, p uitreiking. 
Stap 1 was om hiervan een te kiezen die hun 
aansprak. Ze moesten dan opschrijven op een papi-
ertje waarom ze deze hadden gekozen. Om vervol-
gens het gekozen kaartje in brand te zetten door deze 
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boven een kaars te houden. Zodra het kaartje op de 
helft was met vlammen mochten ze hem in de emmer 
met zand leggen. Daarna konden ze hier aarde over 
heen scheppen. Stap 2 was om zelf een afsluiting op 
te schrijven op een kaartje om die vervolgens op de 
lege plek terug te leggen. Stap 3 was om een paar 
vragen te beantwoorden op hetzelfde blad waar ze 
de reden van hun gekozen kaartje van stap 1 heb-
ben opgeschreven. Deze vragen waren het volgende:
- Waarvan heb jij afscheid moeten nemen zonder 
duidelijke afsluiting? - Denk je dat Afsluiting nodig is 
om verder te kunnen gaan? Na het beantwoorden van 
deze vragen mochten ze de kaarsen weer uitblazen.

R e s u l t a t e n
De reacties die ik kreeg op het prototype lagen 
vaak in dezelfde Trent. De deelnemers vonden het 
fijn om even stil te staan bij het onderwerp. Ze 
vonden de component schrijven fijn en het vervol-
gens verbranden van het papiertje hen doen den-
ken aan afsluitingen. De setting deed denken aan 
de kerk, het leiden soms af. Maar de kaarsen gaven 
ook soms een toegevoegde emotionele sfeer wat 
hielp met het gevoel. Er was ook behoefte aan wat 
duidelijkere stappen en specifiekere vragen. Vragen 
als welke kaart wil je bewaren en welke meenemen. 

I n z i c h t e n
De inzichten die ik uit dit prototype heb gehaald zijn 
voornamelijk dat handelingen een ritueel voeden. 
Het in brand steken van voorwerpen geassocieerd 
word met het eindigen van dingen. Daarnaast zag ik 
dat mijn doelgroep het fijn vond om over het onder-
werp afsluitingen bezig te zijn. De setting word al 
snel religieus als er kaarsen zijn. Maar dit kan ook 
extra gelaagdheid brengen aan het concept. De han-
delingen van het ritueel in drie momenten te split-
sen neem ik dan ook mee naar de proof of concept. 

Na het maken van mijn eerste proto-
type kwamen er nog verschillende an-
dere concept ideeën bij mij naar voren.

Concept 1
In de eerste week van de studie CMD hebben 
we robotjes gemaakt. Dit moment konden veel 
ondervraagde zich nog goed herinneren. Ze zijden 
dat als ze terug dachten aan dit moment een gevoel 
van nostalgie naar boven kwam. Hierdoor kwam ik 
op het concept om dit weer opnieuw te doen. Zo-
dat ik bij alle CMDers het gevoel van herbeleving 
en Saudade aan kon wakkeren. Maar dit idee was 
niet heel diepgaand en er zat te weinig gelaagdheid 
in om tot volwaardig proof of concept te eindigen.

Concept 2
De begrafenis/uitvaart. Men krijgt een kistje waar 
zij al hun gemaakte projecten of voorwerpen die 
voor hen symbool staan voor saudade in mogen 
leggen. Deze zal dan in de galderse meren worden 
afgedreven. Dit is een ceremoniële bedoeling en 
hierbij zullen ook enkele woorden worden verteld. 
Dit idee was helaas niet erg praktisch, niet erg mi-
lieubewust en haalt de mensen weg bij de tentoon-
stelling op school. Ik zou het concept namelijk graag 
binnen de muren van onze school willen houden.

Concept 3
Door mijn doelgroep te interviewen en een pro-
totype te maken heb ik verschillende inzichten 
gekregen. Toen ik de interviews terug beluister-
de, kreeg ik hier dan ook het gevoel dat ik deze 
authentieke antwoorden moest delen. De manier 
hoe sommige geïnterviewde in hun eigen woorden 
vertelde wat hun ervaring was/is en wat ze gaan 
missen ontroerde mij. Wat mij op een idee bracht. 
Wat als ik dit zou bundelen in een video met ook 
beelden van de studenten tijd. Zou dit het gevoel 
van Saudade naar boven brengen en bijvoor-
beeld ook bij andere studenten of oud studenten.

Concepten

O n t w e r p k e u z e s
Toen ik begon met mijn prototype afsluitings al-
taar was ik gefocust op het gedeelte afsluiten. 
Maar ik merkte al snel dat het hierbij dus niet 
over Saudade gaat, maar over een klein deel hi-
ervan. Wat ik wel uit dit prototype kon halen was 
de rust, het besef en het ritueel wat fijn was. Dit 
zal ik dan ook mee nemen in mijn ontwerp criteria.

O n t w e r p v r a a g
De onderzoeksvraag monde zich 
uit in de volgende ontwerpvraag.
Hoe kan ik door middel van een ritueel het gevoel van 
Saudade bij afstuderende CMD studenten creëren?

Hoe kan het ritueel nuttig zijn voor de ervaring?
Gebleken is dat bij het prototype handelingen 
worden gewaardeerd. Door handelingen te doen 
zoals schrijven hebben mensen het gevoel iets van 
zich af te schrijven. Wat hierdoor afsluiting verwerkt. 

Wat zijn de lichamelijke ervaringen met Saudade?
Met de kennis die ik heb vergaren en mijn eigen 
ervaring weten we nu dat Saudade een lichameli-
jke ervaring is. Die zich voornamelijk in de herse-
nen plaats vind. Maar hierdoor ook verdriet en 
blijheid activeert. Het gevoel van Saudade kan 
daardoor ook zwaar voelen, pijnlijk voor het hard 
of kippenvel geven mocht je getriggerd worden. 

Hoe vang ik een gevoel van Sau-
dade als het zichzelf voordoet?
Het gevoel is persoonlijk en valt niet echt te 
vangen doordat het op een eigen manier bij ied-
er aanbied. Hierdoor zou ik alleen beeld opn-
ames kunnen maken van mensen om hun reac-
tie te vangen. Maar dit zou in tegenstrijdigheid 
zijn met mensen hun eigen privacy en wil ik 
het graag laten bij een persoonlijke ervaring. 
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Voor dat het proof of concept gemaakt kon worden 
heb ik terug gekeken naar de inzichten die ik heb 
gekregen bij het onderzoek. Het concept zal door 
middel van de ontwerpcriteria het probleem van 
mijn ontwerpvraag en onderzoeksvraag oplossen. 

Inzichten onderzoek
Mensen krijgen het gevoel van 
Saudade als je het benoemt.
Mensen staan niet stil bij het feit dat hun studententi-
jd afloopt. Maar willen hier wel graag bij stilstaan.
Mensen willen hun persoonlijke groei/ontwikkeling 
het liefst voor hun zelf afsluiten. Het moet dus niet 
gedeeld worden en een integer moment zijn met hun zelf.
Mensen vinden handelingen zoals het opschrijven 
van hun gedachte en het verbranden hiervan fijn. 
Dit associëren ze sterk met het afsluiten van iets.
Mensen binden zich met fysieke spullen bij herinnerin-
gen. De studenten gaven aan dat ze dit ook fijn vinden.

Proof of concept

O n t w e r p c r i t e r i a
Het ontwerp moet 3 fases doorlopen.
In mijn proof of concept moet er een handeling 
worden verricht of uitgevoerd. Dit het liefst in 
drie stappen zodat we “de rite of passage” hier-
in kunnen aanhouden. Dit betekent dus stap 1 
een moment van afscheiding en vernietiging van 
de oude status. Je oude zelf/ je geëvolueerde stu-
dentzijn.  Stap 2 De liminale fase waarin je dus in 
de tussenfase bent of het moment van afsluiting 
ervaart. Stap 3 het moment dat je over de drem-
pel stapt als student en je en nieuwe rol aan neemt. 

Het ontwerp moet persoonlijke details waarborgen. 
In het ontwerp moet een vorm van geborgen-
heid zitten. Zeker in stap 1 omdat hierbij door 
sommige verschillende momenten die persoonli-
jk zijn zullen worden aangekaart. In stap 2 moet 
het gevoel van Saudade worden opgewekt. 
Waarin stap 3 een groots moment moet worden. 

Het ontwerp moet het gevoel van Saudade opwek-
ken en hierbij mensen een besef van tijd geven.
Dit zal de onderzoeksvraag beantwoor-
den en het ritueel extra lading geven.

Het ontwerp moet memora-
bel zijn en een Fysiek aspect hebben.
In de interviews kwam naar voren dat de meeste 
ondervraagde een fysiek object waarderen om 
herrineringen en dus saudade mee op te halen.
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Saudade em dias Estudante
Een drieluik van rituelen waarbij de studententijd word 
afgesloten door middel van het gevoel van Saudade.

Deel 1  afsluiting door een verbranding van een 
persoonlijk geschreven brief aan hun zelf als student.  
Dit gedeelte zal zich plaats vinden bij de expositie. 
Men krijgt de gelegenheid om in een hokje een brief 
aan zichzelf te schrijven. In de brief mogen ze hun 
eigen aanspreken op de highlights of lowlights die ze 
de afgelopen tijd in hun studie hebben meegemaakt, 
zichzelf bedanken of gewoon vertellen hoe ze zijn 
veranderd. Deze invulling word aangewakkerd, 
maar mag geheel zelfstandig worden ingevuld. 
Vervolgens mogen ze deze brief in de vuurkorf 
gooien om dit gevoel achter zich te laten.

Deel  2 Een poëtische video projectie tijdens de 
diploma uitreiking met audio fragmenten van de 
interviews en beelden van het studenten periode. De 
diploma uitreiking zal zich plaats vinden in de grote 
kerk in Breda. Voordat de diploma’s worden uitgedeeld 
zou de video geprojecteerd kunnen worden. Voor de 
audio gedeeltes zal toestemming worden gevraagd 
aan de geïnterviewde studenten. Iedereen in de 
zaal zal het verhaal wat de studenten vertellen 
aanhoren en hierdoor het gevoel van Saudade voelen.

Deel 3 Een persoonlijke gift met quote die 
zij tijdens hun interview hebben gezegd. 
Doordat er in de interviews verschillende vragen 
zijn gesteld over het persoonlijke process van de 
student kunnen deze worden gebruikt als quote.
Deze quote wil ik voor iedereen in een 
persoonlijke kaart als geschenk mee geven.
Deze kaart zal worden gemaakt van hout, 
waardoor hij als plaatje wordt uitgereikt.

Deze drie onderdelen zijn dus gebaseerd op 
de theorie. De uitwerking en vormgeving 
zit in de 5 weken na deze exploratie waarin 
word gekeken welke vorm het beste past.
In de afsluiting moet een vorm van achterlaten zitten. In 
de video een vorm van transformatie moeten worden 
weergeven. In de toegift een vorm van wedergeboorte.

Concept

Deel 1

S a u d a d e - R i t u e e l

Deel 2 Deel 3

deze vormgeving kan gezien als sfeerinpresie 
maar  staat nog niet vast als vormgeving.
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Hoe kan ik een ervaring maken waarbij men 
stilstaat bij het afsluiten van hun studententijd 
en hierbij het gevoel van Saudade ervaart?

Door middel van het onderzoek naar Saudade ben 
ik er achter gekomen dat dit gevoel niet alleen een 
gevoel is voor de Portugezen. Het universele aan 
Saudade zit hem in het uitleggen en benoemen 
van het gevoel waardoor men zich identificeert. 
Uit het onderzoek en de prototypes is er een 
duidelijk beeld van behoeftes van de doelgroep 
naar voren gekomen. Deze zullen worden vervuld 
in de proof on concept uitwerking. Waarbij 
alle delen van het onderzoek samen komen. 
Antwoord op vraag: Door het verbinden van de 
verschillende aspecten van de studietijd en het 
uitvoeren van rituelen word een overgangsfase 
gesymboliseerd. Wat de verwerking zal 
ondersteunen. Door de afsluiting van hun studietijd 
een memorabel moment te maken met een fysiek 
voorwerp wat hen hier aan zal denken zal helpen.

V e r v o l g s t a p p e n

Als ik dit onderzoek mag uitwerken tot uiteindelijk 
volwaardig high fi prototype zal er volledige 
aandacht worden besteed aan de vormgeving 
van de producten uit de proof of concept.
Er  zal nog meer onderzoek worden 
gedaan naar welke beelden het gevoel van 
saudade voor de studenten zal versterken. 
Daarnaast zal gekeken worden naar het belang van 
Avans in het ritueel. Daarbij gekeken of het iets is 
wat vaker toepasbaar kan worden en vereenvoudig 
worden, maar toch persoonlijk kan blijven.
De uitwerking zal zich richten op de lichting van 
CMD, de typisch CMD gerelateerde momenten 
zullen dus nog verder onderzocht moeten 
worden. Daarnaast zal er gekeken moeten welke 
componenten de studietijd/studententijd weergeven. 

Welke vormgeving de verschillende stappen van 
de proof of concept zullen krijgen wil ik daarom 
ook graag verder uitwerken na deze exploratie.

Conclusie

“But even in the moment, you can 
feel it start to fade. A world that 
doesn’t change and fits in a frame.
if only you can feel a little more com-
fortable moving on” {22]

[1] https://www.the-liminal-space.com/all-projects/the-departure-lounge
[1.1] Des Vu: The awarness that this will become a memory
https://www.youtube.com/watch?v=bPKoIZn6IJI
[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Saudade
[3] The word SAUDADE! What it MEANS and HOW TO USE IT in European Portuguese
https://www.youtube.com/watch?v=Y2mP3_nOHiU
[4] https://www.raakbaar.nl/saudade/
[5] Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Overgangsritueel_(antropologie)
Encyclopaedia Britannica 2008 Ultimate Reference Suite: ‘Passage rite’
Van Gennep, Arnold (1909). ‘Les rites de passage”
Turner, Victor (1967). ‘Betwixt and between: the liminal period in rites de passage,’ Forest of symbols: aspects 
of the Ndembu ritual, Cornell UP, Ithaca, pp. 23-59.
[6] https://scholarlykitchen.sspnet.org/2022/01/13/life-in-a-liminal-space-or-the-journey-shapes-the-desti-
nation/
Extra:
https://avans.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_1007_
BF03062152&context=PC&vid=31AVANS_INST:31AVANS_VU1&lang=en&search_scope=MyInst_and_
CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Overgangsrituelen
[7] https://link.springer.com.ezproxy.avans.nl/chapter/10.1007/978-90-368-1908-4_11
[8] Why do we feel nostalgia? – Clay Routledge
https://www.youtube.com/watch?v=WiTgn5QH_HU
[9] https://nl.wikipedia.org/wiki/Melancholie
[10] Een korte geschiedenis van de melancholie – Courtney Stephens
https://www.youtube.com/watch?v=8li-3pRrA5Y
[11] How memories form and how we lose them – Ted Talk
https://www.youtube.com/watch?v=yOgAbKJGrTA
[12] How to remember your life
https://www.youtube.com/watch?v=GLy4VKeYxD4
[13] What do you want to remember?
https://www.youtube.com/watch?v=sBFakIblz98
[13] Gabriel Barcia-Colombo: Capturing memories in video art
https://nl.pinterest.com/pin/525302744006774394/
[14] BOEK
Psychologie van de adolescentie ( biologisch, psychologisch en pedagogisch) – Martine F. Delfos
“Het woord “adolescentie” stamt af van het Latijnse woord Adolescere, wat betekent ‘groeien tot volwassen-
heid’ (Muuss, 1982) p.23
[15] BOEK 
Psychologie van de adolescentie ( biologisch, psychologisch en pedagogisch) – Martine F. Delfos
“De Adolescentie …. culturele gemeenschap)” r. 2 p.34
[16] BOEK 
Psychologie van de adolescentie ( biologisch, psychologisch en pedagogisch) – Martine F. Delfos
“Een belangrijk … voor de volwassenheid.” p. 34

Bronnenlijst



3534

[17]  Figuur uit het BOEK 
Psychologie van de adolescentie ( biologisch, psychologisch en pedagogisch) – Martine F. Delfos
18 tot Late adolescentie/ jong volwassen zijn de categorie van mijn doelgroep
Emerging adulthood is van 23 tot 30  p. 32
[18] BOEK
Psychologie van de adolescentie – Wim slot, Marcel van Aken ( Thiememeulenhoff)
“Volwassenheid is  … de adolescentie.” R. 16 p. 16 
[19] https://link.springer.com.ezproxy.avans.nl/article/10.1007/BF03062152
Serie Een Bijzondere Casus: Rocco op de rand. Existentie¨le thema’s in de psychotherapie van een adolescent 
Kurt Renders
“ Existentiële eenzaamheid … van de adolescent.”p.168 – 169 r. 45
[20] Scriptie FursterMarjon en Irith Vrijmoeth – Game over
file:///C:/Users/Vera/Downloads/file_c61709ee-6172-4013-a10b-4ad3303ff4dd_Furster-Marjon-en-Irith-Vri-
jmoeth-Game-Over.pdf
“De gekozen …. gekozen leeftijdsfase.” P.11 r. 4
[21] Inzichten uit interviews , bijlage 1
[22] Morii: Het verlangen een een vluchtige ervaring vast te leggen
https://www.youtube.com/watch?v=1asBOCAmgaw

Inspiratie::
BOEK: Mijn studententijd: verhalen over de mooiste tijd van je leven, Frank Heinen, 1985
BOEK: De mooste tijd van je leven, Erica Kramer cop 2012
BOEK: Graduation guide for design students, Moniek Paus cop 2012

Bijlagen
1. Erasmus enquete
2. Process onderzoek
3. Interviews uitgewerkt
4. Mindmap
5.  Concepten prototypes
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BIJLAGE 1
Enquête Erasmus, The end of Erasmus
Afstudeervoorstel vooronderzoek 

Doormiddel van een enquête wilden ik erachter te komen hoe andere over het onderwerp nadenken. Hierbij 
heb ik gefocust op mijn Erasmus ervaring. Op het moment van het uitzetten van deze enquete  zat ik op het 
einde van mijn Erasmus studeerervaring in Lissabon, Portugal. Met vrienden van school en huisgenoten heb 
ik over het onderwerp gepraat maar via een enquête kan ik beter pijlen hoe zij naar het onderwerp kijken. 
Vanwege dat alle studenten internationaal zijn heb ik gekozen om deze in het Engels te maken.

Het resultaat van de enquête.
In totaal hebben 20 Erasmus studenten mijn enquête ingevuld. Ze voelden zich erg verbonden met de vragen 
en hebben zeer uitgebreid geantwoord. Hieruit kon ik concluderen dat dit niet alleen voor mij een emotion-
eel geladen onderwerp is. 
Maar ook voor vele anderen die afscheid nemen van een fase in hun leven als een drempel ervaren.Meer dan 
de helft zegt zich verdrietig te voelen en een kwart is blij. 
De rest is gespannen of angstig voor het einde van de Erasmus periode. In de algemene context zien ze het 
einde van een hoofdstuk ook positief aangezien ze vooruit kijken naar een nieuw hoofdstuk.
“I want to hold on to this ending chapter but just like when reading a book you're curious about the next 
chapter. And the next builds on the last. Erasmus might be in the past soon but it will influence my present 
and future” – anonymous 
Gekeken naar wat ze het meest zullen missen van het afgelopen periode, hebben de mensen die ze hebben 
ontmoet en de stad bijna gelijk aan elkaar gescoord. Dit laat zien dat de emotionele band ook te maken heeft 
met de sfeer van de omgeving. 
Mensen zijn blij dat ze een avontuur zijn aangegaan maar ook verdrietig omdat ze het avontuur zijn 
aangegaan en ze dit nooit meer hetzelfde zullen meemaken. Dus het mes snijd aan twee kanten. Maar de 
mensen die nog niet weten wat er gaat komen zijn dan weer meer pessimistisch.
“The uncertainty of it, i dont really know what’s going to happen “
“Next chapter is continuing my studies at home but in comparison to this chapter here I’m not really looking 
forward”
De manier hoe ze omgaan met de verwerking van het einde is redelijk verdeeld tussen de ingevulde mensen. 
Alle mogelijke opties zijn ongeveer evenveel aangeklikt. 
Sommige mensen plakken er nog een Erasmus aan om zich vast te blijven houden aan het gevoel van de 
Erasmus ervaring. Wat het tegenovergestelde is van loslaten en het accepteren dat het over is.
“Spoken of my heart. There's. Cause you get the "saudadé" as portugese say. Memories will get nicer by time 
and you might only remember the good part.”
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BIJLAGE 2
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BIJLAGE 3  Interview vragen
 
De volgende vragen werden gesteld tijdens de interviews.
Hiervan zijn 11 antwoorden uitgewerkt in korte samenvattingen
 
De audio fragmenten zijn terug te beluisteren via:
https://drive.google.com/drive/folders/1fsY4o73ubVXfjtu8ZBva_tLRdwLkbrJk?usp=sharing
 
Wie ben je , hoe oud ben je?
Hoeveelste studie is dit?
Heb je op kamers gewoond of niet?
Hoe kijk je terug op de afgelopen 4 jaar CMD?
Hoe lang heb je gedaan over je studie, heb je herkansingen moeten doen of zit je in het jaar waarin je hoort te 
zitten?
En voel je ergens druk om af te studeren? Van uit wie?
Denk dat je onderbewust door je ouders druk hebt opgelegd gekregen om af te studeren?
Wat voor gevoel je als je terug kijkt op je studie tijd?
Wat voor gevoel op de schaal van boos of verdrietig zit er bij jouw?
Komen er gevoelens van nostalgie kijken als je terug denkt aan de tijd die je hebt gehad op CMD?
Heb je een specifiek moment van de afgelopen jaren waar je nog eens aan denkt?
Denk je dat nostalgie altijd positief is of kan het ook negatief zijn?
Denk je dat er een vorm van rouwen is of van verdriet bij het afsluiten van je studie?
Wanneer heb je het gevoel dat je studenten tijd voorbij is? Bij het krijgen van je diploma, verlaten van school 
of iets anders?
Hecht je waarde aan de diploma uitreiking? Waarom wel of niet?
Denk je dat een diploma uitreiking helpt bij het afsluiten van je studenten tijd?
Denk je dat het waarde heeft om een uitvaart van je persoonlijke groei te geven?
Zie je meer diepgang achter het papiertje, het is een reflectie op de persoon die je bent geworden door dat je 
op de studie hebt gezeten.
Zie je de algemene waarde achter het papiertje in?
Denk je dat als je reflectie doet op je eigen proces dit helpt of niet?
Is er iets wat je mee gaat nemen van CMD, een persoon, quote of voorwerp?

Interview 1: Jasscha
Jasscha is 21 jaar oud , dit is zijn eerste studie. Hij vond dat zijn studie tijd erg snel ging maar dat hij wel veel 
nieuwe mensen heeft leren kennen. Hij zit dit echt als een unieke levensfase. Hij voelt druk om af te studeren 
omdat hij een baan heeft waar hij na zijn studie aan de slag kan. Het idee van vertraging zou zijn tijd belem-
meren. In het algemeen kijkt hij positief terug op de studie, hij was niet bewust bezig met leren. Nostalgische 
gevoelens kwamen bijvoorbeeld toen hij weer zijn jas aandeed die hij in de eerste heeft gekocht. Hij is nog 
niet helemaal bezig met het afsluiten van zijn studenten tijd, maar dat is ook omdat hij het gevoel heeft dat 
hij sowieso nog een paar keer terug komt op school. Het hokje student paste hem sowieso niet omdat hij ook 
niet op kamers heeft gezeten. Hij zal zich wel altijd student van het leven voelen. De diploma uitreiking is be-
langrijk om nog mensen te kunnen bedanken en zien. Maar het papiertje niet, dat is voornamelijk belangrijk 
als zekerheid. Omdat zijn vader nooit een papiertje van een opleiding heeft gehaald wil hij het wel hebben. 
Hij denkt dat het ook helpt bij het afsluiten en een groot moment in je leven is. Hij vind het een interessante 
kijk om zijn levensfase te begraven. Als hij terug kijkt naar de afgelopen jaren is hij volwassener geworden. 
Wat hem betreurt. Hij hecht niet veel aan materialen dingen maar zou wel graag iets terug willen krijgen van 
Avans. Aangezien hij er wel veel geld in heeft gestopt. 

Interview 2: Bastiaan
Bastiaan is 23 jaar oud, dit is zijn eerste studie omdat hij wat langer op de middelbare heeft gezeten. Hij heeft 
eventjes op kamers gewoond maar toen kwam corona en is hij weer naar huis gegaan. Hij vond het echt 
fantastisch leuk op school, omdat hij goeie feedback mocht geven op de studie. Hij zat namelijk bij de opleid-

ingscommissie. De eerste twee jaren waren top. Het derde jaar labs minder maar stage was dan wel weer leuk. 
Zijn doel was vrij helder hij wilde zijn diploma halen en was erg gefocust op school. Hij kijkt positief op de 
afgelopen jaren terug. Hij heeft veel nieuwe mensen ontmoet. Hij zocht de gemotiveerde mensen om mee 
samen te hangen. Hij is verbaasd dat hij nu aan het afstuderen is maar houdt ook de optie vrij dat hij het wel-
licht niet haalt. Hij wilt zijn diploma en door. Het diploma papiertje is voor hem gewoon een teken voor een 
minimum salaris. Hij vind dat als je je gedraagt als een student je dit altijd zal zijn. Hij is niet heel betrokken 
geweest met zijn medestudenten., maar dit kwam door zijn eigen hobby’s. Hij houdt een dagboekje bij met 
highlights en een reflectie boekje. Hij zou het liefste al zijn werk van de afgelopen jaren bij elkaar willen goo-
ien en in de fik steken. Een gepersonaliseerd diploma zou hij wel zien zitten. Ook een beeld maken wat voor 
hem CMD voorstelde zag hij zitten. 

Interview 3: Ellis
Ellis is 25 jaar oud. Heeft op kamers gewoond, maar woont nu met haar vriend. Heeft een mbo gedaan, een 
jaar een andere hbo en toen CMD. Ze heeft een mooie tijd op CMD gehad en school was eigenlijk alleen 
bijzaak. Vrienden en dingen doen hoofdzaak. Ze zit in het jaar waarin ze hoort te zitten. Ze wilt graag haar 
diploma halen en gaan werken. Ze is niet perse klaar met het studenten leven maar wel met school. Haar 
ouders geven onbewust toch druk om haar het diploma te laten halen. Ze wil graag nog doorstuderen. Ze 
ziet de diploma uitreiking als d day en gaat zeker veel huilen. Ze kijkt wel uit naar haar nieuwe levens fase 
hierna. Als ze is afgestudeerd gaat ze rouwen. Ze gaat het idee missen dat ze vrienden niet elke dag meer op 
school ziet en je elke dag aan het werk bent. Als ik ze aan het einde bijna sta ja dan krijg ik nostalgie. Ik denk 
Als ik ook bijvoorbeeld In het hoofdgebouw loopt dan loop dan zie ik mezelf nog met dat rugzakje. Zo aan 
het kijken van wat ga ik hier doen Het is allemaal nieuw en nu ben ik gewoon al bijna klaar. Dus lijkt het net 
alsof het in een jaar allemaal gebeurd is . “Het is nu echt klaar Het , Ik ga een lange tijd niet meer terug daar 
naartoe. Het gaat anders zijn Als ik terug ga Het is niet meer hetzelfde als op dat moment zeg maar . ik denk 
je dat gevoel ook gaat krijgen als wij school afsluiten. Ze vind reflecteren heel belangrijk. Ze denkt dat ik de 
vriendschappen voornamelijk meeneem.

Interview Tseng:
Tjeng is 20 jaar, dit is zijn eerste studie, hij zit sinds dit jaar op kamers. Hij kijkt gemixt terug op de afgelopen 
vier jaar. Hij gaat niets doen met de studie als hij klaar is. Hij wil namelijk steden bouwkunde gaan studeren. 
“Het is om student te zijn Ik heb geleerd hoe om niks te doen en het toch te halen Ik heb geleerd om heel veel 
te doen en het niet te halen.” Ook al voelt het alsof het weg gegooide tijd is denkt hij toch iets te hebben aan 
cmd als stedenbouwkundige. Zijn studietijd zit hij als een periode van volwassen worden. Wat hij het meeste 
gaat mensen zijn het type mensen dat CMDers zijn. Hij denkt nog vaak terug naar het intro kamp. Hij vond 
de confrontatie met saudade erg diep gaan. Hij kreeg ineens een besef moment dat hij met bepaalde mensen 
nog meer moest gaan afspreken. De diploma uitreiking is voor de bühe, maar hoe hij zich heeft ontwikkelt is 
voor hem zelf. De CMD sfeer is de gedachte goed die hij mee neemt. 

Interview Luuk:
Luuk is 27 jaar oud, woont op kamers, heeft een mbo game art gedaan in Amsterdam voor CMD. Hij kijkt 
tussen positief en negatief terug op zijn studie. Hij heeft over het algemeen wel naar zijn zin gehad. Hij kijkt 
vooral positief terug naar zijn huisgenoten en de sfeer daar.  “Natuurlijk, maar aan de andere kant ben ik ook 
nog een beetje onzeker. Omdat ik niet weet wat er hierna gebeurt dus dan maakt het dan een beetje moeili-
jk of zo. Soms dan betrap ik mezelf een beetje op dat ik mezelf aan het saboteren ben. Als soms dingen een 
beetje mislukken zodat ik nog iets langer kan blijven, maar aan de andere kant heb ik ook een externe factor. 
Ik ben 27 ik moet afstuderen.” Hij is niet erg betrokken bij de studie geweest. Hij denkt dat hij als het voorbij 
is wat vrolijker is. Mensen vragen hem nu al veel dingen, wat hij gaat doen na het afstuderen. Dit benauwd 
hem. Hij zegt dat hij weinig van CMD gaat mee nemen wat hij niet al kende.

Interview Floor
Floor is 22 jaar oud, dit is haar eerste studie, ze woont op kamers, ze heeft een tussenjaar gedaan na het 
tweede jaar waarin ze bij haar studentenvereniging in het bestuur zat. Ze vond het in het begin lastig om 
weer connecties te maken in het afstudeerjaar. Ze vindt de creatieve mensen op CMD erg fijn want dan kan 
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je altijd feedback vragen. Ze heeft allerlei emoties gevoeld over de afgelopen 4 jaar, maar kijkt er positief op 
terug. Ze kijkt positief terug op haar huis en de vrienden die ze hier heeft gemaakt en krijgt daar nostalgie 
van. Ze denkt dat de vrijheid die we bij CMD hebben hierna niet meer zal zijn in bijvoorbeeld een master. 
In de laatste weken zal ze bezig zijn met het afscheid aan haar cmd leven. Ze is het nu nog een beetje aan het 
wegdrukken. “Ik weet nog dat Tim zei tegen mij over afstuderen Dat is waarschijnlijk het enige project wat 
je gewoon in je leven wat je met alle vrijheid kan doen en dat gaf mij wel een soort zeg maar een setback van 
oh ja Maar dat is ook zo” Wat ze gaat meenemen is het nostalgische gevoel van voor het eerst robotjes maken. 
Dit was een opdracht uit het eerste jaar.

Interview Adriënne:
Adriënne is 21 jaar oud, dit is haar eerste studie, ze woont al sinds het 1ste jaar op kamers. Ze gaat na CMD 
nog een studie doen. Ze kijkt met een mix feeling terug op de afgelopen jaren want ze vindt dat we het niet 
echt studententijd kunnen noemen i.v.m. corona. “Ik ben op de plek van mijn leven waar ik hoor te zijn” Als 
ze terug kijkt op snapchat naar herinneringen word ze al nostalgisch over de studie periode. “Als je de studie 
uiteindelijk afsluit bij de diploma uitreiking of daarvoor bijvoorbeeld.  Ja Ik denk wel wetende dat ik niet 
meer elke dag mijn vrienden zou zien. Gewoon op school lekker met je vrienden wat we nu doen, gewoon 
lekker werken enz. én ook flink haat op de studie af en toe gooien. Daarover voel ik we een vorm van verd-
riet én even slikken dat je daar afscheid van moet nemen.” Ze zou de ontwerpspiraal meenemen. Het gevoel 
saudade speelt intern af in haar hoofd.

Interview Merel:
Merel is 22 jaar oud, dit is haar eerste studie. Heeft volledige tijd op kamers gewoond. Ze voelt druk om af 
te studeren van uit haar zelf. Ze wil tegelijkertijd afstuderen met de rest. Ze kijkt neutraal tot positief terug 
naar de studietijd. Ze had het gevoel dat ze niet het meeste uit zichzelf heeft gehaald tijdens de studie. Het 
eerste jaar was het leukst en het zorgeloos, de jaren daarna veel meer verplichtingen. Ze krijgt nostalgie als 
ze denkt aan het intro kamp. Ze dat alles na de studietijd minder gaat worden. Ze heeft geen toekomst plan 
na de studie. “Het moment van student af is na de diploma uitreiking, dan is het echt klaar klaar” of uit haar 
studentenkamer gaan. Ze hecht veel waarde aan de diploma uitreiking. Ze wil graag de traditie meemaken. 
Ze denkt dat afronding belangrijk is om opnieuw te beginnen. CMD is het spin in het web, zo ziet ze zichzelf 
ook.

Interview Niels:
Niels is 22 jaar oud, heeft niet op kamers gewoont, dit is zijn eerste studie. De afgelopen jaren vond hij mind-
er door corona. Maar de eerste twee jaar vond hij erg leuk en nu het afstuderen ook. Hij geeft de afgelopen 
jaren een dikke 8. Hij voelt wel druk om af te studeren, maar niet te veel, hij is wel klaar om CMD af te sluit-
en. Hij voelt de druk omdat zijn ouders zijn studie betalen. Maar hij vind het beter om nu die druk te hebben 
dan bijvoorbeeld een grote studieschuld te hebben. Bij het gala had hij het moment van nostalgie. Het gevoel 
van verbonden hij vond hij top. Hij gaat de vrijheid missen om zijn dag in te delen. Het diploma is een sociaal 
vangnet. “Je moet je rust pakken en niet opgeven”

Interview Lars:
Lars is 22 jaar oud, dit is zijn tweede studie, hij heeft een half jaar informatica gevolgd. Heeft de hele periode 
op kamers gewoond. Hij kijkt positief ondanks corona, hij zag de studententijd wel gewoon als leuk. Weinig 
minpunten aan zijn studententijd. Hij voelt niet veel druk om af te studeren. Hij voelt wel druk om een goed 
project neer te zetten. Hij gaat later terug denken aan zijn afstudeertijd. “Je sluit iets af dat niet meer terug 
komt” Wat hij mee neemt van uit CMD “Niks is te gek je moet gewoon doen, en niet volgens de regels, de 
gekste dingen uitproberen”

Interview Ruben:
Ruben, 21 jaar oud, CMD is zijn eerste studie. Hij woont net op kamers. Hij heeft niet het gevoel dat hij 
een wilde studenten tijd heeft gehad. Hij heeft altijd gewerkt naast de studie. Hij kijkt positief terug op zijn 
studietijd. Hij heeft niet echt stilgestaan bij bepaalde momenten. Hij vind het wel zonde om nu al aan de bak 
te gaan. Hij is redelijk nuchter over de diploma uitreiking. Hij gaat mee nemen van CMD , “het hele concept 
kloppend maken. Goed nadenken wat je wilt vertellen”

BIJLAGE 4 Mindmap



5554

BIJLAGE 5 Concepten prototypes
In deze bijlage vind je schetsen van prototypes.
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