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Voorwoord

01/1Grote paniek, 
grote winst
Grote paniek toen ik een paar dagen voor het inleveren van mijn afstudeervoorstel twee 

a4’tjes kwijt was, van dat voorstel. Ik zag alles weer helemaal in elkaar storten dat het 

weer niet ging lukken om af te studeren. De flinke hartkloppingen en het braken achteraf 

heeft mij doen inzien dat ik enorm veel last van faalangst heb/had. Ik heb misschien nog 

steeds wel last van faalangst, maar ik kan er veel beter mee omgaan.

De keuze voor dit onderwerp was voor mij heel erg omdat het mes aan twee kanten zou 

snijden. Het was eindelijk een onderwerp dat ik interessant genoeg vond en tegelijkertijd 

verplichte ik mijzelf daarmee om mij te verdiepen in faalangst. 

Dit is verreweg de beste keuze die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Zonder dat ik ben 

afgestudeerd, en wellicht doe ik dat nu ook nog steeds niet, heb ik toch al een hoop ge-

wonnen. Het verdiepen in faalangst werpt op elk vlak zijn vruchten af en daarnaast ben ik 

ook nog eens bijna ein-de-lijk afgestudeerd (ja ik heb hem afgeklopt). Na een paar totale 

klote jaren met nare tegenslagen kan ik (bijna) weer vooruit kijken, en verder!

Maar nu eerst, een onderzoek naar faalangst (en mezelf).
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Samenvatting
Aanleiding

Probleemstelling

Doelstelling

Onderzoeks
vraag

02
Dit onderzoek is eigenlijk direct begonnen toen ik besefte dat ik faal-

angst had. Hulp was moeilijk snel te verkrijgen en ik vroeg mij af waar-

om er anno 2021 nog geen toegankelijk hulpmiddel voor was. Uit mijn 

eerste desk research naar faalangst in het algemeen bleek dat 1 op 

de 4 studenten last heeft van faalangst en dat dit door de oplopende 

prestatiedruk alleen maar oploopt. 1 op de 4 zou betekenen dat op 

Avans Breda zo’n 4000 studenten zitten die in hoge of mindere mate 

last hebben van faalangst.

Of al die studenten hetzelfde probleem hadden als ik wist ik niet, daar-

om heb ik 10 interviews afgenomen met (ex) faalangstigen en  met 

een psycholoog / orthopedagoog, om mijn bevindingen voor te leg-

gen. Niet alleen over mijn eigen probleem dat ik geen hulpmiddel kon 

vinden, over alles. Het waren interviews van zo’n 45 minuten per stuk 

over faalangst bij de deelnemer, tijdens studie, ontstaan, hulp etc. 

Uit deze interviews bleek dat de vraag naar hulp er absoluut was, te-

gelijkertijd had niemand van de faalangstigen echt hulp gehad, ge-

accepteerd of gezocht. De vraag is er, maar de huidige mogelijkhe-

den voldoen niet aan de behoeften van de student.

Daarnaast verplichte ik mijzelf ook om mij in faalangst te verdiepen. Ik 

had de verwachting dat het met aan twee kanten zou snijden, en die 

verwachting heeft het vooralsnog absoluut waargemaakt. 

Faalangst onder studenten is al een probleem, daarnaast ook nog is 

een groeiend probleem. Studenten willen hulp zodat ze kunnen leren 

omgaan met hun faalangst. Echter is het gat tussen vraag en aan-

bod te groot. De huidige hulpmiddelen voldoen niet aan de behoef-

ten van de student waardoor ze niet tot actie komen en geen hulp 

accepteren, enkel als er geen andere uitgang meer is en de proble-

men te groot zijn geworden.

Het doelstelling is studenten met faalangst een hulpmiddel te bie-

den die voldoet aan hun behoeften waardoor kunnen ze leren. Dit 

hulpmiddel moet als ‘tussenstap worden gezien, hierdoor hoeft niet 

meteen de grote stap worden gezet naar een (groeps)cursus of psy-

choloog.

“ Hoe creëer en bied ik een 
hulpmiddel aan faalangst 
studenten die voldoet aan 
hun behoeften waardoor ze 
beter met faalangst kunnen 
leren omgaan?”
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SAMENVATTING 02

Deelvragen

Onderzoek

Om mijn ontwerpvraag te kunnen beantwoor-

den zijn de volgende deelvragen opgesteld.

Dieper uitwerken en doorzoeken 
van afgenomen interviews
Om mijn deelvragen te beantwoorden heb ik mijn interviews nog 

een keer uitgewerkt omdat daar erg veel uit is gekomen. Rechts een 

screenshot van deze uitwerking. Deze interviews vormen een belang-

rijke basis voor dit project. De volledige uitwerking is in de bijlage te 

vinden

UITWERKING INTERVIEWS, OPZOEK NAAR DE BEHOEFTEN

Wat zijn de behoeften van de student en hoe 
kan daar effectief op ingespeeld worden?

Aan welke eisen moet het hulpmiddel 
voldoen om tot actie over te gaan?

Waar hebben studenten problemen 
mee en waar hebben ze hulp nodig?

Wat is of werkt effectief bij faalangst 
(en studenten)?

Informatie uit 
faalangstcursus
De insteek die ik had toen ik aan de faalangstcursus 

begon was dat ik daar voor mezelf zat en alles wat 

ik mee kon pikken voor mijn afstudeeropdracht was 

mooi meegenomen. Uiteindelijk heb ik hier veel meer 

informatie uit gehaald dan dat ik verwachtte. Ik heb 5 

lessen kunnen observeren, luisteren naar ervaringen, 

leren en kunnen peilen over mijn project. De conclu-

sies die ik hier uit heb kunnen trekken heb ook in mijn 

ontwerpcriteria kunnen doorvoeren. 

Conclusies voorleggen 
aan expert
Nadat ik voor de tweede keer de interviews had door-

gestruind en uitgewerkt, de conclusies van de faal-

angstcursus had uitgewerkt heb ik de eerste ontwerp-

criteria opgesteld. Deze eerste ontwerpcriteria heb 

ik samen met mijn eerste concept voor gelegd  aan 

psycholoog / orthopedagoog Joline Martens. Op deze 

bevindingen, ontwerpcriteria en het concept werd erg 

positief gereageerd. Een enkele wijziging was nog no-

dig om de definitieve ontwerpcriteria te bepalen. 
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7. Ontwerpcriteria

Concept(door)
ontwikkeling

1.

2.

Er zijn 2 punten die aandacht nodig hebben als het om de ont-

werpcriteria gaat. Ten eerste moet het hulpmiddel aan een 

hoop voorwaarden voldoen wilt de student open staan om hulp 

te accepteren.

Ten tweede moet het hulpmiddel effectief zijn en om dat te be-

reiken moet er ook aan bepaalde criteria voldaan worden. De 

student moet daadwerkelijk leren. Daarom zitten de gebruike-

lijke bouwstenen in de behandeling van faalangst erin en om 

dat te versterken worden notificaties gebruikt.

Voordat ik ‘officieel’ bij dit hoofdstuk aan kwam had ik al 2 concepten uitgewerkt en 

voorgelegd bij psycholoog / orthopedagoog Joline Martens. De feedback hierop 

over de mogelijke werking was grotendeels positief. Om die reden heb ik de basis 

van dat concept behouden. Binnen dat concept ben ik verder opzoek gegaan naar 

de beste manier om de ‘stof’ effectief over te laten komen op de student. Hier heb ik 

3 concepten verder uitgewerkt door middel van schetsen, wireframes en journeys.

SAMENVATTING 02

Ontwerpcriteria / voorwaarden van het hulpmiddel om 

aan de behoeften te voldoen om tot actie over te gaan.

Ontwerpcriteria van de inhoud van het hulpmiddel, om studenten 
effectief te leren hoe ze met hun faalangst kunnen omgaan.

• Toegankelijk en laagdrempelig

• Individueel / anoniem

• Eigen tijd & eigen tempo

•  Aantrekkelijk, interessant, leerzaam 
en leuk —> motiverend

• Psycho-educatie (Prio)

• Cognitieve gedragstherapie (Prio)

• Ontspanningsoefeningen (Optioneel)

•  Gerichte en persoonlijke 
notificaties

Leren over faalangst
Helpen herinneren 
en motiveren

• Simpel en doelgericht

• Gratis

• Aanbieden door Avans

• Juiste medium / platform keuze
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Keuze van proof of concept
Omdat het moeilijk te testen is welke van de concepten de hoogste 

effectiviteit behaald heb ik de concepten naast elkaar gelegd en 

vergeleken met de ontwerpcriteria. 

Nadat er 3 ideeën lagen die elk hun voor- en nadelen hadden heb ik 

de concepten met elkaar vergeleken aan de hand van de ontwerp-

criteria. Op basis daarvan geloof ik dat ik de beoogde oplossing heb 

gevonden om studenten een hulpmiddel te bieden die past binnen 

hun behoeften om leren om te gaan met faalangst. 

SAMENVATTING 02CONCEPT(DOOR)ONT-
WIKKELING/8

Proof of concept
Door middel van een visual heb ik geprobeerd het proof of concept 

in een beeld uit te leggen, deze is op de volgende pagina te zien.

Om mijn beoogde oplossing te presenteren maak ik een (semi) er-

vaarbaar  prototype dat ondersteund wordt door een animatievi-

deo om de interactie en algehele werking van de app te laten zien.
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Vooronderzoek
Inleiding

Kort orienterend 
onderzoek

03
Voordat ik aan mijn afstuderen begon zag ik er als een berg tegen 

op, het was een monster. Ik kon maar geen interessant onderwerp/

probleem vinden en de kans werd wéér heel groot dat ik niet aan mijn 

afstuderen kon beginnen. Toen ik mij besefte dat ik enorm veel last 

had van faalangst ben ik mij erin meteen gaan verdiepen. Ik herken-

de mij overal in en meteen vielen bepaalde puzzelstukjes op zijn plek. 

Ik wist dan ook meteen dat als ik hier niet zo snel mogelijk vanaf zou 

komen, ik het afstuderen nooit zou kunnen afronden.

Het probleem waar ik tegen aanliep was dat het moeilijk was om 

hier op de een of andere manier snel mee geholpen te worden. Op 

internet stond veel, maar dat was zoveel, saai en ongestructureerd 

dat ik daar vanaf ben geweken. Dan tóch maar de faalangst cursus 

op Avans, die zat (in eerste instantie) vol dus daar kwam ik op een 

wachtlijst. Het frustreerde mij. “Het is 2021, wáárom is hier geen simpel 

hulpmiddel voor?

Ineens besefte ik mij dat ik hier twee vliegen in een klap kon slaan. Ik 

had wellicht een probleem gevonden dat er geen makkelijk en toe-

gankelijk hulpmiddel is, daarnaast verplichte ik mijzelf hiermee om 

Het probleem dat ik met faalangst had, was persoonlijk. Of iedereen 

dat probleem had, wist ik niet. Door middel van desk research ik ben 

opzoek gegaan naar wat er te vinden was over faalangst om vanuit 

daar verder te kijken wat ik ging doen. Wat mij daarin opviel was niet 

eens zo zeer interessant wat faalangst precies is, maar de berichtge-

ving over faalangst van de laatste jaren. De belangrijkste bevindin-

gen staan op de volgende pagina.

mij in faalangst te verdiepen. Win win. Op het laatste moment heb ik 

besloten om faalangst als onderwerp te nemen van mijn afstudeer-

project.

Een onderwerp wat ontzettend dicht bij mijzelf ligt. Ik werd gewaar-

schuwd dat dit gevaarlijk kon zijn, omdat het zo’n ‘persoonlijk’ project 

ook vaak fout gaat. Ik heb er geen moment aan getwijfeld en ik zag 

alleen maar voordelen. Wel heb ik mij aangenomen dit project niet te 

veel, dan wel vrijwel niet, op mijn eigen ervaringen met faalangst te 

baseren. 

Daarom ben ik begonnen met desk research naar faalangst in het 

algemeen. Wat kan ik daar over vinden?
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VOORONDERZOEK 03

Wat is faalangst in een notendop?
Faalangst is heel simpel weg gezegd dat je bang bent om te falen op 

het moment dat er gepresteerd moet worden. Dit komt bij kinderen 

voor, maar net zo goed bij volwassenen. Faalangst is onder te verde-

len in 3 verschillende soorten, hoewel dit zeker niet betekent dat je je 

maar van één soort last hebt.

Cognitieve faalangst komt het vaakst voor en heeft betrekking op 

leren. Je kan nog zo goed geleerd hebben en toch een totale black-

out krijgen tijdens een toets. Je hebt moeite met het laten zien wat je 

geleerd hebt, ondanks dat je het geleerd hebt en het echt wel kunt.

Als je last hebt van sociale faalangst ben je heel bang wat andere 

mensen van je vinden en je bent erg gevoelig voor kritiek. Dit kan ver-

volgens klachten geven als hartkloppingen, benauwdheid en zweten.

Als laatste motorische faalangst. Ik herinner mij nog een voetbal-

wedstrijd waar ik een penalty vól in de grond trapte en zó slecht was 

mijn traptechniek echt niet. Bij motorische faalangst is het moeilijk om 

je lichaam onder controle te houden wanneer de druk om te preste-

ren te groot wordt. 

1 op de 4 studenten heeft last van 
faalangst (mede) door oplopende 
prestatiedruk.
Volgens volksgezondheid.info (2011) heeft 31,4% van de mannen en 

43,3% van de vrouwen een sociale fobie, waaronder faalangst. De 

universiteit van Amsterdam heeft hierop volgend onderzocht en ge-

concludeerd dat het aantal studenten met psychische problemen 

groeit en dat 25% van de studenten last heeft van faalangst. 

Faalangst is een vorm van sociale fobie. Faalangst komt voorname-

lijk voor op momenten dat er een prestatie geleverd moet worden, 

waarop iemand beoordeeld wordt en dus een gevolg van prestatie-

druk. (Jeninga, 2020). 

Studenten in de wachtrij voor 
psychologische hulp.
Als gevolg van diezelfde prestatiedruk, groeien de wachttijden voor 

studenten die psychologische hulp nodig hebben. ‘De psychologen 

zijn niet aan te slepen’, aldus Cees Jansen, studentenhuisarts aan de 

Universiteit Twente (De Volkskrant, 2018).

Praten over psychische problemen 
grootste taboe onder Nederlandse 
bevolking.
Daarnaast is er ook een groep mensen die niet naar de psycholoog 

willen, omdat het helaas nog steeds een taboe heerst op psychische 

problemen. Sterker nog, praten over psychische klachten is het 

grootste taboe blijkt uit onderzoek van de Nationale Nederlanden. Dit 

onderwerp staat op nummer 1 in de lijst van meest lastig bespreekbare 

gespreksonderwerpen (ggznieuws.nl, 2019).

KORT ORIENTEREND 
ONDERZOEK

/2

/3Verdiepende 
interviews 
Op de nieuwsberichten na was de meeste informatie zeer droog die 

ik uit mijn desk research haalde.  Ik wilde meer weten over faalangst, 

maar dan van de mensen zelf. Hoe uit(te) de faalangst zich bij hen? 

Hoe is het ontstaan? Hebben ze hulp gezocht en/of gekregen? Hoe 

zit het met het taboe rondom faalangst? Door deze interviews kan ik 

makkelijk doorvragen zodat ik een hoop informatie kon vergaren.

Ik heb in totaal 10 interviews afgenomen met 3 (oud) studenten die 

faalangst (grotendeels) overwonnen hebben en 6 (oud) studenten 

die faalangst hebben. Daarnaast heb ik psycholoog / orthopedagoog 

Joline Martens geïnterviewd om mijn bevindingen uit de interviews bij 

haar voor te leggen.
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VOORONDERZOEK 03

Topics & vragen
Als 1 op de 4 studenten last heeft van faalangst zou dat be-

tekenen dat er op Avans zo’n 4000 studenten rondlopen 

met faalangst problemen.  Hebben zij allemaal al hulp ge-

had dan? Of hoe gaan zij er dan mee om? Gezien het taboe, 

praten ze er überhaupt wel over?

Ik had 4 topics waar ik mijn deelnemers over wilde bevra-

gen. De deelnemers van mijn interviews waren een mix van, 

ik noem ze maar even “ex”-faalangstigen en faalangstigen. 

Daar binnen zat weer een verschil tussen student of oud stu-

dent. Beide hebben dezelfde soort vragen gekregen maar 

dan soms net wat anders geformuleerd. Het waren uitge-

breide interviews van zo’n +- 45 minuten waar ik enorm veel 

waardevolle informatie uit heb gehaald.

Bevindingen voorleggen aan 
psycholoog /orthopedagoog
Joline Martens. 
Uit de interviews met (ex)faalangstigen zijn een flinke berg inte-

ressante bevindingen boven water gekomen. Dat zorgde op zijn 

beurt weer voor nieuwe vragen. Deze vragen heb ik voorgelegd 

aan psycholoog / orthopedagoog Joline Martens. 

Uitwerking interviews
Het waren uitgebreide interviews van zo’n +- 45 minuten waar ik 

enorm veel waardevolle informatie uit heb gehaald. Door de enor-

me hoeveelheid data had ik veel moeite met het uitwerken hier-

van omdat alles door elkaar raakte. Uiteindelijk ben ik in illustrator 

begonnen waar ik alles overzichtelijk kon sorteren op vragen, ant-

woorden en doelgroepen. Een soort affinity mapping / diagram. 

Hierdoor kreeg ik veel meer grip op alles informatie uit de inter-

views en kon ik vervolgens duidelijke conclusies trekken. De be-

langrijkste conclusies komen in het volgende stuk aan bod.

VERDIEPENDE 
INTERVIEWS

/3

Faalangst en jij?

Het ontstaan 
van faalangst

Taboe?

Hoe zit het 
met hulp?

“Wat is jouw 
definitie van 
faalangst?”

“Hoe erg beïnvloedt  
of beïnvloedde 

faalangst jouw 
leven?

Heb je je hele leven al 
last van faalangst 

gehad?

Waardoor denk je 
dat er een taboe op 

zit?

Is het taboe 
misschien 

onderdeel van het 
probleem?

Hypothetisch gezien, 
wat vind je van een 

app waarmee je aan je 
faalangst kan werken?

Weet je hoe het komt 
dat je faalangst 

hebt of had?

Praat je over je 
faalangst? Met wie? 
Waarom juist met 

die?

Wil je hulp of 
heb je hulp gehad?

Accepteerde je 
meteen dat je 

faalangst had?

Schaam jij jezelf 
voor je faalangst? 

Waarom(niet)? Voor 
wie? Wanneer?

Heb je actie 
ondernomen om iets 
met je faalangst te 

doen?

Hoe kwam je 
erachter dat je 

faalangst had?

Hoe kwam je 
erachter dat je 

faalangst had?

Waarom wel
of waarom niet?

Waar moet jouw 
ideale hulp aan 

voldoen om het aan 
te nemen?

Toen je het wist, 
zag je het toen ook 
al eerder terug in je 

leven?

Zou je er meer over 
willen praten dan je 

nu doet? Hoe reageren 
mensen daar op?

Praat je met mensen 
over je faalangst?

Heb je hulp gehad 
of aangeboden 

gekregen vanuit je 
studie (Avans)?

Weet je hoe het komt 
dat jij faalangst 

hebt of had?

Waarom heb je 
wel of geen hulp 

gezocht?

Wanneer wist je dat 
je faalangst had?

Heb je wel eens een 
cursus gedaan of 

overwogen? Waarom 
wel of niet?

“Wanneer heb (of 
had) je last van je 

faalangst?”

Op welke vlakken 
heb je last van je 

faalangst?

Wat doe je als je 
last heb van je 

faalangst? Hoe zie je het bij 
jezelf terug?

Wat weet je 
eigenlijk van 

faalangst?



14

VOORONDERZOEK 03

/4Belangrijkste 
conclusies
Een berg aan interessante inzichten, vele staan 

direct of indirect met elkaar in verbinding. De 

conclusies die ik hieruit kan trekken zijn een be-

langrijke basis voor het vervolg van dit project. 

De gehele uitwerking van de interviews en hoe 

ik tot bepaalde conclusies ben gekomen staan 

in de bijlagen. De belangrijkste conclusies die 

van belang zijn in dit project worden hier be-

sproken.

Eerste en groeiende problemen met 
faalangst vaak tijdens studie. 
Faalangst is heel simpel gezegd dat je bang bent om te falen op het 

moment dat er gepresteerd moet worden. Dit komt bij kinderen voor, 

maar net zo goed bij volwassenen. Faalangst is onder te verdelen in 

3 verschillende soorten, hoewel dit zeker niet betekent dat je je maar 

van één soort last hebt.

Er zijn 2 fases waar een faalangstige 
doorheen (kan) lopen.
FASE 1 (figuur rechts)

De eerste fase van faalangst is de fase waarin de eerste klachten 

van faalangst ontstaan tot aan dat de klachten je leven constant be-

heersen. Dit is een fase waar de geïnterviewde faalangstigen in zaten 

of zitten.

In die fase wisselen de problemen met faalangst zich vaak af met 

goede en positieve momenten. Ze ervaren dus geen constante stress 

van hun faalangst. De intrinsieke motivatie om op dat moment iets 

aan hun faalangst te doen is dan ver te zoeken, ze geloven op die 

momenten ook dat ze er waarschijnlijk wel overheen zijn.

Wanneer ze ineens weer in totale stress zitten en wél geholpen wil-

len worden, is die hulp niet toegankelijk. Voor een faalangst cursus 

moet je je eerst weer aanmelden, er zijn wachtrijen bij de GGD en het 

geen wat op internet staat is een berg aan droge ongestructureerde 

data. Wanneer de klachten weer afzwakken vermindert ook de intrin-

sieke motivatie weer, totdat ze wéér tegen de lamp lopen. Ze zitten in 

een vicieuze cirkel en zullen nooit echt om hulp vragen, totdat ze in 

fase 2 terecht komen.

FASE 2 (figuur rechts)

Wanneer een faalangstige in de tweede fase komt ervaart hij con-

stant klachten van zijn faalangst. Ze zien op dat moment geen ande-

re uitweg meer dan hulp dus zullen die ook zoeken, aangeboden krij-

gen én accepteren. Hun intrinsieke motivatie om geholpen te worden 

ligt dan ook erg hoog.
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VOORONDERZOEK 03

Faalangst is niet eng en we weten hoe we 
mensen met faalangst kunnen helpen
Faalangst is moeilijk te voorkomen, het kan door een kleine gebeurtenis uitgroei-

en tot iets groots. We hebben nooit met angst of stress leren omgaan, daarom 

ontstaan voor veel studenten problemen tijdens hun studie. Ze ervaren angst en 

stress die ze niet kennen.

Faalangst is aangeleerd gedrag, en we kunnen ervan komen. Als een baby ge-

boren zou worden met faalangst, zou hij nooit 300 keer vallen en volhouden tot 

hij blijft lopen. Als dat wel het geval is, had hij op zijn 28e nog niet gelopen waar-

schijnlijk.

De ex-faalangstigen zijn het bewijs. En ik in min of meerder mate inmiddels ook.  

Het is mogelijk om met faalangst leren om te gaan, maar laten we er dan voor 

zorgen dat die hulp ook toegankelijk is. 

De huidige hulpmiddelen voldoen niet aan de 
behoeften van de faalangstige student
Ze willen beter met faalangst leren om gaan. Daarvoor vallen de huidige hulpmiddelen niet bin-

nen de behoeften en voorwaarden van de student. Op de momenten dat ze gemotiveerd zijn 

moeten ze direct, of in ieder geval kort erna een toegankelijk hulpmiddel tot hun beschikking 

hebben. 

Daarnaast, de kennis over hoe we van faalangst afkomen is enorm. We weten het al en we 

kunnen het ook. Bovendien hebben we nooit met angst en stress leren omgaan, wanneer de 

klachten door prestatiedruk te groot worden weten we niet wat we moeten doen. Het is moeilijk, 

vrijwel onmogelijk om dit te voorkomen, daarom moeten we ermee leren omgaan. De huidige 

kennis over faalangst moet in een nieuw vat gegoten worden wat als een tussenstap kan fun-

geren voor deze groep studenten. 

Hoe creëer en bied ik een hulpmiddel die voldoet aan de behoeftes van de student zodat ze 

kunnen leren om beter met hun faalangst om te gaan? Dat is waar mijn vooronderzoek eindigt, 

en mijn zoektocht naar een oplossing start.

Dus, wat is 
het probleem?

BELANGRIJKSTE 
CONCUSIES/4
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Ontwerpvraag

04/1 Ontwerpvraag

/2 Deelvragen
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/2Deelvragen
Om mijn ontwerpvraag te kunnen beantwoorden zijn er 

(gaandeweg het proces) deelvragen opgesteld. Aan 

de hand hiervan zijn vervolgens ontwerpcriteria opge-

steld waaraan mijn proof of concept moet voldoen.

?“ Hoe creëer en bied ik een een hulpmiddel 
voor faalangst studenten die voldoet aan hun 
behoeften waardoor ze beter met faalangst 
kunnen leren omgaan?”

/1
???
?

Ontwerpvraag

Ontwerpvraag

04
Studenten willen leren hoe ze met hun faal-

angst kunnen omgaan. Vraag een psycho-

loog hoe je beter met faalangst kan om gaan 

en je krijgt het antwoord. 

De vraag naar hulp is er. De kennis hoe je met 

faalangst kan (leren) omgaan is er. Het gat 

daartussen is te groot en een nieuw hulp-

middel als tussenstation is nodig.  Zeker ge-

zien het feit dat 1 op de 4 studenten last heeft 

van faalangst en dit alleen maar lijkt te stij-

gen door de oplopende prestatiedruk.

Wat zijn de behoeften van de student en hoe 
kan daar effectief op ingespeeld worden?

Aan welke eisen moet het hulpmiddel 
voldoen om tot actie over te gaan?

Waar hebben studenten problemen 
mee en waar hebben ze hulp nodig?

Wat is of werkt effectief bij faalangst 
(en studenten)?
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Concept en 
prototype05/1 Nu al?

/2 Eerste concept

/3 Prototype test
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/1
/2

 Concept & prototype
Een concept en 
prototype, nu al?

Eerste concept

05
Nadat de eerste fase van het afstuderen was afgerond, het bepalen van je 

ontwerpvraag, viel ik in een gat. Ik had werkelijk geen idee wat de vervolg-

stappen waren en al helemaal niet hoe ik deze moest uitvoeren. Dit leverde 

mij uiteindelijk een wijze faalangstles op. Uitstelgedrag is iets dat vaak hand 

in hand gaat met faalangst en waar ik ook veel last van heb gehad. Inmiddels 

gaat dit veel beter maar ik besefte wel dat ik nog steeds op een bepaalde 

manier last had van uitstel gedrag. 

Ik was mij er in eerste intstantie niet bewust van 

dat ik dingen uitstelde, ik was juist constant be-

zig met mijn project. Maar doordat ik snel afge-

leid ben en mij moeilijk aan mijn prioriteiten kan 

houden ontstaat er een soort “verborgen” uitstel-

gedrag. Omdat ik niet wist wat ik moest doen en 

bang dat ik het niet kon, stelde ik dat uit door iets 

anders te doen zoals het uitwerken van dit con-

cept. Dan praat ik mezelf ook geen schuldgevoel 

aan, want ik ben wel bezig geweest. 

Dit concept is een baby van mijn uitstelgedrag. 

Ik het te vroeg en te diep uitgewerkt wat veel tijd 

heeft gekost.  Maar dit concept mij wel veel meer 

grip gegeven op alle ideeën die ik in mijn hoofd 

had en hoe ik het moest uitwerken. Daarnaast 

heeft zeker het prototype waardevolle informatie 

gebracht die uiteindelijk mede de ontwerpcriteria 

bepalen.

Het volledige concept/proces is in de bijlagen in te zien. Op 

de volgende pagina’s komt het idee van het eerste concept 

aan bod. Daaropvolgend wordt het prototype besproken 

met de conclusies die daaruit zijn gekomen.
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EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05

Nog geen ontwerpcriteria, maar wat wist ik al wel? 
Ondanks dat ik nog geen ontwerpcriteria had opgesteld, zat er al wel nog steeds enorm veel informatie 

in mijn hoofd van de interviews. De behandeling van faalangst bestaat uit drie bouwstenen. 1: Psycho 

educatie, 2: cognitieve gedragstherapie(CGT) & 3: Ontspanningsoefeningen. Daarnaast hadden 

studenten moeite met herinneren wat ze geleerd hadden over faalangst en konden dit vaak  niet 

toepassen.  

Naast dat het belangrijk is dat de bouwstenen zorgen voor een positief effect voor het welzijn van de stu-

dent is het ook belangrijk dat het hulpmiddel toegankelijk is. Het moet geen tot weinig moeite kosten. 

Het toegeven aan hulp is een teken van zwakte en het minste of geringste wat de student tegen staat 

kan een reden zijn om niet tot actie over te gaan.

Een app, drie bouwstenen, 
en notificaties
Een app is op dit moment het meest voor de 

handliggende medium om te gebruiken als hulp-

middel voor faalangst. Het is zeer toegankelijk en 

daarnaast biedt een app meerdere mogelijkhe-

den. 

In deze app wordt een faalangstbehandeling 

traject doorlopen, gebouwd op de hierboven be-

noemde drie bouwstenen. Die 3 bouwstenen ne-

men elk zo’n 5 minuten in beslag en kunnen los 

van elkaar voltooid worden. Op die manier wordt 

de student de mogelijkheid geboden om op de 

momenten met (veel) intrinsieke motivatie te 

werken aan zijn faalangst. Dit kan dus kort even 5 

minuten, 10 minuten of 15 minuten. 

Bouwsteen 1 - Psycho-educatie
WAT IS PSYCHO-EDUCATIE?

Psycho educatie (in faalangst) is simpelweg het informeren en voorlichting geven 

over wat faalangst is en hoe de betrokken persoon hier mee kan omgaan. Psycho 

educatie werkt heel effectief bij studenten, alleen ze moeten wel gemotiveerd wor-

den om hier actief mee aan de slag te gaan.

HOE WERKT DIT?

Deze bouwsteen wilde ik daadwerkelijk testen en daar is ook een klein prototype 

van, daar later meer over. De gebruiker leest over faalangst door middel van speed 

reading. Tijdens de tekst komen er 3 momenten waarop er een meerkeuze vraag 

beantwoord moet worden over de tekst. Vervolgens krijgt de gebruiker een ster voor 

elk goed antwoord.

Bouwsteen 2 - CGT
WAT IS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE?

Cognitieve gedragstherapie behandelt het gedrag en de manier van denken van 

de betrokkene. Door anders te denken veranderen je gevoel en je gedrag. CGT gaat 

in principe altijd gepaard met psycho-educatie. Er worden vragen gesteld die de 

gebruiker doen laten nadenken over zijn eigen gedachten en gedrag. Deze vragen 

kunnen kunnen in het hoofd worden beantwoord, door te praten, meerkeuze vragen 

of een antwoord te schrijven of typen. 

Er mogen maximaal 6 bouwstenen per 4 dagen 

voltooid worden. Hierdoor denkt de student langer 

na over wat hij geleerd heeft. Daarnaast geeft dit 

ook de mogelijkheid om in die periode notifica-

ties te sturen, om de student eraan te herinneren 

wat hij geleerd heeft. Dit kunnen tips zijn, oefenin-

gen of bijvoorbeeld een helpende gedachte. 

De gegevens die uit CGT worden gehaald worden 

gebruikt om de gebruiker gerichte notificaties te 

sturen op basis van hun agenda activiteiten.

Er wordt gebruik gemaakt van gamification om 

de gebruiker gemotiveerd te houden en motiva-

tie op te wekken

EERSTE CONCEPT/2

VOORBEELD COGNITIEVE 
GEDRAGSTHERAPIEGT IN APP
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EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05VOORBEELD COGNITIEVE 

GEDRAGSTHERAPIEGT IN APP

“Jantje heeft zoveel last van spanning in aanloop naar zijn pre-
sentatie, dat hij 5 minuten van te voren ziek heeft gemeld. Maar, 
Jantje was niet ziek. Jantje toonde vluchtgedrag als gevolg van 
zijn faalangst.”

Er zijn verschillende uitingsvormen van faalangst. Vechten, vluch-
ten en bevriezen. Selecteer hieronder de uitingen waar jij jezelf in 
herkend, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Waarin uit faalangst zich bij jou?

Vechten

Vluchten

Bevriezen

Moeilijk gedrag vertonen
Ruzie zoeken
Boosheid uiten
Anders, namelijk

Uitstelgedrag
Gek doen
Ontlopen van sociale momenten
Anders, namelijk

Ziek worden
Black-out
Lichamelijke klachten
Anders, namelijk

Zweten en hoofdpijn

NOTIFICATIES OP BASIS VAN KREGEN 
ANTWOORDEN UIT CGT
Vervolgens kunnen op basis van deze antwoorden 

notificaties verstuurd worden die bijvoorbeeld hel-

pen bij vluchtgedrag in het algemeen, of specifiek op 

uitstelgedrag. Het voordeel hiermee is dat je gebrui-

ker herinnert aan hetgeen dat hij al geleerd heeft. Op 

deze manier wordt de kans vergroot dat de student 

zich dit vaker zal herinneren, wat uiteindelijk resulteert 

in meer bewustwording.

VOORBEELD NOTITIFICATIE

“Hé Jorik! Grote taken moet je altijd opdelen 
in zoveel mogelijk kleine taken. Vraag jezelf 
af wat het einddoel is van de taak en begin 
vervolgens met het afwerken van de kleine 
taken. Zo heb je een stip op de horizon en 
behoud je het overzicht! :)

Gebruiker “Jorik”
vult hier in

Bouwsteen 3 - Ontspanningsoefeningen
WAT ZIJN ONTSPANNINGSOEFENINGEN?

Wanneer je ontspannen bent kun je makkelijker omgaan met angst en stress. Er worden 

verschillende ontspanningsoefeningen aangeboden en die zijn vaak gebaseerd op yoga, 

mindfulness en meditatie. 

HOE WERKT DIT?

Er zijn al vele apps met ontspanningsoefeningen en deze apps worden ook zeer goed beoor-

deeld, hiervoor hoef ik het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Daarom heb ik niet uitgewerkt 

om mij te kunnen focussen op o.a. psycho educatie. 
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EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05

Oke, drie bouwstenen, maar welk 
pad doorlopen ze dan?
Om voornamelijk voor mijzelf overzichtelijk te maken het het verloop 

van de app zou zijn heb ik een user journey gemaakt met de ver-

schillende hoofdstukken, onderverdeeld in de hiervoor behandelde 

bouwstenen. Deze 3 bouwstenen zijn op zo’n manier geimplemen-

teerd dat de gebruiker ze altijd na elkaar doorloopt en er geen keuze 

is om daarvan af te wijken. De reden hiervoor was dat ze niet over-

spoeld worden met mogelijkheden en doelgericht aandacht kunnen 

geven aan hetgeen wat ze nodig hebben.

Minimale wireframes / prototype 
om kleinschalig te testen
Psycho-educatie is een heel belangrijk onderdeel in de behandeling 

tegen faalangst. Daarom zie ik hier ook een grote uitdaging in omdat 

het de bedoeling is dat de gebruike de tekst aandachtig leest en er 

goed over nadenkt. Daarom wilde ik fastreading d.m.v. een zeer mi-

nimaal prototype testen. Echter lukte dit niet omdat het niet mogelijk 

was een video af te spelen in het prototype. Op de volgende pagina 

worden de wireframes behandeld.

USER JOURNEY 

EERSTE CONCEPT/2

De gehele uitwerking is in de bijlage in te zien.
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EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05

OVERZICHT / STARTSCHERM
Dit is het scherm waar de gebruiker op begint als de applicatie 

wordt geopend, op dit moment heeft de gebruiker 3 onderde-

len (een subhoofdstuk) afgerond.

BETEKENIS ICONEN

De ingekleurde iconen betekenen dat een onderdeel is afge-

rond en de sterren geven de score aan van dat onderdeel. 

De iconen die alleen gekleurde lijnen hebben geven een indi-

catie dat het onderdeel open is, maar nog wel moet worden 

afgerond.

Wanneer de iconen volledig grijs zijn betekend dat dat deze 

nog gesloten zijn. De gebruiker moet eerst de voorgaande on-

derdelen afronden voordat hij verder kan.

OVERZICHT VOOR DE GEBRUIKER

De gebruiker heeft de mogelijkheid om naar het einde van de 

cursus te scrollen om te zien hoeveel onderdelen hij/zij nog 

moet. Zo heeft de gebruiker een stip op de horizon waar hij naar 

toe gaat werken. Daarnaast heeft elk hoofdstuk zijn eigen kleur 

om nog meer overzicht te bewaren.

Dit is ook altijd een van de belangrijkste onderdelen in faal-

angst behandelingen. Alles in kleine stappen, alleen dan kan je 

leren.

SPEED READING
In het blokje waar ‘speed reading’ staat, komt woord voor woord 

de tekst voorbij. Het begint met aftellen van 3-2-1 totdat het 

daadwerkelijk begint, zo wordt de gebruiker niet ineens verrast 

dat de tekst al begonnen is zonder dat hij aan het opletten was. 

Bovenin gaat het blokje van grijs naar geel, wanneer hij volledig 

geel is is de tekst afgelopen en springt hij automatisch naar het 

volgende scherm.

PSYCHO-EDUCATIE
Wanneer de gebruiker op (een onvoltooide) psycho educatie 

druk komt hij in een nieuw venster. Daar krijgt hij een kleine toe-

lichting op wat er gaat gebeuren in dit onderdeel

Bovenin het scherm staan vlakken, deze zijn geïnspireerd op hoe 

de stories functie werkt in Instagram. Deze vlakken geven aan 

hoe ver je bent in je les. Op deze pagina zal het gehele vlakje 

constant geel zijn, op sommige pagina’s loopt het vlakje op en 

spring hij automatisch naar de volgende pagina. Dit is opnieuw 

om overzicht te creëren en een stip op de horizon te zetten.. 

EERSTE CONCEPT/2
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EINDSCHERM

Wanneer de gebruiker alle tekst heeft gelezen en de 

vragen beantwoord krijgt hij zijn score te zien. Vervol-

gens kan hij terug naar het overzicht en is daarmee 

deze bouwsteen van het subonderwerp voltooid.

Hij of zij kan vervolgens aan de volgende bouwsteen 

beginnen, mits het limiet nog niet is bereikt.

EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05

OVERZICHT / STARTSCHERM

Vraag over de tekst

Op basis van de psycho educatie die net gegeven is worden 3 vragen 

gesteld (in het voorbeeld hierboven wordt maar een vraag gesteld). Door 

deze vragen betrek ik de gebruiker meer in de stof waardoor de aandacht 

zal vergroten.  

1. Tekst —> vraag. 

2. Tekst —> vraag. 

3. Tekst —> vraag.

Wanneer een vraag goed is wordt de gebruiker beloond  met een ster, 

hiermee wil ik ze motiveren om goed hun best te doen. Als de gebruiker het 

antwoord niet (zeker) weet krijg hij de mogelijkheid om de tekst opnieuw 

te lezen. Dit is echter maar 1x mogelijk. Als dit onbeperkt zou zijn wordt het 

de gebruiker te gemakkelijk gemaakt waardoor hij de spreekwoordelijke 

kantjes er vanaf kan lopen en de stof niet goed tot zich zal nemen.

Bij een fout antwoord wordt de gebruiker niet gestraft, maar er is ook geen 

beloning.

Als een antwoord is gekozen wordt hij groen wanneer hij goed is, rood 

wanneer hij fout is. Na enkele seconden zal hij overzichten naar de de vol-

gende tekst en vraag, of als het de laatste vraag was naar de volgende 

pagina. 

EERSTE CONCEPT/2

Eindstand? Speed reading heeft teveel speed
Ik kreeg het niet voor elkaar om een app te prototypen met fast reading. Om toch te testen hoe 

fast-reading valt bij de mensen en of ze informatie opslaan, heb ik een kleine test via Whatsapp 

gedaan. Ik heb een aantal mensen 3 filmpjes gestuurd met tekst d.m.v. fast reading, na elk film-

pje een vraag. Of dat de antwoorden die ze gaven wel of niet goed waren, deed er niet toe. De 

deelnemers vonden het moeilijk om de tekst goed op te slaan en ook vervelend dat ze er geen 

controle over hadden. Eenmaal de tekst kwijt ben je hem volledig kwijt. 

Ondanks dat dit concept niet op echte ontwerpcriteria gebaseerd heb ik op deze manier wel grip 

gekregen op welke richting ik op wilde. Daarnaast ligt er een concept wat ik kan terugkoppelen 

aan psychloog / orthopedagoog Joline Martens, om daar feedback op te krijgen die uiteindelijk  

belangrijk is voor de ontwerpcriteria.
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EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05

De opzet
WAT WILDE IK WETEN?

Ik wilde weten of ik d.m.v. gerichte en persoonlijke notifica-

ties invloed kon hebben op gemoedstoestand van de stu-

dent. Kan ik ze helpen ontspannen, helpen met moeilijke 

gedachten, motiveren, etc. 

Alle deelnemers hadden mijn nummer toegevoegd als 

“Buddy” en ik had mijn profielfoto veranderd naar een 

paars 3D aapje. Dit om zoveel mogelijk te simuleren dat de 

notificaties van een ‘persoon’ kwamen i.p.v. een systeem.

De test heeft 5 dagen geduurd en ik heb de deelnemers 

voor de test wat dingen gevraagd om mijn gerichte noti-

ficaties op te baseren. Het belangrijkste voor mij was dat 

ze een activiteit in die week aangaven waar ze tegenop 

zagen vanwege hun faalangst. Van alle deelnemers kreeg 

ik een activiteit, datum, tijdstip en de reden waarom er te-

genop zagen. 

‘RANDOM NOTIFICATIE’

Een van de notificaties was een random notificatie, dat wilt 

zeggen niet gebaseerd op voorkeuren van “de gebruiker”. 

Een notificatie met een oefening om te relativeren over 

bepaalde gebeurtenissen, vandaar verstuurd op vrijdag-

middag wanneer de week erop zit.

Input van gebruikerInput van gebruiker

GERICHTE NOTIFICATIE 
VOORBEELD 1

VOORBEELD RANDOM 
NOTIFICATIE

GERICHTE NOTIFICATIE 
VOORBEELD 2

Gerichte notificatie op basis 
van input gebruiker

Gerichte notificatie op basis 
van input gebruiker

/3Notificatie
prototype (test)

Hier vertellen over waarom prototype, hoe, en 

conclusies. Allemaal ZEER basic

INLEIDING

Uit de interviews met de ex faalangstigen bleek dat 

ze vaak moeite hadden met het onthouden en toe-

passen van hun opdrachten. Ook J. Martens beves-

tigde dit beeld over / bij studenten.  Notificaties kun-

nen hier een oplossing in bieden, tegelijkertijd is er 

ook een mogelijkheid om motiverende berichten te 

sturen naar de gebruiker. 

Doordat ik zelf een faalangst cursus volgde had ik ook een groep van 

9 studenten met faalangst tot mijn beschikking. Die groep heb ik ge-

vraagd of ze mee wilden doen met een test via Whatsapp. 

UITWERKING EN BIJLAGE

In de bijlagen is de uitwerking te zien inclusief alle screenshots e.d. Het 

uitwerken van dit prototype was in de periode dat ik nog nul komma 

nul overzicht had op mijn data en een manier zocht van uitwerken die 

bij mij paste. Ook was ik in de veronderstelling dat ik álles moest uit-

werken. De bijlage is om die reden groot en puinhoop, alles wat hier 

staat is dus gebaseerd op die bijlage.

zangles - 3 maart, 17.00u. cijfer: 7. 

“De faalangst komt vooral opzetten als 
ik denk aan wat andere mensen zouden 
vinden van mijn stem. Door die gedachtes 
blokkeer ik en kan ik niet alles uit de les 
halen. Waar ik dan achteraf van baal.”

Deadline 5 maart. Cijfer: 7. 

“Bang om het niet op tijd af te hebben.”
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EERSTE CONCEPT 
& PROTOTYPE 05NOTIFICATIE PROTOTYPE 

(TEST)/3

Resultaten
POSITIEF

Je kan niet verwachten dat iedereen wat met de notifica-

tie doet, iemand kan net druk zijn op dat moment of het 

simpelweg niet zien. Toch zijn de resultaten van van de 

test zijn heel positief. 

3/4 van de deelnemers hebben de opdrachten uitgevoerd, 

soms ook vake en hier was niet om gevraagd. Daarnaast 

was het herinneren aan punten die we al geleerd hadden 

in de cursus fijn, het helpt je weer om daar over na te den-

ken waardoor je zelfbewuster wordt. 

Om deze redenen werd er ook positief gereageerd op de 

potentie en mogelijkheden van dit prototype. Deze tips en 

herinneringen kunnen ervoor zorgen dat de student zelf-

bewuster wordt.

Deze notificaties met tips en herinneringen kunnen zorgen 

voor een positieve bijdrage aan de gemoedstoestand van 

de studen en neem ik daarom zeker mee op  in de ont-

werpcriteria om de studdent effectief te kunnen helpen.

SCREENSHOT UIT BIJLAGE
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Ontwerp
criteria06/1 Bepalen van ontwerpcriteria

/2 Definitieve ontwerpcriteria’s
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/1
Het bepalen van 
de ontwerpcriteria
1. Behoeften uit interviews 
Om de ontwerpcriteria te bepalen heb ik mijn interviews nog een keer 

doorgelopen en vervolgens nog een keer uitgewerkt. De eerste keer 

heb ik tijdens het uitwerken nog voornamelijk gezocht naar wat er in 

zijn algemeenheid opviel. Ik wist welke (deel) vragen ik op dit moment 

had en veel daarvan zijn ook al besproken in de interviews. 

2.  Informatie en conclusies van de door mij 
doorlopen faalangst cursus

Daarnaast was ook het einde van de faalangst cursus waar ik aan 

mee deed afgelopen. Het was mijn insteek dat ik daar voor mezelf zat 

en alles wat ik mee kon pikken voor mijn afstudeeropdracht was mooi 

meegenomen. Uiteindelijk heb ik hier veel meer informatie uit gehaald 

dan wat ik verwachtte. Ik heb 5 lessen kunnen observeren, luisteren 

naar ervaringen, leren en zo nu en dan peilen over mijn project.

3.  Eerste ontwerpcriteria en tweede concept daarop
Op basis van de conclusies van mijn re-research in mijn interviews, sa-

men met conclusies uit de faalangst cursus, heb ik de eerste versie van 

mijn ontwerpcriteria opgesteld. Op basis daarvan ben ik begonnen aan 

het tweede concept. Dit halve concept en de bijbehorende criteria heb 

ik vervolgens bij Joline Martens voorgelegd. Ook het eerste concept en 

het bijbehorende prototype heb ik gepresenteerd. Op basis van dit ge-

sprek heb ik kleine, maar toch belangrijke aanpassingen gedaan in de 

uiteindelijke definitieve ontwerpcriteria. 

4.  Definitieve ontwerpcriteria
Na het gesprek met Joline Martens zijn de definitieve ontwerpcriteria 

opgesteld. Voor de oplossing die ik zoek zijn er 2 punten waar ontwerp-

citeria voor op zijn gesteld. Deze komen op de volgende pagina aan 

bod.

Ontwerpcriteria 06
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ONTWERPCRITERIA 06

/2Definitieve 
ontwerpcriteria(’s)
Er zijn 2 punten die aandacht nodig 
hebben als het om de ontwerpcriteria 
gaat.

 1.  Ontwerpcriteria / voorwaarden van het hulp-

middel om aan de behoeften te voldoen om 

tot actie over te gaan.

 2.  Waar hebben studenten last van en waar 

kunnen ze hulp gebruiken? 

De ontwerpcriteria van punt 1 staan hier rechts, de 

criteria van punt 2 staan op de volgende pagina. 

In de bijlagen staan bestanden van mijn ‘prikbord’, 

daar is het hele proces te zien en hoe ik tot deze 

criteria ben gekomen.

Ontwerpcriteria van het hulpmiddel om 
studenten te leren hoe ze met hun faalangst 
kunnen omgaan.

Ontwerpcriteria / voorwaarden van het hulpmiddel om 
aan de behoeften te voldoen om tot actie over te gaan.1.

2. 

1. Toegankelijk en laagdrempelig
Wij mensen zijn lui en we proberen zo veel mogelijk “nare” 

handelingen te vermijden. Het hulpmiddel moet zonder 

moeite te bereiken en bedienen zijn.

5. Simpel en doelgericht
Om de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk maar toch gefo-

cusseerd door het traject heen te loodsen moet de app niet 

te complex zijn wat voor frustratie en afleiding kan zorgen. 

2. Individueel / anoniem
Hulp aannemen is een teken van zwakte. De stap is daarom 

voor studenten vaak te groot om zich in een groep te men-

gen. Ze zoeken een oplossing waar ze alleen kunnen werken 

aan hun faalangst.

6. Gratis
Wanneer dit vanuit Avans wordt aangeboden moet dit geen 

probleem zijn. Doordat studenten hebben al niet veel te be-

steden hebben kan dit als extra obstakel worden gezien.

3. Eigen tijd & eigen tempo
Studenten zijn druk (en faalangstige studenten helemaal 

door stres). Ze willen niet vast zitten aan bepaalde tijd en 

datums. Ze willen er aan werken wanneer zij daar behoefte 

aan hebben. 

7. Aanbieden door Avans
Veel studenten komen in aanraking met een faalangst cursus 

vanuit hun studie (dan wel niet Avans), maar nemen vaak nooit 

de stap. Vanuit Avans kan dit perfect worden aangeboden door 

decanen en slb’ers als een soort tussenstap.

4. Aantrekkelijk, interessant, 
leerzaam en leuk —> motiverend  
Er moet voor gezorgd worden dat dat de student een fijn 

gevoel aan de app overhoudt. Ze moeten redenen hebben 

om terug te keren om zo alles over hun faalangst te leren.

8. Juiste medium / platform keuze
De keuze van het medium is ontzettend belangrijk en ze heb-

ben allen hun voor en nadelen. Een psycholoog is heel effec-

tief maar zeker niet laagdrempelig. Een app is zeer toegan-

kelijk, maar hoe zit het met de effectiviteit?
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ONTWERPCRITERIA 06

Ontwerpcriteria van de inhoud van het 
hulpmiddel, om studenten effectief te leren 
hoe ze met hun faalangst kunnen omgaan

2.
(TWEE) DEFINITIEVE 
ONTWERPCRITERIA’S/2

1. Het leren over faalangst 2. Helpen met herinneren
1.1 PSYCHO-EDUCATIE (PRIO)
De student krijgt psycho-educatie waarin informatie en 

voorlichting over faalangst wordt gegeven en hoe de 

student hier mee om kan gaan. Psycho-educatie wordt 

altijd gegeven als onderdeel van de behandeling en 

heeft veel impact bij studenten.

2.1 NOTIFICATIES (PRIO)
Op basis van wat de student invoert bij cogni-

tieve gedragstherapie kunnen gerichte notifica-

ties samengesteld worden. Denk aan bepaalde 

klachten, gedachten, gevoelens of momenten 

waar ze erg tegenop zien. Daarmee wordt een 

koppeling gemaakt met psycho-educatie, zo 

wordt de student herinnert aan wat hij geleerd 

heeft. 

Hierdoor wordt er meer zelfbewustzijn gecreëerd 

zónder dat de gebruiker daadwerkelijk bezig is 

met de app. 

1.2 COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (PRIO)
Met cognitieve gedragstherapie leert de student be-

paalde denkpatronen te doorbreken waardoor hij of zij 

beter met vervelende situaties kan omgaan. Via oefe-

ningen en opdrachten leren ze anders te denken en te 

doen.

1.3 ONTSPANNINGSOEFENINGEN (EVENTUEEL)
Eventueel kunnen tussendoor ontspanningsoefeningen 

aangeboden worden, hier ligt zeker niet de nadruk op en 

is vrijblijvend voor de gebruiker.

Waar hebben studenten last van en op 
welke vlakken hebben ze hulp nodig?
ZE WETEN NIET WAT FAALANGsT IS (PRIO)
Studenten hebben nooit geleerd om met (faal)angst en stress om te gaan. 

Het is absoluut mogelijk om met faalangst leren om te gaan wanneer de 

juiste stappen worden doorlopen. Dit vergt aandacht en motivatie.

ZE HEBBEN MOEITE MET HERINNEREN (PRIO)
Studenten kunnen vaak niet (goed) aan hun oefeningen werken of weten  

wat ze geleerd hebben niet toe te passen in de praktijk omdat ze die kwijt zijn 

of niet goed herinneren.  

STUDENTEN ERVAREN HOGE MATE VAN STRESS
Door oplopende prestatiedruk ervaren (faalangstige) studenten een hoge 

mate van stress en gespannenheid. Ze weten vaak niet  hoe (en dat) ze 

moeten ontspannen. Máár, stress is gaat hand in hand met faalangst. Wan-

neer ze hier bewust van zijn zal dit automatisch beter worden. Dit heeft voor-

alsnog geen prioriteit om (veel) hulp op aan te bieden.

DEFINITIEVE ONTWERPCRITERIA
Om het probleem zo effectief en efficiënt mogelijk te tackelen ligt de focus 

op het leren over faalangst en het helpen herinneren wat ze geleerd hebben.

  “ De vraag is dan ook niet zo zeer 
hoe je faalangst voorkomt, maar 
hoe je ermee om kunt gaan.”
JOLINE MARTENS, PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG
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Concept(door)
ontwikkeling07 /1 Inleiding basis concept

/2 Ideevorming / 3 concepten

/3 Concepten & ontwerpcriteria

/4 Proof of concept keuze
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/1
Inleiding basisconcept
Doorontwikkeling van bestaand concept
Terwijl ik bezig was met het samenstellen en bepalen van de ontwerp-

criteria’s ben ik ook vast begonnen aan een tweede concept, Buddy 

de (faal)Haas. Hierdoor kon ik naast mijn eerste ontwerpcriteria, ook 

meteen dit concept  voorleggen aan Joline Martens zodat ook daar 

meteen kritisch naar gekeken werd

Na deze feedback heb ik dit concept laten liggen(bijlage) omdat dit 

niet (volledig) voldeed aan de definitieve ontwerpcriteria. Het notifi-

catiesyteem en het “Buddy de (Faal)Haas” verhaal waren 2 belang-

rijke componenten in dat concept en dat wordt dan ook de basis van 

mijn proof of concept. Om dichter bij de kern en de oplossing te komen 

heb ik hier 3 variaties op bedacht. Uiteindelijk heb ik op basis van de 

ontwerpcriteria besloten welke wordt doorontwikkeld voor mijn proof 

of concept.

Wie is Buddy de (faal)Haas?
Buddy de Haas heeft gestudeerd op Avans. Tijdens zijn studie viel de druk om te 

presteren hem erg zwaar met als gevolg dat hij niet genoeg punten had in zijn 

eerste jaar. Een enorme klap, hij moest stoppen ondanks dat hij toch zo zijn best 

had gedaan. Maar gelukkig:

“Nou Buddy de Haas, of kunnen we beter zeggen; ‘Buddy de Faalhaas’, zeggen? 

HAHA! Je hebt maar geluk, je mag het jaar opnieuw doen maar je zal dan echt 

veel beter je best moeten doen anders zul je het nooit halen!” 

‘Buddy de Faalhaas’ en nóg beter zijn best doen? Buddy wist zich geen raad 

meer en heeft contact gezocht bij zijn slb’er. Na dat gesprek besefte hij ineens 

dat hij faalangst had en is het balletje gaan rollen.

Buddy had een missie. Faalangst overwinnen en uiteindelijk een oplossing be-

denken waardoor andere studenten kunnen leren om met hun faalangst om te 

gaan.

Concept(door)
ontwikkeling 07
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07INLEIDING BASIS 
CONCEPT/1

Kortom:

Waarom Buddy de (faal)Haas?
GEBRUIKER LATEN IDENTIFICEREN MET BUDDY

Hij vertelt persoonlijke verhalen uit zijn Avans tijd waar de doelgroep 

zich mee kan identificeren. Hij benoemd bekende punten zoals xplora 

maar ook het ongelooflijk treurige systeem Blackboard. Voor elke 

Avans student herkenbaar. Door het persoonlijk maken en identifi-

ceren wordt het verhaal / de inhoud van de app boeiender voor de 

gebruiker en is de kans groter dat hij terugkomt waardoor de student 

meer over zijn faalangst leert.

BUDDY HERINNERT EN MOTIVEERT DOOR NOTIFICATIES

Buddy moet ervoor zorgen dat de motivatie hoog is en blijft, zodat 

de gebruiker de gehele app/cursus doorloopt. Dat gebeurt al door 

bovenstaande, maar daarnaast kan Buddy notificaties met helpen-

de gedachten sturen, nét voor een spannende presentatie. Hierdoor 

wordt de student ook geholpen wanneer hij of zij niet met de bezig is.

GEVOEL CREËREN DAT DE GEBRUIKER INTERACTIE HEEFT MET ‘IEMAND’ 

I.P.V. EEN SYSTEEM

In de vergelijkingstabel (rechts) over de huidige hulpmiddelen waren 

een cursus of psycholoog de enigen die goed scoorden op effectivi-

teit en daar is sprake van interactie en hulp met of van een begelei-

der. Bij de andere hulpmiddelen moest de student/faalangstige het 

volledig alleen doen. Met Buddy probeer ik dat gat, voor zover dat na-

tuurlijk mogelijk is, op te vullen. Buddy zal de gebruiker dan ook door 

het hele loodsen, zoals een begeleider dat ook doet.

Studenten willen hulp, op voorwaarde dat het individueel is want hulp 

aannemen is een teken van zwakte en dat is iets wat mensen van natu-

re niet snel (-> liever niet) doen. De huidige hulpmiddelen die individueel 

zijn, zijn niet effectief. De hulpmiddelen die wel effectief zijn, zijn niet indi-

vidueel maar met een begeleider. Buddy moet die begeleidende rol op 

zich nemen en de student door het traject heen te leiden. 

Vergelijkingstabel huidige hulpmiddelen 
t.o.v. behoeften/voorwaarden

IDEEVORMING / DRIE CONCEPTEN
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INLEIDING BASIS 
CONCEPT/1

Een notificatiesysteem?
Het prototype dat ik eerder heb uitgevoerd met de notifi-

caties had zeer positieve resultaten. Door de notificaties 

helpt het de gebruiker herinneren aan bepaalde gedachten, 

waardoor het zelfbewustzijn wordt vergroot. Ook dat neem ik 

mee in de basis naar mijn proof of concept. 

Interactie tussen Buddy en 
gebruiker leidt tot gerichte 
notificaties
Buddy leert(psycho-educatie) de gebruiker over faalangst 

en stelt daar vragen(CGT) over. De gebruiker antwoord hier 

op waardoor Buddy weer van de gebruiker leert. Buddy kan 

met deze data gerichte en persoonlijke notificaties sturen 

die kunnen helpen om meer zelfbewustzijn te creeëren bij de 

gebruiker. 

Bijvoorbeeld om iemand een half uur voor een spannende 

presentatie gerust te stellen. Hierdoor wordt de gebruiker 

herinnert aan een helpende gedachte waardoor hij meer 

ontspannen de presentatie instapt en daardoor beter pres-

teert.

Daarnaast stuurt Buddy persoonlijke notificaties om de ge-

bruiker te motiveren terug te keren.

07IDEEVORMING / DRIE CONCEPTEN
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/2Ideevorming / drie concepten
Nu de basis van mijn concept staat is het zaak om de juiste manier te vinden om 

de informatie en verhalen op de student over brengen.  Daarvoor heb ik eerst 

nog desk research en inspiratie (bijlage) opgedaan voordat ik begon met het 

uitwerken van deze concepten. 

De concepen lijken op elkaar en zijn eigenlijk meer doorontwikkelingen van el-

kaar. Dit heb ik doorontwikkeld totdat het concept zo veel mogelijk aan de ont-

werpcriteria voldeed. De drie ideeën zal ik hier kort toelichten.

07

Concept 1. Interactief diep-
gaand verhaal Buddy de 
faalhaas
Door het opzetten van een groot verhaal rondom 

Buddy de Haas wil ik diepgang brengen. Een verhaal 

als in een echt boekverhaal. Het moet gaan over zijn 

jeugd, zijn eerste jaar op Avans, het verbreken van 

zijn relatie en de gevolgen daarvan (op gebied van 

faalangst), hoe hij daarmee heeft leren omgaan, etc 

etc. 

Door deze diepgang wil ik de gebruiker echt in het 

verhaal trekken. Daarmee wil ik interesse wekken en 

ervoor zorgen dat ze willen weten hoe het verhaal af-

loopt, zodat ze ook de gehele cursus doorlopen heb-

ben.

Tussen de verhalen door worden CGT oefeningen ge-

daan, in lijn van het verhaal. De antwoorden hiervan 

worden gebruikt voor de notificaties.

WIREFRAME & VERHAAL-JOURNEY

Om iets meer grip te krijgen op het idee in mijn hoofd 

ben ik begonnen met het tekenen van wireframes van 

de belangrijkste functie, het geven van psycho-edu-

catie en CGT. Vervolgens heb ik het tijdspad uitgete-

kend hoe dat de gebruiker door het gehele verhaal 

loopt.

Het volledige concept is in te zien in de bijlagen

WIREFRAME

VERHAAL- JOURNEY

IDEEVORMING / DRIE CONCEPTEN
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DRIE CONCEPTEN/2

Concept 2. Korte verhaaltjes en 
meer gamification
HOOFDSTUKKEN EN DEELONDERWERPEN
In tegenstelling tot het vorige concept bestaat dit concept  uit korte 

verhaaltjes over Buddy de Faalhaas. Hierdoor kan er doelgerichter te 

werk gaan op bepaalde onderwerpen.  Hiervoor haal ik weer even 

de hoofdstukken uit de faalangstcursus terug. De student doorloopt 

5 hoofdstukken die gaan over faalangst, elk hoofdstuk is onderver-

deeld in een X aantal deelonderwerpen.

FAALANGST TOETS & CERTIFICAAT (GAMIFICATION)
Aan het einde van elk deelonderwerp krijgt de gebruiker nog 3 ‘over-

horingsvragen’ over het zojuist doorlopen deelonderwerp en deze tel-

len nergens voor mee. Wanneer alle deelonderwerpen zijn doorlopen 

krijgt de gebruiker een ‘toets’ over het gehele hoofdstuk en de score 

van alle hoofdstukken maken de score van het certificaat. Wel wordt 

er eerst aangeboden om de belangrijkste punten nog een keer in te 

zien van het hoofdstuk. Op die manier maak je de toets makkelijk en 

minder stressvol (want faalangst), tegelijkertijd herhalen ze de be-

langrijkste punten nog 2 keer. Dat betekent dat ze uiteindelijk 3-5 keer 

de belangrijkste punten hebben herhaald.

Met deze toets verdienen ze punten en die punten vormen uiteindelijk 

het cijfer van het faalangst-certificaat die de gebruiker krijgt wan-

neer de gehele cursus is doorlopen.

ONDERDELEN VAN DEELWERPEN TOEGELICHT 
D.M.V. EEN JOURNEY
De stappen / fases die de gebruiker doorloopt in een deelonderwerp 

worden hieronder toegelicht. Het wireframe wat in het vorige concept 

is opgezet is ook hier van toepassing.

IDEEVORMING / DRIE CONCEPTEN 07

De gebruiker leest het verhaal waarin 
voor hem bekende punten (Xplora bijv.) 
genoemd worden. Hierdoor kan de 
gebruiker zich identificeren in de 
setting van het verhaal. Daarnaast 
worden situaties aangehaald die voor 
veel faalangstigen voor dezelfde 
problemen zorgen. Ook dit zorgt ervoor 
dat de gebruiker zich kan identificeren. 
Hiermee wil ik de aandacht van de 
gebruiker behouden waardoor de 
psycho-educatie hier opvolgende beter 
wordt opgenomen.

De gebruiker leest en leert hier over 
faalangst. Doordat het persoonlijke 
verhaal elementen bevat die 
herkenbaar zijn voor de gebruiker is 
daar makkelijk op terug te koppelen 
tijdens de psycho-educatie. Daarmee 
wil ik ervoor zorgen dat het verhaal

De gebruiker krijgt CGT vragen/
oefeningen voorgeschoteld aan de hand 
het vertelde verhaal van Buddy. Hierdoor 
zal de gebruiker nadenken over het 
verhaal en zijn net opgedane kennis, 
deze wordt d.m.v. CGT gereflecteerd op 
de gebruiker zelf. 

De vragen zullen over het algemeen in 
meerkeuze worden aangeboden om het 
voor de gebruiker simpel en makkelijk te 
houden. Een enkele keer zijn open 
antwoorden nodig om de opdracht juist 
uit te voeren.

De gebruiker krijgt een X aantal 
overhoringsvragen voorgeschoteld 
over wat er in dit deelonderwerp aan 
bod is gekomen. Hierdoor wordt 
voor minimaal de tweede keer de 
belangrijkste leerpunten herhaalt. 

Vóór dat de vragen van start gaan 
krijgt de gebruiker de optie op de 
belangrijkste punten nog een keer 
snel door te nemen. Wanneer ze dit 
voor de zekerheid doen zullen de 
belangrijkste leerpunten nóg een 
keer herhaalt worden. Hierdoor zijn 
de belangrijkste punten 3 keer 
doorgenomen.

Op het eindscherm krijgt de 
gebruiker de antwoorden op 
de vragen te zien en hoeveel 
punten hij behaald heeft. 
Hierna keert hij terug naar 
het overzicht scherm.

Klein persoonlijk verhaal/ervaring 
van Buddy uit zijn Avans tijd

Psycho-educatie aan de hand van 
het persoonlijke verhaal

CGT aan de hand van het 
persoonlijke verhaal Overhoringsvragen Eindscherm

Antwoorden omzetten 
naar notificaties

Eventuele foute 
antwoorden omzetten in 
notificatie om te herinneren

22 3 4 5

Onderdelen van  deelwerpen -> journey
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Concept 3. ChatBuddy
WAT?

In dit concept draait het volledig om de gebruiker én Buddy de Haas. De gebrui-

ker staat zelfs in ‘direct contact’ met Buddy. Alles speelt zich eigenlijk af binnen het 

zelfde (chat) scherm. Wanneer het tijd is voor de volgende les/curus zal Buddy je 

‘appen’. Ook hier verteld hij kleine korte verhaaltjes, ondersteund met psycho-edu-

catie en CGT. 

WAAROM?
Door op deze manier de communicatie tot stand te brengen wil ik de oorspronkelijke reden achter Bud-

dy nóg meer kracht bijzetten. Dat was het persoonlijk maken en om de gebruiker te kunnen laten iden-

tificeren (met het verhaal) waardoor de aandacht stijgt.

Er zijn genoeg chat applicaties waar bots in zitten en waar je die ook kan aanmaken (Telegram & Dis-

cord bijv). Dat zoek ik niet. Het voordeel van een losse app is dat je alle vrijheid hebt om een verhaal te 

vertellen. Om even wat op te noemen; Buddy kan bijv. Spraakberichten sturen en foto’s sturen (uit zijn 

studententijd). Maar ook kunnen we zijn oude leraar uitnodigen/toevoegen in het gesprek die iets grap-

pigs verteld.

HOE?
Om een beeld te geven heb ik een deel van een mogelijk gesprek uitgewerkt in een eerste wireframe/

design. Om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken worden veel voorbeelden gegeven die ook 

door de gebruiker geselecteerd kunnen worden. Daarnaast is er indien nodig altijd een + knop om een 

eigen antwoord in te vullen. Naarmate bepaalde antwoorden vaak voorkomen komen ze automatisch 

meer bovenaan te staan, alles om het zo makkelijk mogelijk te maken. 

Daarnaast is het op deze manier ook zeer makkelijk om data te vergaren die gebruikt kan worden om 

de gebruiker persoonlijk gerichte notificaties te sturen. Een voorbeeld hiervan rechts van het wireframe. 

CONCEPT(DOOR)ONTWIKKELING 07
DRIE CONCEPTEN / IDEEËN/2
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CONCEPT(DOOR)ONTWIKKELING 07

/3Concepten & 
ontwerpcriteria

ChatBuddy

Welk concept voldoet het meest aan de 
ontwerpcriteria?
Het zijn geen 3 compleet verschillende concepten, ze ‘draaien’ 

namelijk allemaal op dezelfde basis met Buddy de Haas en het 

notificatiesysteem. Het was nu voornamelijk zoeken op welke 

manier ik het dichtste bij de ontwerpcriteria kon komen met mijn 

concept.

Het zijn dan ook 3 concepten die op elkaar zijn doorontwikkeld en 

ze hebben alle 3 hun voor- en nadelen. Om die reden heb ik de 

3 concepten naast elkaar neergelegd om te kunnen vergelijken. 

1.  Ontwerpcriteria / voorwaarden aan het 
hulpmiddel om aan de behoeften te 
voldoen om tot actie over te gaan.

2.  Ontwerpcriteria om studenten (effectief) 
te leren met faalangst om te gaan

Toegankelijk en laagdrempelig Psycho-educatie (leren)

Ontspanningsoefeningen (vrijblijvend)

Notificaties (herinneren)

Simvpel en doelgericht

Individueel / anoniem Cognitieve gedragstherapie (leren)

Gratis

Eigen tijd & eigen tempo

Aanbieden vanuit Avans

Aantrekkelijk, interessant en leuk

Juiste medium / platform keuze

Voldoet niet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Twijfel Voldoet

3. ChatBuddy

1. Lang diepgaand verhaal

2. Korte verhalen met gamification
En daar 
ontstond..
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CONCEPT(DOOR)ONTWIKKELING 07

/4Keuze van proof 
of concept
CHATBUDDY
Na het vergelijken van de concepten/ideeen is het voor mij dui-

delijk. Chatbuddy heeft de meeste potentie om te voldoen aan 

de ontwerpcriteria. Het is erg simpel, het enige scherm is in prin-

cipe het chat scherm, met daarnaast een pagina voor instellin-

gen. Daarnaast heeft dit concept ook het meeste weg van een 

begeleider. Daarmee hoop ik een beoogde oplossing te hebben 

gevonden voor het gat tussen vraag en aanbod in de hulp naar 

faalangst.
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Proof of 
concept08 / 1 Hoe nu verder?

/ 2 Proof of concept

/ 3 Hi-fi prototype
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/1 /2Hoe nu verder? Proof of 
conceptHet proof of concept zal in de laatste fase, het ontwikkelen van 

het prototype, nog verder doorontwikkeld worden. Nu de manier 

van overbrengen van psycho-educatie en CGT bekend is kan ik 

dit verhaal verder uitwerken. Tijdens het uitwerken hiervan zul-

len hoogstwaarschijnlijk nieuwe ideeën naar boven komen als 

het gaat om functies en ux/ui design.

Op de volgende pagina’s presenteer ik mijn proof of concept. 

Hierin laat ik de algemene werking zien en de beoogde oplossing 

van mijn ontwerpraag. Vervolgens leg ik uit hoe ik mijn eindont-

werp ga uitwerken om tot een ervaarbaar prototype.

Op de volgende twee pagina’s 

het proof of concept van Chat-

Buddy (de (Faal)Haas).

Proof of concept 08
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Leer en overwin faalangst 
wanneer het jou uitkomt.

ChatBuddy is een laagdrempelig en toegankelijk hulpmiddel voor 

Avans studenten met faalangst en waarvoor de stap (nog) te groot 

is om zich bij een cursus te voegen. In de basis is het een chatbot, 

waar Buddy de (Faal)Haas de gebruiker leert over faalangst en helpt 

en herinnert om dit toe te passen.  
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PROOF OF CONCEPT 08

/3Hi-fi prototype
Helaas kan ik niet alles werkend krijgen, maar gelukkig is dat 

ook niet de bedoeling. Om de oplossing op mijn ontwerp-

vraag te kunnen laten zien en semi ervaarbaar te maken 

ga ik een hi-fi prototype maken. Daarin focus ik mij op de 

UX/UI design en een ervaarbaar prototype waarmee door 

in de app gekeken kan worden en een deel van een chat-

gesprek kan lezen. 

Daarnaast is het notificatiesysteem erg belangrijk in dit 

concept. Door middel van een animatie wordt de interac-

tie en de daaropvolgende notificaties in beeld gebracht.

Focus op
UX/UI DESIGN

Na het inleveren van deze exploratie begin ik met nog een 

klein onderzoek(inspiratie) in ui/ux design. Het basis design 

met de benodigde elementen wil ik snel hebben staan. Wan-

neer ik het verhaal vervolgens (verder) heb uitgewerkt komen 

er zeer waarschijnlijk nieuwe ideeën voor functies e.d. naar 

boven, die voeg ik dan toe.

VERHAAL / OPDRACHTEN

Het is aan mij de taak om de beoogde oplossing te laten zien, 

niet om een totale therapie uit te werken (vandaar de eerste 

focus op ux/ui). Daarom zal ik het begin van de app uitwerken, 

de ‘kennismaking’ en de eerste opdrachten. Het is de bedoe-

ling dat ik dit verhaal en de opdrachten ook weer terugkoppel 

aan Joline Martens, gezien ik geen psycholoog ben.  

DESIGN EN VERHAAL ERVAARBAAR MAKEN D.M.V. PROTOTYPE

Er is een hoop mogelijk tegenwoordig als het gaat om het pro-

totypen van apps. Ik denk wel dat het moeilijk wordt om een 

prototype te maken waar je zelf kan reageren en waar Buddy 

praat. Daarom zal er waarschijnlijk door een “oud” gesprek 

gelopen worden. 

INTERACTIE ANIMATIE

Als laatste zal de interactie en de daarbij behorende notifica-

ties toegelicht worden door middel van een animatie. 

Uitdaging
Om alles af te krijgen zoals ik voor ogen heb zal weer een hele 

uitdaging worden. Maar ook wat dat betreft heb ik de laatste 

maanden enorm veel geleerd en zie ik dat helemaal goed ko-

men. 

Ik moet oppassen dat ik mij niet teveel verlies in details en 

eerst de basis moet bouwen. Ook vooraan beginnen in plaats 

van achteraan. De laatste maanden heb ik toevallig voor mijn 

werk wat animaties gemaakt in After Effects. Iets waar ik nog 

veel in moet leren en daardoor ook makkelijk de tijd kan ver-

liezen. Voor mij zit de grootste uitdaging (en gevaar) hierin en 

daarom zal ik die animatie ook meer als een soort pitch ge-

bruiken. Kort en krachtig.
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CONCLUSIE 09

Conclusie

09 ?“ Hoe creëer en bied ik een een hulpmiddel 
voor faalangst studenten die voldoet aan hun 
behoeften waardoor ze beter met faalangst 
kunnen leren omgaan?”

Nu mijn proof of concept klaar is denk ik daarmee een beoogde oplossing te hebben gevonden 

voor bovenstaand probleem. Studenten met faalangst willen hulp, maar het moet ze wel bijna in de 

schoot geworpen worden. Door grondig te onderzoeken wat de behoeften zijn van de student heb ik 

daar de juiste ontwerpcriteria voor op kunnen stellen en op basis daarvan het ChatBuddy concept.

De bouwstenen psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en ontspannings oefeningen zijn ook 

de basis in de behandeling naar andere problemem in gedrag, denk aan boosheid en somberheid. 

De werking van de app zou in die zin voor meerdere gedragsproblemen toepasselijk zijn, mits de 

inhoud natuurlijk wordt aangepast.
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NAWOORD 10

Nawoord

10 De afgelopen jaren benoem ik echt als een een paar zwarte hoofdstukken uit mijn twintiger jaren. 

Zonder daarvoor teveel in details te treden heeft dat er uiteindelijk mede voor gezorgd dat ik een 

enorme bak faalangst had en voornamelijk mijn studie een zeer negatieve lading kreeg. Doordat 

de problemen zich opstapelden ben ik erachter gekomen dat ik ADD heb en sinsdien ben ik mij-

zelf zo veel beter gaan berijpen. Faalangst en ADD gaan hand in hand met elkaar en afstuderen 

met als onderwerp faalangst is voor mij verreweg de beste keuze die ik de afgelopen jaren heb 

gemaakt. 

Zonder dat ik ben afgestudeerd, en wellicht doe ik dat nu ook nog steeds niet, heb ik toch al een 

hoop gewonnen. Het verdiepen in faalangst werpt op elk vlak zijn vruchten af. Ik ben mij meer be-

wust van mijn perfectionisme waardoor ik nu sneller concepten uitwerk. Dat lijkt in dit project mis-

schien nog  niet heel goed te zijn gegaan, maar zeker in mijn werk merk ik hier veel vooruitgang in. 

Mijn hele leven heb ik gezworen dat ik absoluut niet voor mijzelf wil werken en alleen in loondient 

onder een baas. Ik dacht altijd altijd dat ik het niet zou kunnen en daar was ik dan ook heilig van 

overtuigd. 5-6 maanden geleden stond ik oprecht op het punt om te stoppen met mijn opleiding, 

omdat ik het dacht dat ik het gewoon niet kon en daar was ik dan óók heilig van overtuigd. 

Die 6 maanden heeft veel veranderd. Ik heb met pijn mijn in mijn hart mijn baan opgezegd, on-

danks een een verbeterd contractvoorstel. Om de simpele reden dat ik te weinig uur overhield 

voor mijn afstuderen. Plottwist, ik ben in i.t.t. wat ik mijn hele leven heb gezegd, zelfstandig onder-

nemer geworden omdat ik nu wèl geloof dat ik het kan. Daarnaast ben ik ook nog eens bijna afge-

studeerd (ja ik heb hem afgeklopt) en kan ik na al die jaren eindelijk weer vooruit kijken. 
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BIJLAGEN 12

Bijlagen

12 In de bijlagen zijn de digitale prikborden te vinden waarin ik heb gewerkt om het voor mezelf 

oerzihtelijk te maken en te houden. Omdat deze prikborden zo groot zijn is het lastig is om deze 

prikborden als bijlage te voegen. Daarom heb ik het prikbord opgekipt in delen, en daar heb ik 

op de meeste plekken een rode draad getrokken om de volgorde aan te geven. Dit prikbord is 

echt de plek waar ik gewerkt heb, ik heb het geprobeerd zo opgeruimd mogelijk achter te laten 

maar het blijft een werkplek vol met notities, desk research, vragen, conclusies beelden etc.

Via onderstaande link zijn is een zip bestand met daarin de bijlagen te downloaden.

https://drive.google.com/file/d/1IBX_fVcEQ3uM5mMhf5YmTmDtgXIy_LKU/view?usp=sharing


