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SUMMARY
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Gitaarspelen is een hobby, voor de een is het belangrijker als de ander. 
Ik weet, als gitarist zijnde, veel van de problemen die gitaristen kunnen 
ervaren. Toen ik met meerdere mensen begon te praten viel me iets heel 
erg op. Toen ik vroeg wat is jullie grootste struggle met het bespelen van 
de gitaar zij haast iedereen iets dat neerkwam op te weinig motivatie. 
Het was op dat moment dat ik inzag dat ondanks dat iedereen plezier 
heeft in het bespelen van het instrument, ze toch niet zoveel spelen als 
dat ze soms zouden willen doen.

De meeste mensen die ik sprak die een gitaar bespelen zien 
zichzelf als een gitarist en halen veel plezier uit het bespelen van hun 
instrument. Ondanks dat de meeste gitaristen meer tijd in hun 
instrument willen steken, doen ze dit in de meeste gevallen niet. 

Mijn doel met dit project is om iets te ontwikkelen waardoor 
gitaristen eventueel op andere manieren wordt gemotiveerd om 
het instrument op te pakken. Soms kan het saai worden om con-
stant dezelfde dingen te leren en dan wordt het instrument 
weggezet. Het hele onderzoek is erop gericht om een manier te 
vinden waardoor gitaristen meer met hun instrument bezig zijn.

Is het mogelijk om gitaristen, die ook een affiniteit 
hebben met gamen, op een unieke manier laten 
interacteren met hun instrument?

Wat motiveert een persoon om gitaar te spelen?

Wat voor problemen beleven gitaristen in hun dagelijks leven?

Hoe werkt nu eigenlijk precies een gitaar?

Hoe word Artificial Intelligence nu al toegepast in andere 
leeromgevingen, kan ik het zelf in gaan zetten voor dit project?

Wat voor technieken worden gebruikt om gaming verslavend te maken? 
Zou ik dergelijke technieken kunnen toepassen op gitaarspelen?

PROBLEEMSTELLING

SUMMARY

ONDERZOEKSVRAAG

DEELVRAGEN

DOELSTELLING
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De ‘Casual’ Gitarist
Doelen
• Wilt graag beter worden in gitaarspelen
• Tijd besteden aan meerdere hobby’s

Pijnpunten
• Heeft te weinig tijd om alles te doen
• Leren gitaarspelen kost soms teveel moeite

Tijdens het onderzoek is mijn doelgroep meerdere keren veranderd, 
ben gestart gestart met muzikanten in het algemeen als doelgroep. De 
grootste reden dat ik er al snel achter kwam dat dit een te grote, te brede 
doelgroep was is voor het feit dat ik zelf alleen verstand heb van gitaren. 
Als ik iets ontwerp dat voor iedere muzikant toegankelijk moet zijn moet 
ik eerst kennis hebben van alle instrumenten, dat heb ik simpelweg niet. 
Er waren uiteraard meer redenen, later in dit document leg ik uit hoe ik 
tot mijn keuze kwam. 

Ik heb uiteindelijk gekozen voor De ‘Casual’ Gitarist. Dit is een persoon 
die graag gitaar speelt, maar ook even graag houdt van gamen, stappen 
of bijvoorbeeld afspreken met vrienden. Als hij na zijn werk thuis komt 
moet hij gauw gaan koken en voor zichzelf gaan zorgen. 

Eigenlijk zou hij uren en uren gitaar willen spelen en echt beter worden, 
maar omdat hij zoveel andere dingen te doen heeft komt dat er niet van. 
Verder komt hij soms erg moe thuis en heeft hij ook geen zin om alle 
moeite te steken in nieuwe nummers te leren bijvoorbeeld. 

Deze doelgroep komt dus niet aan alles toe dat hij of zij wilt doen 
aangezien ze teveel hobby’s hebben waar ze tijd aan willen besteden. 
Het is om deze laatste reden dat ik deze groep heb gekozen als doelgroep.

In dit stukje zal ik kort een aantal van mijn meest belangrijkste inzichten 
samenvatten. Deze inzichten kwamen naar boven door een aantal 
interviews en een enquête te hebben afgenomen. 

Bovenstaande items zijn dingen waar een gitarist dagelijks qua motivatie 
mee struggled. Personen binnen mijn doelgroep lopen tegen de volgende 
problemen aan;

Ze hebben te weinig tijd voor wat ze allemaal willen doen, er onstaat 
haast een competitie op activiteiten. 

Als ze alleen oefenen aan hun gitaarskills ontbreekt er een vorm van 
feedback. Zonder deze feedback lopen ze snel vast en kan dit leiden tot 
een frustratie. Deze frustratie zou ook uiteindelijk kunnen resulteren in 
juist een demotivatie voor het instrument. 

Veel mensen onder mijn doelgroep weet soms ook niet wat ze 
moeten gaan doen met het instrument, ze hebben geen inspiratie. In 
hetzelfde straatje ligt ook het probleem dat ze geen doel hebben om 
naartoe te werken. 

Verder voelt het soms dat ze teveel moeite moeten doen zonder direct 
resultaat te zien. Ze missen een vorm van reward tijdens het leren 
bespelen van een gitaar.

ONDERZOEK DOELGROEP
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Het ontwerp moet

Het ontwerp moet niet

Goed en soepel werken

Makkelijk in gebruik zijn,

Plug & Play gevoel geven

Het bestaande spel minder 

leuk maken omdat het nu met 

een gitaar gespeeld word

Het gevoel geven dat ze aan het gamen zijn, maar met hun gitaar

Te moeilijk zijn en resulteren dat 
ze stoppen na een keer proberen

Motiveren om bezig te 

blijven met de gitaar

Uitdagend zijn, maar niet 
te moeilijk. Er moet een 
learning curve zijn

Lijden tot demotivatie
voor de gebruiker om de 
gitaar op te blijven pakken

Hoe verder ik kwam met dit project hoe meer ontwerpcriteria ik had 
opgestelt waar mijn concept aan zou moeten voldoen, als resultaat kwam 
daar het volgende concept uit: de Guitroller.

Na veel onderzoek gedaan te hebben kwam ik uit op een relatief simpel 
concept. Ik had geleerd dat er onder mijn doelgroep regelmatig gegamed 
word en ze hebben een liefde voor de gitaar, 

waarom combineer ik gaming en gitaarspelen niet?

Met mijn concept kan men bestaande spellen gaan spelen doormiddel 
van hun gitaar in plaats van een controller. 

Het was mijn  hoofddoel om mijn doelgroep meer bezig te laten zijn 
met hun instrument, en door het te combineren met iets dat ze toch al 
doen, namelijk gaming, denk ik dat ik mijn doel hiermee kan bereiken.

 

treaty teit

000.0in
t

ONTWERPCRITERIA CONCEPTUALISATIE
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Toen ik redelijk zeker was welke kant ik op wilde ben ik gaan prototypen 
met Max 8. Ik heb mijn gitaarsignaal weten te linken aan toetsenbord 
input. Ik heb uiteindelijk meerdere iteraties gemaakt om mijn doel te 
kunnen bereiken.

Door onderstaande maxpatch kan ik games spelen met een gitaar.

Na meerdere iteraties had ik eindelijk een erg stabiele versie van mijn 
prototype dat haast perfect werkte met de game ‘Subway Surfers’. 

Ik had een aantal personen die binnen mijn doelgroep vallen gevraagd 
om het prototype te testen en daarna hun mening te geven over wat ze 
net ervaart hadden.  

Nagenoeg alle feedback die ik terugkrijg was super positief en de paar 
negatieve reacties die ik kreeg kon ik als positief ervaren omdat ik wist 
waar mijn kansen lagen om het prototype nog verder te ontwikkelen. 

Ik had ook alles van mijn protoype online gezet op mijn Github, het is 
alleen erg jammer dat het erg gecompliceerd in elkaar zit om te installer-
en voordat het gebruikt kan worden. Het is om deze reden dat ik 
eigenlijk al mijn feedback heb ontvangen van personen die het echt 
getest hebben op mijn laptop toen ik er zelf bij was. 

PROTOTYPING & TESTING
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Voor velen is het maken van muziek hun grote passie, een bron van plezier, maar 
dit kost veel tijd en oefening. Anno 2021 is de digitale media zo geavanceerd dat je 
haast niet meer zonder kan, een klassieke ouderwetse gitaar is bij vele al lang niet 
meer de hoofdfocus. Ondanks dat er nog miljoenen mensen muziek maken en de 
gitaar bespelen is het vaak een hobby in hun leven, net zoals gamen, Netflix kijken 
of een potje voetballen met hun vrienden. 

Ik begon al vroeg met zoeken naar problemen waar muzikanten tegen aanlopen, 
ik wilde al snel een beeld krijgen welke dingen bijvoorbeeld fout gaan en waar ik 
een verschil zou kunnen maken met dit afstudeerproject. 

Het werd me al snel duidelijk dat het nummer één probleem te maken heeft met 
een te kort aan motivatie. 
Iedereen die ik in die periode gesproken had gaf aan dat muziek maken een van 
hun grootste passies is, maar toch grijpen ze snel naar een game of een serie in 
plaats van te blijven oefenen op hun instrument. Hier zag ik wat frictie zitten en 
het leek mij interessant om hier iets aan te gaan doen. 

Het was al snel duidelijk dat mijn focus erop ging liggen om muzikanten meer met 
hun instrument bezig te laten zijn. 

Muziek is altijd al een heel belangrijk deel van mijn leven geweest. Ik speel zelf al 
jaren gitaar en ben ook al jaren bezig met verschillende bandjes. Eigenlijk 
grotendeels van mijn vrienden spelen allemaal een instrument of zijn op zijn 
minst erg geïnteresseerd in muziek. Ik wist voor mijn gevoel ook al erg lang dat 
ik wilde afstuderen met iets dat gerelateerd was aan muziek. Dit is iets waar ik dus 
een grote passie en liefde voor heb, het idee dat ik een probleem hierin kan vinden 
en dat dan vervolgens op te gaan lossen leek me heel erg tof. 

Toen ik begon met dit project wilde ik me eerst gaan focussen op alle muzikanten, 
het leek me erg leuk als ik iets kon bedenken dat zo universeel is dat het door 
iedere muzikant gebruikt zou kunnen worden, maar aangezien dit 
afstudeerproject maar een half schooljaar is heb ik ervoor gekozen om me alleen 
maar te focussen op gitaar. De grootste reden hiervoor is ook, stel ik ging iets doen 
dat zou moeten werken met violen, dan zou ik eerst moeten weten hoe een viool 
in detail werkt, en die kennis heb ik simpelweg niet. Het was dus om deze reden 
dat ik al mijn kennis over gitaren goed en effectief in wilde zetten voor dit project. 
Het idee is nog steeds dat, als ik langer de tijd zou hebben gehad, het uiteindelijk 
ook voor alle muzikanten toegankelijk zou moeten kunnen worden.

Ik zie mezelf binnen CMD als een designer, maar ik vind de rol van developer ook 
mega leuk.  Het is ook mijn doel om hier na deze studie iets mee te gaan doen. 
Het is dus ook om deze reden dat een van mijn eisen voor dit project is, dat ik een 
eindproduct maak dat ik zelf geprogrammeerd heb. 

Het hoofdprobleem dat ik vanaf het begin wilde aanpakken is een te kort aan mo-
tivatie. Ik kwam hierop door meerdere interviews te doen, maar uiteindelijk stond 
ik er totaal niet van te kijken. Ik zie mezelf als een redelijk serieuze muzikant, ik 
speel bijvoorbeeld al jaren in bands en schrijf eigen muziek, en toch heb ik nog 
altijd heel erg veel moeite met echt motivatie te vinden om te beginnen. 

Omdat ik mezelf herken in dit probleem vond ik het nog leuker om er iets aan te 
gaan doen. 

“Soms als ik gitaar speel dan kost het me veel 
moeite om te willen blijven leren, het is dan, vooral 
na een lange dag, makkelijker om 
gewoon op de bank te springen en te gaan 
Netflixen bijvoorbeeld”
   
   - Stan de Laat

AANLEIDING POSITIONERING
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De meeste mensen die ik sprak die een gitaar bespelen zien zichzelf als een gitarist 
en halen veel plezier uit het bespelen van hun instrument. Ondanks dat de meeste 
gitaristen meer tijd in hun instrument willen steken, doen ze dit in de meeste 
gevallen niet. 

Mijn doel met dit project is om iets te ontwikkelen waardoor gitaristen eventueel 
op andere manieren worden gemotiveerd om het instrument op te pakken. Soms 
kan het saai worden om constant dezelfde dingen te leren en dan wordt het 
instrument weggezet. Het hele onderzoek is erop gericht om een manier te 
vinden waardoor gitaristen meer met hun instrument bezig zijn.

PROBLEEMSTELLING

DOELSTELLING

ONDERZOEKSVRAAG
IS HET MOGELIJK OM GITARISTEN, DIE OOK EEN 
AFFINITEIT HEBBEN MET GAMEN, OP EEN UNIEKE
MANIER LATEN INTERACTEREN MET HUN INSTRUMENT?
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Wat motiveert een persoon om gitaar te spelen?
Doelstelling: Vooral in het begin van mijn onderzoek lag de focus echt op het 
motivatie aspect van gitaarspelen. Ik wilde eerst duidelijk in kaart hebben welke 
factoren juist erg motiveren, en welke factoren juist niet. Voor mijn gevoel kan ik 
moeilijk iets gaan proberen te veranderen als ik niet weet waar het vandaan komt. 

Wat voor problemen beleven gitaristen in hun dagelijks leven?
Doelstelling: Er zijn meerdere redenen dat gitaristen bijvoorbeeld geen tijd hebben 
om hun instrument te bespelen. Het ging me bij deze vraag er erg om van, kan ik 
misschien niet dingen veranderen in hun dagelijks leven wat ernaar zou leiden dat 
het instrument meer wordt opgepakt?
 

Hoe werkt nu precies een gitaar?
Doelstelling: Aangezien mijn hele project over gitaristen gaan lijkt het me ook heel 
erg nuttig om terug te gaan naar de basics, hoe werkt precies een gitaar? wat voor 
soorten zijn er? Hoe zit het met frequenties? Ik denk in een later stadia veel nut te 
kunnen halen door dit soort dingen goed in kaart te hebben. 

 

Hoe wordt artificial intelligence nu al toegepast in andere 
leeromgevingen, kan ik het zelf in gaan zetten voor dit project?
Doelstelling: Het bespelen van een gitaar is eigenlijk ook telkens blijven leren om 
beter te worden. Ik weet dat Artificial Intelligence (AI) een steeds grotere en 
belangrijkere technologie begint te worden. Ik heb zelf mijn minor gevolgd in de 
richting van Artificial Intelligence. Het lijkt mij hierom erg tof om deze kennis ook 
in te kunnen gaan zetten bij dit project. 

Wat voor technieken worden gebruikt om gaming verslavend te mak-
en? Zou ik dergelijke technieken kunnen toepassen op gitaarspelen?
Doelstelling: Deze deelvraag komt erg overeen met bovenstaande deelvraag. 
Er zijn zoveel aspecten van gaming tot in de puntjes uitgedacht om het dus 
zo verslavend mogelijk te maken, zou ik deze dingen niet kunnen overnemen 
en verwerken in iets dat te gebruiken is voor een gitarist?

DEELVRAGEN
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Deskresearch
Om concrete data te zoeken ben ik begonnen met deskresearch. Dit was voor mij 
een manier om leads te krijgen om een richting op te gaan. Ik was erg benieuwd 
waar ik frictie kon vinden. Door mijn deskresearch heb ik een hoop goede 
inzichten gekregen. 

Moodboard
Vooral in het begin van mijn onderzoek was ik erg zoekende, door het maken van 
een moodboard kreeg ik al mijn gedachtes uit mijn hoofd en op papier. 
 
Interviews
Tijdens mijn onderzoek heb ik meerdere interviews uitgevoerd en ik heb heel veel 
met mensen gepraat. Dit leverde mij heel veel real life voorbeelden op en hier heb 
ik achteraf de meeste van mijn inzichten uitgehaald. 

Enquête 
Toen ik een beetje een idee had welke kant ik op wilde ben ik wat grote vragen in 
kaart gaan brengen en ben ik deze aan een grotere hoeveelheid mensen gaan vra-
gen in de vorm van een enquête. Dit was voor mij meer een manier om te bevesti-
gen of mijn theorieën echt waar bleken te zijn onder de doelgroep. 

Prototyping
Ik had snel een klein concept bedacht wat ik mega gaaf en interessant vond, het 
was hierom voor mij ook de logische stap om meteen ideeën uit te werken in de 
vorm van protoypes. 
 
Testen
Het was voor mij dus al snel duidelijk welke richting ik een beetje op wilde, ik had 
meerdere prototypes gemaakt en deze heb ik ook getest onder de doelgroep om 
te kijken wat hun er echt van vinden. De feedback die ik hiervan terugkreeg was 
voornamelijk wat de positieve en negatieve punten waren van de concepten. 

Pitchen
Tijdens al mijn gesprekken met meerdere mensen, voornamelijk mensen die in 
mijn doelgroep vallen, heb ik vooral concepten en ideeën gepitcht om te kijken 
wat ze ervan vonden. 

Persona’s
Om zelf een duidelijker beeld van mijn doelgroep te krijgen heb ik ook meerdere 
persona’s gemaakt. 

Bijlage 1: Moodboard

METHODIEK
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Als het tot motivatie komt zijn er twee rudimentaire principes voor motivatie:

1) A desire for pleasure
De dingen die ons plezier geven in het leven kunnen we zien als positieve 
motivators. Het wordt zo genoemd omdat ze de gewenste kwaliteiten 
vertegenwoordigen die we zouden willen bereiken. Het is ook om deze 
reden dat wij als mensen onze acties proberen te richten om een of meer
van deze positieve motivators te bereiken. 

2) Avoidance of pain and discomfort
De dingen die ons ongemak of pijn bezorgen, kunnen negatieve motivators 
worden genoemd. Het krijgt deze naam omdat wij als mensen ze meestal proberen 
te vermijden. Aangezien we dus liever niet pijn of ongemak hebben krijgen we een 
motivatie om hier iets aan te doen. We worden hier gemotiveerd om actie te 
ondernemen, maar dit is alleen om iets te kunnen vermijden. 

Bijlage 2 : prioriteiten van de motivators.

De twee typen motivaties

Extrensieke motivaties
zijn degenen die van buiten het individu komen en vaak gepaard gaan met 
beloningen zoals trofeeën, geld, sociale erkenning of lof.

Intrinsieke motivaties
zijn die van binnenuit het individu, zoals het maken van een ingewikkelde 
kruiswoordpuzzel puur voor de persoonlijke voldoening van het oplossen van een 
probleem [bron 2]

Dit is de 1e deelvraag waar ik naar gekeken had, om hier meer over te leren heb ik 
eerst gekeken naar wat motivatie in het algemeen is. 

In het kort kan je motivatie zien als  ‘WAT LAAT ONS DOEN WAT WE DOEN’.  
Het is dus het gevoel van binnen die je aanstuurt om daadwerkelijk iets te gaan 
doen of niet. 

Een grote misconceptie van communicatie is dat je andere personen kan moti-
veren. Motivatie is essentieel een intern proces, mensen moeten zichzelf gaan  
motiveren. Als je een ander zou willen helpen kan je het beste zorgen voor een 
goede omgeving en perfecte condities dat de andere persoon helpt om zichzelf te 
motiveren. 

 ‘Ik weet wat mij motiveert, dus ik snap wat een ander motiveert’ 

is een statement dat vaak voor komt in deze wereld maar totaal niet klopt. Ieder 
persoon heeft zogenoemde Motivators [bron 1]  die zorgen dat een persoon gemo-
tiveerd wordt of blijft. Iedereen wordt tot deze motivators aangetrokken op 
verschillende niveaus, wat voor de een erg belangrijk is betekend namelijk 
helemaal niks voor een ander persoon. 

WAT MOTIVEERT EEN PERSOON 
OM GITAAR TE SPELEN?
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De belangrijkste motivators gerelateerd aan de gitaar op een rijtje: 
• Progressie
• Gevoel van prestatie
• Zelf expressie
• Stimulatie
• Recognitie 
• Ergens aan contributeren (bijvoorbeeld als je in een band speelt)
• Een doel hebben

Het hebben of juist ontbreken van deze motivatoren beïnvloed heftig of er 
motivatie is ja of nee. 

Dingen die gedaan kunnen worden om de motivatie voor gitaristen te 
verbeteren:
• Het verwijderen van barrières 
• De hoofdmotivatoren duidelijk maken
• Gestructureerde feedback
• Het hebben van een gitaar/muziekleraar 
• Een nieuw element toevoegen aan de manier dat er gespeeld word

Zelf alles aanleren Een gitaarleraar hebben

 Pro’s
• Praktisch gratis
• je kunt beginnen en stoppen 

wanneer je wilt
• Je kan dezelfde les over en 

over bekijken (bijv. Youtube)
• Veel leeropties te vinden op 

het internet

 Pro’s
• Extra motivatie
• Feedback op hoe je speelt in 

real time
• Gepersonaliseerde lessen      

afgestemd op jouw interesses
• Buiten de gitaarlessen kan je 

alsnog dingen leren van bijv. 
Youtube

 cons
• Geen feedback op je spelen
• geen hulp als je vast zit
• je enige motivatie komt van 

jezelf af
• hoger risico om jezelf dingen 

fout aan te leren

 cons
• Kosten
• Het vinden van een goede en 

passende leraar

wat zijn precies de motiavationele aspecten van zelf alles leren of het hebben van een gitaarleraar? [Bron 3] 



19

Ik heb met meerdere mensen interviews gehouden om antwoorden op mijn 
vragen te kunnen krijgen, hieronder zal ik een aantal delen van de interviews 
plaatsen, in de bijlagen vind u de hele interviews. 
Bijlage 3 & 4: Interviews Marco de Jong en Stan de Laat.  

“Just do it, ga gewoon spelen. Je hoeft niet veel 
moeilijke dingen te oefenen, zolang je speelt ga je 
vanzelf vooruit. Misschien is de moeite om echt tijd 
en energie te stoppen in het leren van iets nieuws 
een drempel voor veel beginners die ze niet altijd 
willen of durven te nemen, dan is een alternatief 
zoals gamen veel makkelijker. Zolang ze gewoon 
bezig zijn en hun instrument blijven oppakken zijn ze 
naar mijn mening goed bezig.” 
    
- Marco De Jong, gitaarleraar

“Als ik een doel heb om naar toe te werken ben ik 
best gemotiveerd, maar dit gebeurt de ene week 
wat meer als de andere week. Ik heb sinds kort een 
vaste baan want ik ben onlangs afgestudeerd. Ik 
merk nu ook dat ik minder speel, wat ik erg 
jammer vind. Vooral als ik bijvoorbeeld moe ben 
na een lange werkdag dan vind ik ontspannen met 
gamen ofzo gewoon fijner. Niet omdat ik niet wil gi-
taarspelen, maar omdat ik me dan meer moet 
inspannen” 
    
  - Stan de Laat, gitarist

INTERVIEWS
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Uit het artikel; ‘Motivational musical learning’ [bron 4] door Jane Davidson, 
Robert Faulkner en Gary McPherson over ‘How to create the right conditions to 
take our natural interest in music to the next level’, had ik ook wat interessante 
inzichten uitgehaald. 

Een reeks onafhankelijke onderzoeken heeft berekend dat expertise op een westers 
instrument meestal zo’n 10.000 uur aan geaccumuleerde oefening vereist. 
(Ericsson et al., 1993; Sloboda et al., 1996)’

Dit geeft de belangrijkheid van oefenen aan, maar het is wel van belang dat het 
nuttig besteedde uren zijn, niet zomaar pingelen op je instrument. Mijn doelgroep 
gaat ook hoogst waarschijnlijk niet 10,000 uur oefenen, omdat ze dit juist niet 
doen zijn ze mijn doelgroep. Ondanks dat ik dit al wist vond ik dit een interessant 
onderzoek. 

‘De kunst van efficiënt oefenen hangt af van wat er wordt geoefend en 
hoe je dit doet. Muzikale ervaringen zijn onlosmakelijk gelinkt met de 
kracht van emotie ‘ (Sloboda et al., 2001).

Als iemand een muziekinstrument aan het leren is, kunnen deze gevoelens, als 
deze gevoelens positief zijn, de brandstof zijn waaruit leerlingen zich ontwikkelen 
tot hun muzikale deelname. Zelfs wanneer ze alledaagse herhaalde taken uitvoeren 
zoals constant dezelfde fundamentele oefeningen blijven oefenen. Deze herhaalde 
taken zijn nodig om motorische skills te ontwikkelen. 

Maar als de eerdergenoemde gevoelens negatief zijn, kunnen ze een sterke 
afkeurende kracht zijn die juist de muzikale betrokkenheid beperkt.  

Motivational musical learning
Concept: gitaarleraar AI applicatie
Teacher AI applicatie. Toen ik begon met het afstuderen had ik al dit idee in mijn 
hoofd, vandaar dat dit ook mijn eerste deelvraag was om aan te werken. 

Aangezien ik een minor in de richting Artificial Intelligence heb gevolgd leek het 
me leuk om misschien deze kennis te kunnen gebruiken voor het afstuderen. 

Bijlage 5: Schets van mijn eerste concept

CONCEPT NA DIT ONDERZOEK
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Ik vind het principe van een leraar hebben erg interessant. Ik vind het nog 
interessanter dat ook al heeft een leerling een leraar, thuis is de student alsnog 
alleen aan het oefenen, net zoals iemand zonder een leraar. 

Er zijn talloze voordelen zoals een doel hebben om voor te oefenen, motivatie 
krijgen van een enthousiaste leraar, en direct feedback krijgen als je iets hebt 
gespeeld.  Op de vorige pagina, bijlage 3, heb ik een schets geplaatst van dit 
concept. 

Het idee is als volgt: 

Ik zou een mobiele app willen designen en programmeren wat eigenlijk een 
gitaarleraar nabootst. Je zou het ook kunnen zien als een personal coach. 

Doormiddel van Artificial Intelligence zou ik dit willen proberen te gaan 
realiseren. Zodra er gespeeld word ‘luistert’ de Artificial Intelligence leraar mee 
naar wat er wordt gespeeld. Door middel van verschillende algoritmen zou ik de 
applicatie slim willen maken door verschil te kunnen horen of liedjes, solo’s, riffjes 
goed worden gespeeld of dat er veel fouten in zitten. 

Buiten dit lijkt het me tof om er iets van notificaties in te verwerken zodat de 
gebruiker eraan herinnert wordt te blijven oefenen. Een echte gitaarleraar geeft 
bijvoorbeeld huiswerk mee zodat de studenten weten wat ze moeten doen, een 
gitaar op zichzelf kan niet aangeven aan de gitarist dat hij of zij het instrument 
moet oppakken. 

Dit kan erg moeilijk worden om te programmeren, maar ik ben altijd uit op een 
uitdaging. Voor de scope van dit afstudeerproject weet ik dat het heel veel tijd gaat 
kosten, het is om deze reden dat ik er al overna had gedacht om met een kleine 
basis te beginnen en zoveel mogelijk uit te breiden mocht het goed gaan en ik snel 
vooruitgang boek. 

Als ik dit concept zou uitwerken wil ik dat er minimaal het volgende in zit: 

De functie dat het voelt alsof de gitarist niet alleen is.

Maakt niet uit wat er wordt gespeeld, er moet altijd een vorm van 
feedback zijn.

Een idee dat de leraar je blijft herinneren aan het feit dat je moet gaan 
spelen
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Van dit onderzoek heb ik heel veel geleerd, misschien meer als dat ik in woorden 
kan zeggen in dit document. 

Toen ik begon met dit project zat ik heel erg met het idee dat ik een concept kon 
maken waar een leraar in verwerkt zat, zoals bij mijn concept voor een leraar AI 
applicatie. 

Door het onderzoek te doen zag ik dat het deels wel klopte, maar door meer te 
praten met andere personen kwam ik er voor mezelf al achter dat dit niet het juiste 
pad voor mij was.

Alle inzichten die ik hier heb opgedaan neem ik wel zeker weten mee naar mijn 
concept waar ik uiteindelijk mee ga eindigen. 

REFLECTIE



23

Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik meerdere mensen 
geïnterviewd en heb ik veel deskresearch uitgevoerd. En heb ik 
uiteindelijk een enquête uitgezet om een aantal gedachten die ik had te 
bevestigen. 

Ik was benieuwd naar de goede en de slechte eigenschappen van gitaar 
spelen. Het grootste probleem dat ik al snel tegenkwam is dat er dus een 
probleem is met de motivatie. Er is soms zoveel te doen, en een dag 
blijft maar 24 uur hebben. Soms dan speelt een persoon een dagje niet, 
en dat wordt dan langzaam dagen en als het echt niet goed zit weken.  

Een van de grotere redenen voor dit probleem is dat mijn doelgroep 
overdag vaak druk is met school of ze hebben al werk. Het beoefenen van 
hun instrument is alleen mogelijk in hun beperkte vrije tijd.  

In al mijn gesprekken vond ik het ook best fascinerend dat er soms echt 
een competitie op de activiteiten ontstaat met betrekking tot hoe ie-
mand zijn dag indeelt. Ik kreeg vaak het antwoord dat ze dan na een 
lange dag redelijk moe thuiskomen en ze het dan fijner vinden om op de 
bank te ploffen en iets te doen dat amper moeite kost, zoals een spelletje 
spelen of tv kijken.

Verder vond ik het ook interessant dat veel mensen die ik sprak geen gi-
taarleraar hebben en eigenlijk alles leren vanaf YouTube of websites waar 
ze gitaar tablatuur kunnen vinden. Een van de grootste problemen hier-
mee is het feit dat iets wordt weggezet als ‘voor beginners’ maar het soms 
voor hen alsnog te moeilijk is. Voor de persoon die dit echt een groot 
probleem vond was het ook een grote bron van frustratie. Als resulta-
at van deze frustratie zet hij dan soms zijn gitaar weg en gaat iets anders 
doen, dit is dus heel demotiverend voor hen. Hij zit dan bijvoorbeeld in 
zijn eentje te kijken hoe hij het moet spelen en weet niet wat hij fout doet 
of waarom het niet klinkt zoals het hoort te klinken. Dit probleem is een 
direct resultaat van geen feedback[bron 5]  krijgen op hoe je speelt. 

Als er samen met een andere muzikant wordt gespeeld is een van de 
grootste voordelen dat je elkaar feedback kan geven op hoe iets gespeeld 
wordt, op deze manier blijf je ook elkaar motiveren. [bron 6] 

Een andere grote factor in het hebben van motivatie is inspiratie. De 
meeste mensen horen bijvoorbeeld een leuk nummer op de radio, of 
hebben ineens een nummer in hun hoofd en zouden dat dan graag willen 
leren spelen op hun instrument. Zonder het hebben van inspiratie weet 
een persoon simpelweg gewoon niet wat hij wil doen op het instrument.

Verder is het ook een grote factor voor weinig motivatie het ontbreken 
van een duidelijk doel [bron 7]  om naartoe te werken. Als iemand 
bijvoorbeeld huiswerk krijgt van een muziekleraar is de student meestal 
gemotiveerd om het te doen want de leraar verwacht dat hij of zei het 
kan spelen bij de volgende les. Hetzelfde geld bijvoorbeeld voor iemand 
in een band, als hij over een week een optreden heeft staan geeft dat 
veel motivatie om zoveel mogelijk te oefenen om een toffe show te gaan 
geven. 

Zonder een duidelijk doel om naartoe te werken is de motivatie voor het 
instrument verschillend van dag tot dag, er is geen consistente 
motivatie aanwezig. Dit gaat ook hand in hand met het ontbreken van 
een reward. Als iemand telkens op hetzelfde stukje blijft oefenen en 
oefenen en het blijft maar niet lukken, dan kan iemand ongemotiveerd 
worden omdat hij voelt dat hij niks terugkrijgt voor al de tijd en moeite 
die in dat stuk gestoken zijn.  

vd Fez i
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Bijlage 6: Belangrijkste inzichten die ik hieruit heb opgedaan. 

WAT VOOR PROBLEMEN BELEVEN 
GITARISTEN IN HUN DAGELIJKS LEVEN?
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Dus om het even op te sommen, grote problemen waar gitaristen 
dagelijks last van hebben zijn: 

• Weinig vrije tijd
• competitie op activiteiten
• Frustraties
• Geen feedback
• Weinig inspiratie
• Geen duidelijk doel hebben
• Het gevoel dat er niet genoeg rewards zijn

Om dit te bevestigen had ik een enquête uitgezet onder mijn 
doelgroep. deze kunt u terugvinden onderin de bijlagen. [Bijlage 7]

Ik zal hieronder een aantal interessante antwoorden wegzetten die ik 
heb opgedaan door de enquête. 

Wat heb ik hier nu van geleerd?

U bespeelt geen instrument, waarom?
Ik zou graag een instrument willen bespelen, maar ik heb de 
motivatie niet om genoeg te oefenen.

waar komt uw afwezigheid van motivatie vandaan?
Het kost veel moeite, het is ‘simpeler’ om bijvoorbeeld op de bank 
te gaan Netflixen in plaats van tijd en moeite besteden aan het 
beoefenen van een instrument, Weinig tijd en andere dingen 
hebben op het moment meer prioriteit. 

Wat is voor u het grootste probleem met betrekking tot 
het beter worden in het bespelen van uw instrument?
Tijd en andere hobby’s die ik belangrijker vind.

feedback krijgen op je hoe je muziek maakt is erg 
waardevol, hoe belangrijk is dit voor u?
Zeer waardevol, belangrijk omdat je soms zelf bepaalde nuances 
niet hoort of opmerkt in je spel. Ook alternatieve vingerzettingen 
of invertions worden nog wel eens over het hoofd gezienmotivatie 
niet om genoeg te oefenen.

Wat zijn voor u de grootste factor(en) met betrekking tot 
motivatie voor het bespelen van uw instrument?
Plezier, interesse in muziek, inspiratie (door bijvoorbeeld een 
mooi nummer te horen op de radio), creativiteit kunnen uiten 
d.m.v. muziek

Heeft u problemen ondervonden met motivatie? 
Ja dat ik te veel hobby’s heb en de hobby pak die het minste 
weerstand biedt

Als u bijvoorbeeld Youtube filmpjes bekijkt om dingen te leren op uw instrument, komt 
het wel eens voor dat het demotiverend werkt als het toch te moeilijk blijkt te zijn?
Als het niet lukt, harder oefenen. Motivatie komt van binnen

ENQUÊTE



25

Door inzicht te krijgen in de dingen waar gitaristen tegen aanlopen 
heb ik veel geleerd. Ik had een aantal dingen zelf al verwacht maar 
door interviews te houden en veel te praten in het algemeen kwam 
ik achter veel dingen. 

Daarna had ik dus een grote enquête gehouden waar veel van mijn 
verwachtingen bijvoorbeeld werden bevestigd. Ik kon na dit 
onderzoek bepaalde uitspraken doen die ik voorheen niet kon.

Op dit punt had ik al een hoop halve concepten die ik voor mijn 
gevoel nog niet kon uitwerken met alleen deze data. 

Ondanks dat ik op dit punt al meerdere ideeën had heb ik ervoor 
gekozen om ze pas bij latere deelvragen uit te werken. Als ik hier al 
ideeën zou uitwerken neem ik data mee die ik nog niet heb 
omschreven in deze deelvraag. 

Mijn meest belangrijke concept dat deels is opgewekt uit deze 
informatie heb ik uitgewerkt bij een latere deelvraag. Ik refereer 
daar ook meerdere keren terug naar deze informatie die ik hier heb 
opgedaan. 

REFLECTIE
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Ik speel zelf al jaren gitaar en het is een van mijn beste vrienden, toch 
voor dit onderzoek leek het me heel erg relevant om nog is terug te gaan 
naar het begin en goed te kijken hoe een gitaar werkt. Ik hoop hier nut-
tige inzichten uit te halen met betrekking tot concepten maken waar ik 
een gitaar uiteraard in ga proberen te verwerken. 

Er zijn drie hoofd soorten gitaren; de akoestische gitaar, een hol-
low-body gitaar (ook wel electric-acoustic gitaar genoemd) en
de elektrische gitaar. Uiteraard zijn er talloze verschillende maten, 
vormen, typen, noem maar op. Maar voor dit stukje onderzoek vond ik 
niet relevant om alle verschillende typen gitaren te gaan verkennen. 
[bron 8]

Akoestische gitaar
De traditionele akoestische gitaar is de eeuwen oude voorganger van de 
electrische gitaar. Het instrument op het plaatje is een voorbeeld van een 
spaanse akoestische gitaar circa het jaar 1800. In die tijd speelde ze ook 
nog op andere type snaren, maar rond de 19e eeuw zijn de staalsnaren 
ontwikkeld die we nu nog steeds onder andere gebruiken.  

Op een akoestische gitaar word het geluid geproduceerd door de snaren 
aan te slaan en de vibraties gaan door de klankkast heen om het geluid te 
versterken. Wat voor soort geluid eruit komt ligt uiteraard aan wat voor 
soort akkoorden, of noten er worden aangeslagen. Wat erg belangrijk is 
met betrekking tot de pitch (de hoogte van het geluid) heeft te maken 
met het type gitaar, de tensie, en de lengte van de snaren. 

Door de snaren bijvoorbeeld anders te stemmen krijg je hele andere 
tonen. Hoe strakker je een snaar spant, hoe hoger de toon/pitch, als je de 
snaar juist losser draait word het een lagere toon/pitch. 

Hetzelfde geld voor als je akkoorden speelt op de gitaar, als je helemaal 
links, bij de headstock begint met open akkoorden is het nog redelijk laag 
qua toon/pitch. Hoe hoger je op de gitaarnek gaat (richting het klankgat), 
hoe minder ruimte er is tussen jouw akkoord en het einde van de snaren, 
er is minder ruimte voor de snaar om te vibreren, wat er dus in resulteert 
dat de toon/pitch hoger word. 

Uiteraard geld dit principe voor alle typen gitaren. 

Onderdelen van een akoestische gitaar

HOE WERKT NU PRECIES
EEN GITAAR?
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Hollow-body gitaar
De reden dat dit soort gitaren is ontstaan komt door het willen vergroten 
van het volume. Deze gitaren zijn net zoals de akoestische gitaren hol van 
binnen zodat ze een luide klank van zichzelf kunnen genereren, wat hier 
uniek aan is, is dat er ook elementen (op het plaatje pickups) 
inzitten. 

Door de elementen is het mogelijk om een gitaar aan te sluiten op een 
versterker. Uiteraard door een versterker te gebruiken word je volume 
veel groter en krijg je meer opties voor het aanpassen van je geluid. Ik 
leg een klein stuk verder iets meer uit wat een element is en hoe deze 
werken. 

Elektrische gitaar
Tot slot komen we aan bij de modernste type gitaren, de elektrische 
gitaar. Gitaarmakers bleven zichzelf innoveren en kwamen rond de 
1940s uit op een solid body gitaar (geen klankgat meer). Het werd 
duidelijk dat geen klankkast meer hebben een hoofd design feature was 
geworden. 

Bij de vorige type gitaren, de hollow-body gitaren gaat het signaal door 
de body van de gitaar, aangezien de elementen van toen nog niet de 
vibraties van de snaren en de body zelf van elkaar konden onderscheiden 
werd het geluid soms niet goed uit versterkt. 

En de electrische gitaren, de solid body gitaren, is dit probleem zo goed 
als weg. Er is geen open ruimte waar de vibraties doorheen gaan want het 
is een solide stuk hout. 

Het is wel praktisch noodzakelijk om altijd een gitaarversterker te 
gebruiken met deze gitaren. Je kan uiteraard zonder spelen maar 
aangezien het klankgat heeft is het standaard volume veel zachter 
vergeleken met de akoestische gitaren. 

Onderdelen van een hollow-body gitaar

De standaard werking van een speaker

Onderdelen van een lektrische gitaar
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Bijlage 8: Adolf Rickenbacker en George Beauchamp met de 1e gitaar met elementen erin. 

Verschillende typen elementen anno 2021

Wat zijn nu eigenlijk precies gitaar elementen?
De technologie voor elementen is ontstaan in de 1920s/1930s, maar wat 
zijn nu eigenlijk elementen? 

De vraag was dus hoe kunnen we dit gitaargeluid verhogen door het te 
kunnen sturen via een speaker? George Beauchamp en Paul Barth 
waren succesvol in het creëren van de eerste elementen. Het was beves-
tigd aan de Rickenbacker Frying Pan gitaar, aangeboden in 1932. Bij 
de ontwikkeling van deze gitaar hebben ze samengewerkt gitaarbouwer 
Adolf Rickenbacher van het nu legendarische gitaarmerk, Rickenbacker 
(zie foto rechts).

Vandaag die dag zitten de elementen standaard ingebouwd bij de meeste 
gitaren (met uitzondering van akoestische gitaren). Ze zitten dan beves-
tigd onder de snaren, ingebouwd in de body van de gitaar. De elementen 
vangen de trillingen op van de snaren en sturen dit via een gitaarkabel 
door naar een versterker om uit versterkt te worden. 

Hieronder staat een figuur met allerlei verschillende typen elementen. 
Alle elementen hebben hun eigen karakteristieken en zorgen dat gitaren 
hun eigen geluid krijgen. 
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Wat zijn nu eigenlijk de geluidsfrequenties van een gitaar?
De fundamentele frequenties die een typische, gestemde gitaar kan spel-
en variëren van ongeveer 80 Hz tot ongeveer 1200 Hz. Uiteraard zijn veel 
factoren belangrijk in dit hele proces. Een versterker, of een effectpedaalt-
je kan al snel zorgen dat het geluid zo aangepast wordt dat het makkelijk 
van 80 Hz tot zeker 6 kHz en hoger gaat. [Bron 9]

De hoogte van de frequenties zijn ook erg afhankelijk van de manier 
waarop de gitaar bespeeld wordt. Grote verschillen komen bijvoor-
beeld al voor door het spelen met of zonder plectrum, snaar voor snaar 
aanslaan met je vingers, het hebben van lange of korte vingernagels om 
er maar een paar te noemen. 

Op onderstaand plaatje ziet u een aantal frequenties ter vergelijking. 
Ik wilde weten hoe het zat met de frequenties aangezien ik dit misschien 
later in mijn onderzoek nog nodig dacht te hebben. 

Bijlage 9: Fundamentele frequenties in standaard tuning. 

Bijlage 10: Frequentiebereik van fundamentals en spectrale oriëntatiepunten
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Ik wist vooraf al wel dat ik geen nieuwe type gitaar wilde uitvinden. Het 
leek me erg interessant om alles van de gitaar opnieuw in kaart te kunnen 
brengen voor mezelf zodat ik deze kennis wellicht kan verwerken in mijn 
eindconcept. 

Voor nu heb ik vooral het meeste geleerd uit hoe frequenties exact 
werken. Voor de expo heb ik nu een idee waar ik deze kennis moet gaan 
gebruiken. Ik ben blij dat ik dit onderzoek heb gedaan want nu weet ik 
voor mijn gevoel waar de gitaarinput vandaan komt die ik later ga 
gebruiken in mijn eindproduct. 

REFLECTIE
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“Can machines think?” - Alan Turing, 1950
Alan  Turing, het begin van AI
Minder dan een decennium na het doorbreken van de nazi-encryptie-
machine Enigma en het helpen van de geallieerde strijdkrachten om de 
Tweede Wereldoorlog te winnen, veranderde wiskundige Alan Turing de 
geschiedenis voor de tweede keer met een simpele vraag: “Can machines 
think?”

Turing’s paper “Computing Machinery and Intelligence” (1950), en de 
daaropvolgende Turing Test, legden het fundamentele doel en de visie 
van Artificial Intelligence vast. [bron 10]

Tijdens mijn minorfase binnen deze opleiding heb ik een minor Artificial 
Intelligence gevolgd aan Avans Hogeschool te Breda. Artificial 
Intelligence (ook wel AI genoemd) is een steeds populairdere vorm van 
technologie dat ook eigenlijk niet meer is weg te denken uit onze
moderne wereld. 

Denk bijvoorbeeld aan functies zoals, chatbots, Apple’s Siri, Amazon’s 
Alexa en bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s zijn voorbeelden van technieken 
waar Artificial Intelligence in gebruikt wordt. 

Ik wist al vanuit mijn minor dat AI ook steeds vaker voorkomt in de 
klaslokalen. Aangezien school, net zoals leren gitaarspelen, een vorm van 
leren was leek het me interessant om te proberen dit toe te kunnen pas-
sen in mijn project. 

HOE WORDT ARTIFICIAL INTELLIGENCE NU AL 
TOEGEPAST IN ANDERE LEEROMGEVINGEN, 
KAN IK HET ZELF IN GAAN ZETTEN VOOR DIT PROJECT?
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Definities van Artificial Intelligence
Als het gaat over Artificial Intelligence word er vaak gesproken over 3 
hoofd definites, deze zijn als volgt: 

• Een intelligente entiteit gecreëerd door mensen.
• In staat om taken intelligent uit te voeren zonder specifiek              

geïnstrueerd te worden.
• Rationeel en humaan kunnen denken en handelen.

1) Machine Learning
ML leert een machine conclusies te trekken en beslissingen te nemen op 
basis van ervaringen uit het verleden. Het identificeert patronen, analy-
seert gegevens uit het verleden om de betekenis van deze gegevenspunten 
af   te leiden om tot een mogelijke conclusie te komen zonder menselijke 
ervaring te hoeven betrekken. Deze automatisering om conclusies te 
trekken door gegevens te evalueren, bespaart mensen tijd voor bedrijven 
en helpt hen een betere beslissing te nemen.

2) Deep Learning
Deep Learning is een ML-techniek. Het leert een machine om invoer 
via lagen te verwerken om de uitkomst te classificeren, af te leiden en te 
voorspellen.

3) Neural Networks
Neurale netwerken werken volgens dezelfde principes als menselijke 
neurale cellen. Het zijn een reeks algoritmen die de relatie tussen ver-
schillende onderliggende variabelen vastleggen en de gegevens verw-
erken zoals een menselijk brein dat doet.

4) Natural Language Processing
NLP is een wetenschap van het lezen, begrijpen en interpreteren van een 
taal door een machine. Zodra een machine begrijpt wat de gebruiker wil 
communiceren, reageert deze dienovereenkomstig.

5) Computer Vision
Computer vision-algoritmen proberen een afbeelding te begrijpen door 
een afbeelding op te splitsen en verschillende delen van de objecten te 
bestuderen. Dit helpt de machine bij het classificeren en leren van een 
reeks afbeeldingen, om een   betere outputbeslissing te nemen op basis van 
eerdere waarnemingen.

6) Cognitive Computing
Cognitieve computeralgoritmen proberen een menselijk brein na te 
bootsen door tekst / spraak / afbeeldingen / objecten te analyseren op 
een manier die een mens doet en probeert de gewenste output te geven.

Hoe werkt nu precies Artificial Intelligence?
Het bouwen van een AI-systeem is een zorgvuldig proces van 
reverse-engineering van menselijke eigenschappen en capaciteiten in een 
machine, en het gebruik van zijn computationele bekwaamheid om te 
overtreffen waartoe we in staat zijn. [bron 11]

Om te begrijpen hoe AI echt werkt, moet men diep in de verschillende 
subdomeinen van AI duiken en begrijpen hoe die domeinen kunnen 
worden toegepast in de verschillende velden van de industrie. Ik ga aan 
de rechterkant kort toelichten wat al deze subdomeinen zijn. 

Niet alle AI applicaties gebruiken al deze subdomeinen tegelijk. Meestal 
worden meerdere geimplementeerd op een project, het hangt puur af van 
het doeleinde van het project. Hoe slimmer de applicatie word, hoe beter 
de AI genoemd word. 
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BrainCo Brainwave Tracking Headband
Een mooi voorbeeld is in China. Hier werd tot recent een test 
uitgevoerd waar ze in basisscholen de ‘BrainCo Brainwave Tracking 
Headband’ deden testen. [Bron 12]

Dit is simpelweg een band om je hoofd die jouw breinactiviteiten kan 
uitlezen en stuurde dit naar de leraren en ouders toe. Het idee is erg gaaf, 
maar de uitwerking wat minder. Het werd een grote nachtmerrie voor 
kinderen want als ze een beetje moe waren tijdens de les was dit meteen 
te zien voor ouders en de leraar. Je zou kunnen zeggen dat deze 
technologie niet bepaald let op de privacy van de kinderen. 

De reden dat ik dit interessant vond is dat er dus real time data van 
onder andere je concentratie als statistieken wordt gestuurd naar je tele-
foon, ik dacht eerst hier ook bijvoorbeeld iets mee te kunnen doen.  

Toen ik begon met dit project had ik al wat kleine concepten bedacht 
waar ik misschien iets mee wilde doen, eerst lag mijn focus namelijk erg 
op het belang van een muziek/gitaarleraar hebben en dit eventueel willen 
verwerken in een mobiele applicatie.
 

Wat vind ik nu interessante producten wat AI gebruikt?
Anno 2021 zijn er zoveel bedrijven die gebruik maken van AI 
technologie zonder dat de gemiddelde mens dit door heeft. 

in de toekomst zou het goed kunnen zijn dat er geen leraren meer zijn, 
geen chirurgen, geen vuilnismannen. Alles zou technisch gezien 
overgenomen kunnen worden door slimme robots, bestuurd door AI. 

Ik ga hiernaast en op de volgende pagina’s wat voorbeelden geven van 
AI technologie dat ik erg fascinerend vind en wellicht zou kunnen gaan 
gebruiken voor mijn latere concepten. 
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Zelfrijdende Auto’s
het unieke aan deze technologie is dat de AI alles herkent wat er gebeurd 
om de auto heen en reageerd hoe een mens zou reageren. Er word 
constant berekend hoe ver objecten van de auto zijn, in theorie kan dit 
veiliger worden als menselijke bestuurders. 

Netflix/Spotify/Youtube Algoritmen
Deze diensten geven je aanbevelingen voor nieuwe filmpjes, series of 
bijvoorbeeld  muziek op basis van je vorig gekeken/beluisterd item. Deze 
AI systemen weten soms al eerder wat je wilt voordat je dat zelf weet. 

Billy, de chatbot van Bol.com
Ik vind de werking van Chatbots geniaal. voor de standaard vragen 
hoeft een bedrijf nu niet meer medewerkers klaar te hebben staan. 
De chatbot heeft al antwoorden klaarstaan voor de meeste vragen, en 
als hij het niet weet word je alsnog doorgestuurd naar een medewerker.

Voor de klant houdt dit in dat hij vaak sneller antwoord heeft op zijn 
vraag, en voor het bedrijf houdt het in dat ze meer mensen kunnen 
helpen zonder hier personeel effectief op te hebben zitten. 
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Tijdens het onderzoeken van dit onderwerp had ik twee concepten 
bedacht. Dit was ook redelijk in het begin van mijn onderzoek en ik had 
dit ook nog niet visueel uitgewerkt. Ik wil nu in tekst kort uitleggen wat 
mijn ideeën waren. 

Concept 1: Gitaarleraar AI applicatie
Zoals al eerder vernoemd bij mijn 1e deelvraag had ik het idee om een 
applicatie te maken waar gebruik wordt gemaakt van een AI gitaarleraar. 

Omdat ik dat idee had vond ik het erg nuttig om dit onderzoek te doen 
naar AI, maar ik kwam er voor mezelf achter dat dit niet de juiste
richting is voor mij. 

Concept 2: 
Mijn ander concept dat ik had gemaakt dat AI betreft was nog erg breed. 
Het was ook een mobiele applicatie met meerdere features. 

Het idee was dat het bijvoorbeeld iemand echt moet gaan ‘forceren’ om 
te gaan oefenen, doe je het niet? Dan kan je de applicatie eventjes niet 
gebruiken bijvoorbeeld. 

Het leek me interessant om op dit soort manieren iemand misschien te 
kunnen motiveren. 

CONCEPTEN
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Het leek me bijvoorbeeld gaaf om door middel van mijn AI kennis een 
leuke applicatie te creëren. Omdat ik dus wat achtergrond heb op dit 
gebied wilde ik er graag iets mee gaan doen. Uiteindelijk ging ik al snel 
een andere kant op en ondanks dat ik redelijk wat onderzoek naar 
toepassingen van AI voor dit project heb gedaan is mijn antwoord op 
deze deelvraag nee. 

Door onderzoek te doen kwam ik tot de realisatie dat het niet voor mij 
verstandig is om Artificial Intelligence te gaan gebruiken tijdens dit 
project. 

REFLECTIE
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Wat veroorzaakt game verslaving?
Videogames zijn ontworpen om verslavend te zijn met behulp van de 
allernieuwste gedragspsychologie om je verslaafd te houden. Games zijn 
meeslepende ervaringen die u voorzien van een hoge hoeveelheid 
dopamine, en overmatige blootstelling aan dit niveau van stimulatie kan 
structurele veranderingen in uw hersenen veroorzaken.

Games zijn zo meeslepend dat het gemakkelijk is om urenlang te spelen 
zonder zelfs maar te merken dat er een minuut voorbij is gegaan. Ze laten 
je ontsnappen en zien meetbare vooruitgang. Ze zijn sociaal en creëren 
een omgeving waarin u zich veilig en onder controle voelt.

Game-ontwikkelaars gebruiken ook manipulatieve game-ontwerpfunc-
ties zoals in-app-aankopen, microtransacties en loot boxes die sommige 
regeringen illegaal hebben verklaard - omdat ze een vorm van gokken 
zijn. Gamingverslaving bestaat omdat gamebedrijven miljardenindus-
trieën zijn en hoe meer mensen verslaafd zijn aan games, hoe meer geld 
ze verdienen.

Hoewel miljarden mensen videogames spelen, is de meerderheid van hen 
niet verslaafd aan gamen, en de Wereldgezondheidsorganisatie schat het 
aantal mensen met een verslaving op 3-4%. Het verschil tussen een 
gezonde, leuke game-hobby en een verslaving is de negatieve impact die 
de activiteit op je leven heeft. [Bron 13]

“Video games are bad for you? That’s what they said about rock-n-roll.” - Shigeru Miyamoto 
(game designer van onder andere de Zelda en Mario series) 

Dopamine 

“Dopamine is a chemical in your brain that manifests in the 
pursuit of goals and basically motivates you to do things.” 

Verslaving richt zich op het beloningssysteem van de hersenen en 
overspoelt het met dopamine. Als we een verslavend spel spelen, voelen 
we ons gelukkig. Hetzelfde geld voor het gebruiken van drugs, hetzelfde 
stofje word aangemaakt. 

Omdat spelen nu wordt geassocieerd met beloning, onthouden onze 
hersenen deze actie als iets dat nodig is om in de toekomst te herhalen.
Na verloop van tijd kan een persoon steeds minder dopamine 
produceren met de activiteit, dus de hersenen hunkeren naar meer tijd 
besteed aan de verslaving.

Vanwege de lagere dopaminegehaltes, wanneer er niet wordt gespeeld, 
treden ontwenningsverschijnselen op, waaronder depressie, 
rusteloosheid, concentratiestoornissen, stemmingswisselingen en 
misselijkheid. 

De chemische structuur van Dopamine

Wat voor technieken worden gebruikt om gaming 
verslavend te maken? Zou ik dergelijke technieken 
kunnen toepassen op gitaarspelen?
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Voorbeeld 1, Candy Crush mobile game
Laten we eens kijken naar het perfecte voorbeeld van een succesvolle, 
verslavende mobiele game. Candy Crush. 

93 miljoen gemiddelde dagelijkse actieve Candy Crush-gebruikers,
78% van de inkomsten van het moederbedrijf dat alleen door Candy 
Crush wordt gegenereerd. In andere woorden, het is mega succesvol. 

Waarom houden we er zo van?
Waarom zijn onze hersenen zo bedraad dat ze meegezogen worden in 
games als Candy Crush? Wat maakt ze zo aantrekkelijk?

1. Je moet wachten. Het is alsof je een time-out krijgt, wachtend tot je 
leven weer vol is. En hoe langer je moet wachten, hoe meer je verlan-
gen toeneemt.

2. We houden van positieve bekrachtiging. Het is moeilijk om je 
niet goed te voelen als die diepe stem ‘Lief!’ nadat je een hele rij snoep 
hebt leeggemaakt.

3. Het is een spel voor één hand. Het is niet zoals een consolegame 
die al je aandacht vereist; het is gemakkelijk om uw telefoon in de ene 
hand te houden en te spelen, en iets anders te doen met de andere. 
Hoe handig!

4. Het houdt nooit op. De ontwikkelaars van de game maken altijd 
     nieuwe levels, dus je zult de game waarschijnlijk nooit echt verslaan.       
     Je kunt altijd terugkomen voor meer.

5. Het is technisch gratis, maar betalen voor add-ons is 
     eenvoudig. Slechts een paar klikken en dat extra leven of power-up    
     is van jou.

6. Kinderen zijn dol op snoep. Er valt iets te zeggen over de felle           
     kleuren en geanimeerde traktaties; het boort ons innerlijke kind aan.

7. Het is sociaal. Mensen voelen zich trots als ze een moeilijk 
    nivea afronden. Met de game kun je dat direct delen met je vrienden      
    via socialmedia. [Bron 14]

Voorbeeld 2, Subway Surfers mobile game
Subway Surfers is een van de meest geliefde mobiele games sinds de 
release op 24 mei 2012 en blijft een favoriet aller tijden. Deze eindeloze 
mobiele game voor hardlopers was de eerste in zijn soort in 2012 en trok 
meer mensen aan met zijn vereenvoudigde spel en creatieve karakters.

De speler is eigenlijk aan het wegrennen van een politie over de 
treinsporen heen. De speler rent automatisch en moet alleen van baan 
wisselen en springen of bukken bij obstakels. Het gaat langzaam steeds 
sneller en sneller en eindigt niet voordat je af bent. Tijdens het rennen
verzamel je munten, krachten en badges. 

In april 2018, werd de Subway Surfers de eerste Android-game die 
downloads van 1 miljard dollar overschreed. Dit is een groot aantal dat 
de vriendjespolitiek van dit spel onder spelers weergeeft. Gemiddeld 
spelen er elke maand ongeveer 130 miljoen mensen Subway 
Surfers. Onder de top 10 van brutowinst mobiele games, is Subway 
Surfers het meest geliefd voor alle platforms.

Deze oneindige runner-game heeft de speler nodig om snel en zeer 
responsief te zijn. Er is heel weinig reactietijd, waardoor de speler 
aandachtig moet blijven, waardoor de gebruiker zich continu moet 
concentreren. De inspanningen van de gebruiker zijn veel minder en de 
speler hoeft alleen maar te tikken om het spel te spelen. De combinatie 
van eenvoudig tikken en oplettendheid is wat een lichte maar 
vermakelijke ervaring geeft. 

het is een spannende, casual game dat toch voor vele erg verslavend kan 
zijn. De hoofdreden dat ik dit spel erg interessant vind is omdat het 
eigenlijk zo simpel is, met een vinger kan je het al spelen, en toch word 
het steeds moeilijker en moeilijker. [Bron 15]
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Verslaving en de hersenen
Een gewoonte van een mobiele game is niet zo fysiek gevaarlijk als een 
verslaving als heroïne of meth, maar je hersenen gedragen zich op 
ongeveer dezelfde manier als ze zonder verslaving zijn.

• Verslavingen richten zich op het beloningssysteem van de hersenen en 
overspoelen het met dopamine. Als we spelen, voelen we ons gelukkig.

• Omdat spelen nu wordt geassocieerd met beloning, onthouden onze 
hersenen deze actie als iets dat nodig is om in de toekomst te herhalen.

• Na verloop van tijd kan een persoon door de activiteit steeds minder 
dopamine produceren, waardoor de hersenen meer tijd willen besteden 
aan de verslaving.

• Vanwege de lagere dopaminegehaltes wanneer er niet wordt gespeeld, 
treden ontwenningsverschijnselen op, waaronder depressie, ruste-
loosheid, concentratiestoornissen, stemmingswisselingen en 
misselijkheid. [Bron 17]

Voorbeeld 3, Temple Run mobile game
Temple Run is ontwikkeld door Imangi Studios, opgericht door het 
echtpaar Keith Shepherd en Natalia Luckyanova in 2008. De franchise 
omvat nu verschillende games, waaronder Temple Run, Temple Run 
2, Temple Run: Brave (verbonden met de Pixar-film Brave) en Temple 
Run: Oz (verbonden met de film Oz the Great and Powerful; beide film-
tie-ins zijn ontwikkeld na een officieel partnerschap tussen Imangi en 
Disney Interactive).

“Het is een beetje gek”, geeft oprichter Keith Shepherd toe aan Games-
Beat. “We zijn begonnen op 3 augustus 2011”, legt hij uit, maar hun 
kleine studio deed de kunst niet eens in huis. “We werkten samen met 
een freelancekunstenaar aan het spel. We hebben met ons drieën de
originele Temple Run in ongeveer vijf maanden gemaakt.”

Het succes van de game verraste de kleine studio. “We hadden geen idee 
dat het een enorme hit en wereldwijd fenomeen zou worden en een 
miljard downloads zou krijgen. We waren maar een klein team dat graag 
games maakte, werkte vanuit de slaapkamer in ons appartement en deed 
waar we van hielden. Ik heb het al een tijdje gedaan - ik denk dat het de 
tiende game was die we in de App Store hebben uitgebracht - en het is 
echt ontploft. “ [Bron 16]

Pas na Temple Run werd het genre ‘Endless-runner’ populair. Temple 
Run slaagde gedeeltelijk omdat mensen al bekend waren met de formule: 
spelers wisten dat ze obstakels zoals kuilen, vuur en laaghangende 
bomen moesten vermijden, maar ontwikkelaar Imangi maakte het 
nog gemakkelijker door de touchscreen-interface van de iPhone te 
gebruiken.

De speler heeft altijd vier beschikbare richtingen om te bewegen (plus de 
mogelijkheid om het scherm te kantelen). Het princiepe van dit spel is 
exact hetzelfde als Subway Surfers. 

Infographic uit 2014 over de prestaties van Temple Run
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7 dingen die ik heb geleerd om een succesvol verslavend 
mobiel spel te kunnen maken.

1. Timing bepaalt de gebruiker
Begin met het definiëren van de gebruiker. Afhankelijk of je een casual 
game of een serieuzere game wilt maken, moet je de timing van de 
gameplay bepalen. Als je wilt dat je spelers het spel tussen activiteiten 
spelen, denk dan in termen van een casual game. Als je wilt dat mensen 
serieus met je spel bezig zijn, besteed er dan hun tijd aan, dan heb je de 
vrijheid om te creëren een ingewikkelder spel, met prestaties en langere 
gameplay.

2. Kleuren kunnen het spel maken of breken
Net als bij elke andere activiteit, hebben kleuren die u gebruikt een 
enorme impact op uw gebruikers. Er zijn veel verschillende psycholo-
gische onderzoeken die verklaren hoe kleur ons gedrag en onze stem-
ming beïnvloedt. Lees erover voordat je aan het ontwerp van de game 
gaat werken.

3. Maak het een uitdaging in plaats van moeilijk
Mensen houden ervan om uitgedaagd te worden en dat zorgt ervoor 
dat ze het spel blijven spelen tot ze winnen. Je spel zou niet te moeilijk 
moeten zijn, maar ook niet te gemakkelijk. Vind die perfecte balans, 
voeg op onvoorspelbare tijden enkele prijzen toe om ze ergens naartoe 
te laten spelen of om concurrentie tussen gebruikers te creëren.

4. Eindeloos gamen
Maak verschillende niveaus of series, maar onthul in het begin geen 
details. Laat ze gewoon weten dat er meer niveaus zullen zijn.

5. Gebruik meldingen als herinnering
Voeg meldingen toe om mensen eraan te herinneren dat ze een 
onvoltooid niveau hebben, dat er prijzen op hen wachten of dat een 
andere gebruiker hun hoge scores verslaat. Zoek in principe een manier 
om hen eraan te herinneren terug te keren naar het spel.

6. Sociaal, sociaal, sociaal!
Maak de scores bijvoorbeeld gemakkelijk om te delen, of laat ze punt-
en winnen om te delen met vrienden. op het moment dat ze samen met 
mensen plezier kunnen maken verhoogt dit voor vele het plezier.

Gamification
De term gamification ontstond in het begin van de jaren 2000 en heeft 
sinds circa 2010 alleen maar meer aandacht gekregen doordat de 
technologie steeds verder ging op allerlei gebieden. 

“Gamification is het toepassen van gamedenken en gametech-
nieken in niet-game omgevingen”. (Deterding, Dixon, Khaled & 
Nacke, 2011, p. 1)

Bij gamification gebruik je spelelementen om gebruikers te motiveren en 
hun ervaring te verrijken. Het principe van gamification is niet nieuw, 
we spelen al eeuwen spelletjes. 72% van de huishoudens speelt inmiddels 
video games. Daarin ervaren we hoe effectief games zijn in het verleiden, 
vastgrijpen, motiveren en binden van hun spelers. Die technieken toe-
passen in de echte wereld is waar gamification over gaat. Bij gamification 
staat centraal dat je gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen 
op de intrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die uit een persoon zelf 
komt. De achterliggende redenen die mensen hebben om bepaalde 
dingen te doen. Bijvoorbeeld leren, status of erkenning. [Bron 18]
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Belangrijke punten gamification

1. Keep it simple

Zorg dat een spel erg uitdagend is maar het princiepe is erg simpel. Op 
deze manier denk je dat het erg makkelijk is en blijf je gemotiveerd om 
contstant opnieuw te proberen om verder en verder te kunnen komen. 

2. Draag bij aan intrinsieke motivatie

Gamification gaat niet om het controleren en sturen van je doelgroep. 
Gamification moet hun ervaring verrijken en ze helpen om hun doelen te 
bereiken. Daarom is het belangrijk om de drive, de intrinsieke motivatie 
van je doelgroep te vinden en daar op in te spelen.

3. Kijk uit met extrinsieke motivatie

Door mensen met prijzen te belonen stimuleer je de motivatie op de 
korte termijn maar daalt de intrinsieke motivatie. Een voorbeeld hier-
van is de ‘dog poo lottery’ uit Taiwan. Als je je hondenpoep opruimt en 
er een foto van mailt naar de gemeente werd je foto een lot waarmee je 
een prijs kon winnen. De actie was een succes, maar voor daadwerkelijke 
gedragsverandering heeft het niet gezorgd. Sterker nog, na de actie lieten 
mensen hun hondenpoep weer vrolijk liggen. Waarom zou je het oprui-
men als er niets te winnen is? Prijzen dragen niet bij aan de intrinsieke 
motivatie maar maken klanten en jezelf verslaafd. [Bron 19]

4. gebruik de juiste SET-technieken

Er zijn talloze speltechnieken die je onder kunt verdelen in:
System, Elements en Tools.  Zie plaatje rechts.

Niet iedere speltechniek past bij jouw gebruikers of doel dus het is 
belangrijk dat je de juiste technieken kiest. Kijk daarbij verder dan alleen 
badges, punten en leaderboards. Denk bijvoorbeeld eens aan easter eggs 
(verborgen boodschappen), epic meaning (iets onmogelijks mogelijk 
maken), status en de kracht van samenwerking (community 
collaboration). 

Voorbeelden van gamification elementen

Het SET systeem.
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Concept 1: Mijn eigen platform
Veel beginners die willen meteen te veel doen in een korte tijd, ze 
zien een volledig nummer als een milestone en dit kan soms flink 
tegenvallen en demotiverend werken. Maar tijdens het leren behaalt 
iemand vaak al veel kleinere milestones zonder het door te hebben, 
het lijkt me tof om bijvoorbeeld een platform te ontwikkelen waar 
je, doormiddel van gamificatie technieken punten scoort voor alles 
wat je doet, hier ligt een focus op de ‘kleinere dingen’.  

Ik ben persoonlijk van mening dat alles dat je nieuw en voor het 
eerst doet op je instrument erg leerzaam is, dus waarom zien we dit 
niet altijd als iets waardevols? Een nummer bestaat uit meerdere 
technieken die moeten worden beheerst om een nummer goed te 
kunnen spelen, maar toch kijkt iedereen alleen naar het 
eindresultaat, het volledige nummer. 

Je kan het gaan zien als een spel waar je alles trackt dat je doet op je 
instrument, als hier meerdere mensen op zitten kan dit een sociaal 
spel gaan worden.  

Het idee is dat iedereen een eigen profiel hierop heeft. Alles wat je 
leert kan je posten op je account en je krijgt overal een bepaalde 
hoeveelheid experience voor. Na een X aantal experience ga je een 
level omhoog. Door al een paar gamification technieken in dit 
proces toe te passen zou ik dit een non-linear level systeem maken, 
na elk level moet je meer experience krijgen om naar het volgende 
level te gaan, dan komt er een sense van moeilijkheid, want je moet 
steeds meer doen om naar het volgende level te komen. Je kan 
dingen invoeren zoals een volledig nummer, maar ook dat je een 
snelle lick hebt geleerd of je hebt voor het eerst wat gedaan in een 
hele aparte stemming. 

Als je een aantal keer iets invult zie je dus je level omhoog gaan en je 
begint langzaam met achievements en/of badges te verzamelen voor 
dingen die je doet. Wat ik bijvoorbeeld interessant vind is dat als ik 
zelf ergens bijna een level omhoog ben, ik vaak toch nog een extra 
potje speel, om maar die level alvast te behalen. Zou hetzelfde ook 
gebeuren met zo’n platform? Zou iemand denken oh als ik nu nog 
een deel van een nummer probeer te liggen heb ik dat extra level al 
behaald? Als mensen verslaafd raken aan het systeem krijgen ze een 
extra reden om hun gitaar te bespelen. 

Later als er veel mensen op dit platform zitten is het leuk om bij 
elkaar te kijken van wow die persoon is level … en heeft …. En …. 
Achievements behaald! Door hier ook een soort forum aan vast te 
plakken kunnen mensen met elkaar praten over problemen en 
vragen stellen als ze ergens vast zitten.

Ik was in mijn hoofd erg ver met het uitwerken van dit concept, ik 
had hierover een interview gehouden met Emmie Vriends, u 
vind dit hele interview terug in de bijlagen. 
Bijlage 11: Interview Emmie Vriends 

t

Ë

Bijlage 12: Schets van het platform concept

CONCEPTEN NA DIT ONDERZOEK
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Concept 2: Gitaar als controller voor game
twee hobby’s combineren. ik vond het mega fascinerend te leren bij 
een vorige deelvraag dat voor sommige mensen echt een gevoel van:

 ‘Er is competitie op wat ik ga doen in mijn tijd’.

Het idee is om een relatief simpel spelletje erg verslavend te maken 
(bijvoorbeeld d.m.v. gamificatie technieken). Het speciale aan dit 
spel is dat je een instrument, zoals een gitaar, gebruikt als een  
controller. Het genre waar ik aan denk is een endless-runner game. 

Hoe ik het nu voor me zie, moet het spel simpele bewegingen 
hebben. Zoals bijvoorbeeld de mobiele spellen; Temple Run (2011 
door Imangi Studios) of Subway Surfers ( 2012 door Kiloo & SYBO 
Games). Deze twee spellen heb ik vroeger heel veel gespeeld, de 
spellen hebben opzich niks met elkaar te maken maar wat je moet 
doen is exact hetzelfde. Dit zijn beide endless-runner games. 

Je rent bij beide spellen automatisch een pad en onderweg zijn er 
meerdere obstakels, als speler heb je de optie om een ‘baan’ naar 
links of rechts te gaan en je kan ook springen of bukken als er 
obstakels voorbijkomen. Langzaam gaat alles steeds sneller en 
sneller. Dit is wat dit soort spellen verslavend maakt.

Mijn concept is om een spel te creëren dat dit soort gameplay heeft, 
erg simpel met een paar opties, in het geval van de twee voorbeeld 
spellen, je hebt 4 handelingen die je kan doen als speler. 

Het unieke aan mijn idee is niet dat je moet drukken op je scherm, 
nee je telefoon/tablet/laptop maakt gebruik van de microfoon die 
erin zit (of een externe microfoon mocht je een desktop pc willen 
gebruiken). Een audio interface kastje is eigenlijk nog het beste. 

Het lijkt mij interessant om deze 4 bewegingen (links, rechts, buk-
ken, springen) te koppelen aan vier gitaarakkoorden. Elke ronde 
kunnen het 4 andere akkoorden zijn om het leuk te maken. Door 
het erg ‘fast paced’ te laten zijn word het langzaam ook moeilijker 
en kan dit dezelfde verslavendheid op wekken.

  Je gitaar is de controller geworden!

Het zou interessant zijn om de snelheid van de personage te 
kunnen besturen door een metronoom te volgen. Voordat een level 
begint hoort de gebruiker bijvoorbeeld een metronoom, hier kan hij 
meespelen om de timing te begrijpen. 

Dit kan interessanter worden gemaakt door er ook een strumming 
pattern aan te koppelen. Dus het level begint en het personage loopt 
zachtjes vooruit, door de metronoom te volgen gaat het poppetje 
rennen. De gebruiker moet gedurende het hele level proberen mee 
te blijven spelen met de metronoom om op snelheid te blijven. 
Zodra er een bocht of een obstakel aankomt moet de gitarist voor 
dat moment naar een ander akkoord switchen. 

Zodra de bocht/obstakel voorbij zijn moet de user weer terug naar 
het hoofd akkoord en weer proberen door te blijven gaan met de 
metronoom om op snelheid te blijven.

Hoe ik het voor me zie, bijvoorbeeld het G akkoord is rennen met 
een ritme van 100bpm. Een bocht naar links is het D akkoord, bocht 
naar rechts is C akkoord. Springen is het A akkoord en bukken is 
het B akoord. 

Bijlage 13: Schets van games met gitaar kunnen spelen concept.
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Test Subway surfers spelen met gitaar
om dit concept een beetje te kunnen gaan testen heb ik een filmpje 
gemaakt waar het lijkt alsof ik subway surfers speel met mijn gitaar.
Het is hier dus nep. Ik heb een screenrecording gemaakt toen ik het 
spelletje speelde en heb later mezelf opgenomen met een gitaar en 
het op deze manier in elkaar gezet dat het lijkt alsof ik het spel echt 
speel met mijn gitaar. 

De feedback was overweldigend goed en ik wist op dit 
punt al bijna zeker dat ik hier meer mee wilde gaan doen! 

Klik op deze link voor het filmpje!

Als de link niet werkt kunt u ook de video bekijken via deze url.
https://www.youtube.com/watch?v=1v9FOXNOB_Q

Op dit concept heb ik later nog meerdere iteraties gemaakt, dit is 
terug te vinden onder het kopje protoypes. 

Bijlage 14: Screenshot van mijn test 

https://www.youtube.com/watch?v=1v9FOXNOB_Q
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De test die ik hierboven had uitgevoerd was een groot 
succes. Het sloeg bij idereen aan die ik het had laten zien. Ik werd 
meteen mega enthousiast om dit idee te verbeteren en ik ben in 
Max8 gaan werken om het echt te laten werken. 

Het filmpje hierboven was dus nep, wat u hieronder ziet niet! 

Op internet vond ik een website waar je Subway Surfers kon spelen, 
en via mijn Maxpatch is het gelukt om het echt te kunnen besturen 
met mijn gitaar. 

Klik op deze link voor het filmpje!

Als de link niet werkt kunt u ook de video bekijken via deze url.
https://www.youtube.com/watch?v=_hGQ-FQ_ais

Ik heb dit ook laten testen onder mijn doelgroep met wederom 
groot succes. Later heb ik nog meer iteratiestappen gezet maar dat 
ga ik toelichten onder het kopje Prototypes. 

Bijlage 15: Screenshot van het filmpje dat  ik dit spel kan spelen met mijn gitaar.

Door alle feedback die ik had gekregen goed te analyseren kwam ik 
ook voor mezelf tot de conclusie dat ik niet een eigen game wil 
maken. Ik ben geen game designer of developer, ik zou denk ik best 
wel iets leuks kunnen wegzetten, maar nooit zo goed als iemand die 
hier echt veel verstand van heeft. Het is om deze reden dat ik het 
concept nu lichtelijk heb aangepast na feedback van mijn begeleider 
Mark. 

Wat voor mij een groot nadeel was aan het idee om een eigen game 
te maken is het idee dat het niet aanslaat op de gebruiker. Ondanks 
dat alles helemaal perfect zou werken, als het genre/het spel niet 
aanslaat, dan willen ze het niet spelen, of er nu een gitaar in 
verwerkt is of niet. 

In plaats van te zorgen dat ik mijn eigen game kan spelen,
gaat het werken met praktisch alle bestaande games. 

Voor nu houd ik me vast aan mobiele en browser games, of in ieder 
geval erg simpele games zodat het makkelijker om te zetten is naar 
besturing voor gitaar. Grote gecompliceerde spellen moeten 
technisch gezien werken, maar dat wordt heel erg moeilijk om die 
spellen goed te kunnen spelen met gitaar.

ITERATIESLAG OP DIT CONCEPT TWEEDE ITERATIESLAG OP DIT CONCEPT

https://www.youtube.com/watch?v=_hGQ-FQ_ais
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Toen ik begon met het onderzoeken van gamification en de verslaving 
van games liep ik voor mijn gevoel al snel vast. 

In mijn achterhoofd had ik ook nog steeds dat idee om een eigen plat-
form te creëren. Als ik dit concept zou kiezen wist ik al dat ik goed 
gebruik moest maken van gamification. 

Ik vond het mega fascinerend om meer inzicht te krijgen in de successen 
van bepaalde games en waarom. Het was eerst nog nooit in me 
opgekomen dat ik iets met games wilde gaan doen. 

Het was toen ik andere deelvragen aan elkaar ging linken dat ik op toffe 
ideeën kon komen. Het was voor mij echt een oogopener toen ik dit idee 
kreeg om gamen te gaan combineren met gitaarspelen. 

Bij de meeste spellen die je speelt met een gitaar, zoals Guitar Hero, blijft 
de essentie van het spel liggen op nummers oefenen. Net zoals je doet 
met een normale gitaar. Dit wilde ik niet nadoen, dat was totaal niet mijn 
doel met bovenstaand concept. 

Als iemand toch al uren aan het gamen is elke dag, waarom niet gewoon 
diezelfde games pakken, die al bewezen hebben dat ze verslavend zijn, 
maar dan speel je ze met een gitaar. 

Ik heb me bij dit onderzoek vooral gefocust op mobiele games omdat 
deze vaak het simpelst zijn om te spelen en het meest makkelijk om erin 
te komen. Ook als je mobiele games gaat spelen op je computer heb je er 
niet hoge specificaties voor nodig omdat ze grafisch nooit mega 
spectaculair zijn. je hebt dus geen beest van een computer nodig om deze 
spellen te kunnen spelen. Het principe van ‘endless-runner’ games. 

Het is mijn hoofddoel om mensen meer bezig te laten zijn met hun 
gitaar, en op deze manier denk ik dat dit mij zou kunnen gaan lukken. 

De feedback op mijn concept om games te kunnen spelen met je gitaar 
was overweldigend goed. Ik had van niemand iets negatiefs gehoord, het 
was ook vooral na deze feedback dat ik mezelf echt ging focussen op dit 
concept. 

Voorbeelden van endless-runner games

REFLECTIE
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DOELGROEPDOELGROEP
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Dit onderzoek is gestart met muzikanten in het algemeen 
als doelgroep. Doordat ik steeds meer inzichten had 
opgedaan was ik langzaam al aan het nadenken om toch 
te switchen van doelgroep. Hieronder licht ik de stappen 
toe die ik heb gezet. 

Met deze doelgroep bedoel ik iedereen die erg serieus een instrument 
bespeeld, het maakt niet uit welk instrument. Ondanks dat deze doelgroep 
hele dagen bezig is met muziek maken is het soms nog erg zoeken naar 
inspiratie.

De ‘Casual’ Gitarist is een persoon die graag gitaar speelt, maar ook even 
graag houdt van gamen, stappen of bijvoorbeeld afspreken met vrienden. Als 
hij na zijn werk thuis komt moet hij gauw gaan koken en voor zichzelf gaan 
zorgen. 

Eigenlijk zou hij uren en uren gitaar willen spelen en echt beter worden, maar 
omdat hij zoveel andere dingen te doen heeft komt dat er niet van. Verder 
komt hij soms erg moe thuis en heeft hij ook geen zin om alle moeite te 
steken in nieuwe nummers te leren bijvoorbeeld. 

Deze doelgroep komt dus niet aan alles toe dat hij of zij wilt doen aangezien 
ze teveel hobby’s hebben waar ze tijd aan willen besteden. 

Deze doelgroep is de typische gamer. Overdag zijn verplichtingen doen zoals 
naar school of werk en daarna eigenlijk zo snel mogelijk achter de computer 
en lekker gamen. Er zijn uiteraard nog andere hobby’s zoals bijvoorbeeld het 
maken van muziek. Maar deze hobby krijgt een niet zo’n hoge prioriteit. 

De Muzikant

De ‘Casual’ Gitarist

De Gamer

Doelen
• Wilt graag beter worden in gitaarspelen
• Tijd besteden aan meerdere hobby’s

Pijnpunten
• Heeft te weinig tijd om alles te doen
• Leren gitaarspelen kost soms teveel moeite

Doelen
• Zijn brood gaan verdienen met muziek
• Elke dag zoveel muziek maken 

Pijnpunten
• Het is een lastige markt om door te breken
• Soms moeite met nieuwe inspiratie vinden

Doelen
• Wilt graag beter worden in gitaarspelen
• Tijd besteden aan meerdere hobby’s

Pijnpunten
• Heeft te weinig tijd om alles te doen
• Leren gitaarspelen kost soms teveel moeite

POTENTIËLE DOELGROEPEN



49

Ik kies niet voor de muzikant omdat:
Ik wil juist de motivatie verbeteren zodat ze meer bezig 
gaan zijn met hun instrument. Maar juist het motivatie 
deel hebben hun meestal al volop. Verder vond ik het ook 
een lastige keuze aangezien stel ik wil dat het voor ieder-
een toegankelijk is, dan moet de applicatie bijvoorbeeld 
ook goed aansluiten op bijvoorbeeld violisten. Maar ik 
weet zelf helemaal niks van violen af, dus ik kan het al 
niet goed designen dat het daar perfect op aansluit. 

Ik kies niet voor de gamer omdat:
Ondanks dat mijn proof of concept ook volledig goed zal 
werken voor de gamers worden zij ook niet mijn 
doelgroep. De grootste reden hiervoor is dat de gamers af 
en toe de applicatie kunnen gebruiken omdat ze het 
kunnen gaan zien als een gimmick. Uiteindelijk wil ik me 
echt meer focussen op het idee dat mijn doelgroep echt 
meer met hun instrument bezig gaat zijn. De typische 
gamer wilt van zich zelf al meer gamen als beter worden 
met gitaarspelen. 

Bijlage 16 & 17 : Potentiële doelgroep persona’s

GEKOZEN DOELGROEP
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Ik heb gekozen voor de ‘Casual’ gitarist

Zoals hierboven al benoemd vind ik de echte muzikant 
simpelweg niet van toepassing omdat zij  de 
motivatie van zichzelf al hebben om hun istrument te 
blijven pakken. De gamer heeft naar mijn idee vaak al te 
weinig met de gitaar om het echt mijn hoofd doelgroep  
te maken. Ik weet alsnog wel dat als het een gamer is met 
een sterke interesse in gitaarspelen hij of zij ook zeker 
weten in mijn doelgroep kan passen. 

Mijn keuze is uiteindelijk op de ‘casual’ gitarist gevallen. 
De grootste reden hiervoor is dat deze groep graag bezig 
is met gitaar spelen, maar het niet een al te hoge prioriteit 
in hun leven heeft. 

Met mijn eindproduct wil ik hun juist meer bezig laten 
zijn met het instrument. Juist omdat ze wel een sterke 
interesse hebben in beter worden maar simpelweg er niet 
altijd de tijd voor kunnen vinden heb ik gekozen dat deze 
doelgroep mijn definitieve doelgroep gaat worden.

Bijlage 18: Gekozen doelgroep persona
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CONCEPTUALISATIECONCEPTUALISATIE
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Mijn onderzoek begon met de vraag:

“Hoe kan ik gitaristen, die ook een affiniteit hebben met 
gamen, op een unieke manier laten interacteren met hun 
instrument door gebruik te maken van programmeren?”

Op basis van deze vraag en meerdere conclusies die ik heb getrokken 
gedurende mijn onderzoek heb ik ontwerpcriteria voor mezelf kunnen 
vastleggen. 

Mijn doelgroep heeft het erg druk, veel hobby’s, school, werk, noem 
maar op. Het is om deze reden dat ze vaak niet aan alles toekomen dat ze 
willen doen die dag. Er ontstaat haast een competitie op,  welke 
activiteiten ze elke dag willen gaan doen.

Het idee om games te kunnen spelen met je gitaar sloeg meteen aan bij 
mijn doelgroep dat ze het concept mega gaaf vonden. Bij de paar spellen 
waar je al een gitaar kan gebruiken als controller, zoals Guitar Hero of 
Rocksmith ligt de focus alsnog op muziek maken. De conclusie die ik 
heb getrokken is dat mijn doelgroep het juist erg gaaf zou vinden om 
bestaande games te gaan spelen met hun gitaar als controller. 
Het geeft de optie om games die je al helemaal uitgespeeld hebt opnieuw 
te beleven als een totaal nieuwe ervaring en uitdaging. 

Verder kwam ik tot de conclusie dat het toch niet slim was om een eigen 
game te gaan maken. Ik ben geen game designer of game programmeur. 
Conceptueel zou ik er echt iets vets van kunnen maken, maar het is 
simpelweg mijn achtergrond niet als ik het zelf zou uitwerken.

 

Het ontwerp moet

Het ontwerp moet niet

Goed en soepel werken

Makkelijk in gebruik zijn,

Plug & Play gevoel geven

Het bestaande spel minder 

leuk maken omdat het nu met 

een gitaar gespeeld word

Het gevoel geven dat ze aan het gamen zijn, maar met hun gitaar

Te moeilijk zijn en resulteren dat 
ze stoppen na een keer proberen

Motiveren om bezig te 

blijven met de gitaar

Uitdagend zijn, maar niet 
te moeilijk. Er moet een 
learning curve zijn

Lijden tot demotivatie
voor de gebruiker om de 
gitaar op te blijven pakken

Gekozen ontwerpcriteria

CONCLUSIES &
ONTWERPCRITERIA
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Gedurende mijn onderzoek werd het me al snel duidelijk dat ik 2 hoofd- 
concepten in mijn hoofd had zitten. Ik ga ze hieronder opnieuw 
toelichten en maak op de volgende pagina mijn definitieve keuze. 

Muzikaal platform

Dit concept focust op het behalen van kleinere milestones in plaats van 
grotere milestones. Vaak focussen beginners zich alleen op het leren 
van volledige nummers, wat soms erg tegen kan vallen. Terwijl je een 
nummer leert, leer je veel technieken. Deze geleerde technieken zijn ook 
mega waardevol! 

Op je eigen profiel kan je plaatsen wat je allemaal hebt geleerd en hier 
hangen gamification technieken aan vast. Overal krijg je experience, 
badges en bijvoorbeeld achievements voor. Alles wat de gebruiker 
presteert kan hij delen met zijn vrienden op dit platform. Het behalen 
van levels en dergelijke zorgt dat het bijna op een spel lijkt. Dit is in mijn 
ogen de kracht van dit concept.  

Games kunnen spelen met je gitaar

Door het inzicht dat mijn doelgroep teveel dingen wilt doen in de 
beperkte tijd die ze per dag hebben, kwam ik op het idee om twee 
hobby’s te gaan combineren. In dit concept wil ik een gitaar gaan inzetten 
als controller voor bestaande games. 

De gebruiker hoeft nu geen controller of muis/keyboard te gebruiken 
als ze willen gamen. Normaal staat de gitaar stof te happen als ze aan 
het gamen zijn, door dit concept zijn ze met hun instrument bezig en ze 
zijn bezig met gamen. Ze zijn al geïnteresseerd in de game die gespeeld 
wordt, nu wordt het spel simpelweg een hele nieuwe ervaring. 

 

t

Ë
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Schets van games kunnen spelen met je gitaar conceptSchets van het muzikale platform concept

HOOFDCONCEPTEN
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Ik wist het eigenlijk al snel toen ik al de positieve 
feedback kreeg maar uiteindelijk is mijn keuze 
gevallen op:

Gitaar als controller kunnen gebruiken 

Om mijn doelgroep meer met hun instrument 
bezig te laten zijn wil ik iets creeëren wat hun de 
mogelijkheid geeft om bestaande games te 
kunnen spelen met hun gitaar.

Mijn hoofdinzicht uit mijn onderzoek vind ik:
“Er is een competitie op activiteiten”

Onder mijn doelgroep wordt er regelmatig gegamed, 
dat is een feit die ik heb opgedaan uit mijn 
onderzoek. Aangezien ze hier dus al veel interesse 
in hebben leek het me interessant om hier een gitaar 
aan te koppelen. Door het gaming aspect mee te 
nemen in mijn design zit het motivatie deel al goed, 
ze spelen al de spellen die ze graag willen spelen 
omdat het aanslaat op hen. 

In het voorbeeld dat ik zelf gevolgd heb gebruik ik 
constant de game Subway Surfers als voorbeeld, de 
reden hiervoor is omdat je maar 4 simpele bewegin-
gen hebt die je personage kan maken. Er zijn maar 
4 keybinds nodig op de gitaar. De kunst is om lang 
vol te houden, het lijkt erg simpel, maar hoe langer 
je doorgaat hoe sneller alles wordt. Dit soort spellen 
zijn perfect voor mij om te implementeren in dit
concept.

Visual van mijn gekozen concept. 

GEKOZEN CONCEPT
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PROTOTYPINGPROTOTYPING
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Ik had al het idee dat ik mijn gitaarsignaal zou kunnen 
omzetten in iets van toetsenbord kliks met Max 8. 

Tijdens mijn onderzoek kwam ik na een tip van mijn 
begeleider, Mark, op een voorbeeld maxpatch waar met 
NodeJS het spelletje Snake te spelen is. Het werkt 
simpelweg met de vier pijltjestoetsen. Op het plaatje 
rechts ziet u in het zwarte rechthoek dat het spelletje 
snake word gespeeld.

Het bovenste plaatje aan de rechterkant is de 
voorbeeldcode voor Snake in Max 8. in dit plaatje ziet u 
rechts onderin in het zwarte vlak dat het spelletje Snake 
wordt gespeeld. Alles in het zwarte vlak is gemaakt met 
JavaScript. 

Maar nu was de vraag, hoe kan ik mijn gitaarsignaal 
het spel laten besturen?

Maar wat heb ik hier nu aan gedaan? De standaard code 
gaf alleen de mogelijkheid dat de pijltjestoetsen werden 
doorgestuurd naar het script, en vervolgens reageert het 
script erop in de game. 

Op het onderstaande plaatje is te zien dat ik aan de 
linkerkant van de patch een aantal dingen heb 
toegevoegd. 

Ik had gekeken bij afstudeerders van vorig jaar en kwam 
Indy Fortuijn tegen, hij deed ook iets met een gitaar bij 
zijn afstuderen en heb veel met hem gespart. Hij had ook 
iets in Max 8 gemaakt, waar dus zijn gitaarsignaal werd 
omgezet in iets anders. 

Door wat van zijn logica over te nemen heb ik snake 
werkend kunnen krijgen in deze patch! 

Bijlage 19: De voorbeeldpatch voor Snake in Max 8

Bijlage 20: Mijn Max 8 patch waar ik de voorbeeldcode uitbreid zodat het werkt met een gitaar als input

SNAKE SPELEN MET GITAAR
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Maar hoe werkt dit nu exact?

Het bijhorend script, waar ik bij dit protoype/test nog 
niks  heb aangepast, zorgde ervoor dat Max 8 weet wat hij 
moet doen met de pijltjestoetsen. 

Als u de twee plaatjes op de vorige pagina vergelijkt ziet 
u dat ik dus wat heb toegevoegd en dit aan de bestaan-
de voorbeeld code heb gelinkt. Ik heb met parameters 
aangegeven dat er een bang moet worden gestuurd op het 
moment dat een juiste toon word aangeslagen, deze bang 
is weer verbonden met de code uit het voorbeeld. 

Wat hier het belangrijkste voor was is het fzero~ 
component. Zoals aangegeven in het plaatje aan de 
rechterkant, via dit component kan frequencie en pitch 
worden herkent door Max8. 

Alle noten van een gitaar krijgen een andere waarde door 
het fzero~ component. Ik heb een aantal if/else
statements gemaakt waar ik aangaf: 

IF een noot tussen ... waarde en ... waarde wordt 
aangeslagen, THEN stuurt een bang door. 

Ik had hier vier if/else statements gemaakt en deze 
gelinkt aan de vier pijltjestoetsen die waren gemaakt in 
de voorbeeldcode. 

Zo simpel kan het zijn, het werkte! 
Ik kreeg hier meteen de volgende inzichten uit:

• Het is moeilijker dan je denkt, het voelt onnatuurlijk
• De gitaar bestuurde het spel erg accuraat
• Ik wist dat ik met deze logica uit Max 8 meer kon 

bereiken met dit concept

Ondanks dat het nu alleen maar Snake is, in Max 8, gaf 
het me goede inzichten & feedback. 

Uitleg over het fzero~ component

Bijlage 21: Mijn Max 8 code om de gitaar te laten werken voor Snake
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Het was nu mijn doel om uit te vinden hoe ik daadwerke-
lijk games kon spelen met mijn gitaar. Voor dit prototype 
ben ik doorgegaan in Max 8. 

Als je werkt in Max 8 is er de optie om te werken met 
Javascript doormiddel van NodeJS. 

Hier is waar mijn idee realiteit kon worden. Als ik 
terugdenk aan vroeger in online spelletjes was er altijd 
een groot probleem, namelijk bots. Bots zijn accounts 
die worden bestuurt door een programma in plaats van 
door een persoon. Een persoon kan dus het programma 
aanzetten en heel de dag weggaan, het programma speelt 
voor hem. Dit gebeurde onder andere met autoclickers. 

Toen ik op deze gedachte kwam heb ik onderzoek gedaan 
naar hoe ik zelf een autoclicker kan maken, maar dan 
voor het toetsenbord. Uiteindelijk heb ik de Javascript 
package RobotJS gevonden die exact doet wat ik wil dat 
het doet. Als ik het juiste teken geef dan wordt er 
bijvoorbeeld een bepaalde toets ingedrukt.  

Het was nu aan mij om deze code aan mijn gitaar te 
linken, en dat is gelukt!  

Ik gebruik nagenoeg dezelfde patch als bij het Snake 
voorbeeld. Het verschil is dat ik dit keer mijn eigen script 
heb geschreven. 

In dit script zeg ik eigenlijk als er een bepaald 
gitaarsignaal van Max 8 naar het script gaat, doe dan .... 
toets indrukken. Op deze manier lijkt het alsof de gitaar 
een controller is geworden.

Dit werkt voor alles, games, verslagen typen, internetten, 
noem maar op. Niet alles is even makkelijk, maar het 
werkt!

Bijlage 22: De Max 8 patch gebruikt in dit prototype

Bijlage 23: Javascript die zorgt dat mijn prototype werkt

SPELLEN SPELEN MET GITAAR
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Ik had nu in Max 8 werkend dat mijn gitaarsignaal 
gestuurd wordt naar NodeJS. Door alleen de Javascript 
te veranderen was het mogelijk om instellingen te maken 
voor elke game waar ik het op wilde proberen. 

Ik kan overal andere waardes bijzetten als dat beter 
uitkomt voor een spel. Uiteraard hebben de meeste 
spellen allemaal andere toetsen die het spel nodig heeft 
om gespeeld te worden. Nog niet alle spellen werkte 
perfect, maar in theorie is het mogelijk om alle spellen te 
spelen die beschikbaar zijn voor de computer. Door deze 
techniek maakt het niet uit of het een geïnstalleerde of 
browser game is. 

Ik heb een tutorial/walkthrough video gemaakt waar op 
te zien is wat er in Max 8 gebeurd als ik een spel wil 
spelen met mijn gitaar. Klik hier of gebruik de url.

https://www.youtube.com/watch?v=XXYk4Lw97L8

Op de rest van deze pagina ga ik screenshots plaatsen van 
games die ik heb gespeeld met dit prototype. Eronder zet 
ik mijn ervaringen met deze games. 

Guild Wars 2, een MMORPG (Massive Multiplayer Online Roleplaying Game)
Door een script te typen dat in ieder geval de toetsen 1 tot en met 9 kan omzetten van 
gitaar naar keyboard presses is het technisch gezien al mogelijk om dit spel te spelen. 
Het is een MMORPG, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het mega populaire spel, World Of 
Warcraft.

Je loopt in deze game met de WASD toetsen en hebt aanvallen op de toetsen 1 tot en met 
9. Er zijn er nog meer maar dat was voor nu even irrelevant. Wat erg jammer is, is dat het 
lopen erg moeilijk gaat. Je moet bijvoorbeeld de W toets ingedrukt houden om te lopen, 
maar mijn script stuurt maar 1 keer per noot de W toets aan. Hier zijn uiteraard omwegen 
voor, maar het is niet handig. Ik had al geprobeerd om verschillende manieren in Max 8 
tegelijk aan te sturen, dit werkte! maar verre van ideaal.

Het grootste probleem is de muis. Het is mogelijk om mijn muis te besturen met het 
script dat ik gemaakt heb, maar het werkt zo raar en eigenlijk gewoon niet goed. Als ik het 
zonder Max 8 zou proberen kan het wellicht beter werken. 

Voor nu is mijn conclusie, ja het werkt! Maar totaal niet ideaal. 

Bijlage 24: Mijn Max 8 patch die werkt met MMORPG spellen

WELKE GAMES KAN IK 
NU SPELEN?

https://www.youtube.com/watch?v=XXYk4Lw97L8
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Pac-Man, Arcadegame
Dit is een typisch spelletje dat nagenoeg iedereen wel kent. De reden dat ik 
dit spel heb uitgekozen is door de simpele, maar toch uitdagende aard van 
het spel. 

Het past erg goed bij mijn project aangezien je maar 4 toetsen nodig hebt om 
het te kunnen spelen, namelijk: links, rechts, boven en onder. 

Het is al een aparte ervaring om games te besturen met je gitaar, maar 
Pac-Man voelt nog een stukje raarder omdat het 2D is. De vertaling naar 
je hand voelt heel erg raar, bij 3D games heb ik dit minder ervaren. 

Andere spellen in dit genre zijn ook heel erg prima te spelen! Zoals onder 
andere, Street Fighter en Tetris. Aangezien dit erg snelle spellen zijn is het 
wel heel erg lastig om deze onder de knie te krijgen. 

Super Mario Bros 1 (1985), Side Scrolling Platform Game
Online heb ik ook deze klassieker gevonden, de 1e Super Mario Bros game. 
Net zoals bij de vorige voorbeelden werkte het wel, maar alles behalve ideaal.

Je moet eigenlijk de pijltjestoets naar rechts constant indrukken als je echt 
snel wilt rennen. Terwijl je rent is het de kunst om op de juiste timing te 
springen, munten sparen en op het hoofd van vijanden springen. 

Hoe alles nu werkt in Max 8 is dit niet fijn. De reden is omdat Max 8 of heel 
de tijd dezelfde noot door wilt geven, of maar een keer. Voor het rennen 
moet de toets constant ingedrukt zijn en om te springen moet het een keer 
kort, of lang worden ingedrukt (hoe langer de spring knop is ingedrukt hoe 
hoger de sprong wordt). Verder kan ik niet de ren toets in blijven houden 
terwijl er gesprongen word, wat ook totaal niet handig is in dit spel.

Ik had voor nu in Max 8 niet de tools om meerdere toetsen tegelijk in te 
kunnen drukken, om deze reden is deze test met Super Mario Bros 1 niet 
gelukt, in de toekomst denk ik dat het zeker goed zou kunnen werken, maar 
niet met Max 8.
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Subway Surfers, Endless-runner game
Dit spel heb ik al eerder genoemd aangezien het mijn grootste inspiratiebron 
was voor dit hele concept. 

Deze type games werken simpelweg perfect, en Subway Surfers al helemaal. 
Ik heb bijvoorbeeld ook Temple Run en nog wat andere Endless-runner 
games gespeeld, en deze werkten allemaal prima. 

De reden hiervoor is dat de controls heel erg simpel zijn, je kan een baan 
naar links, rechts en verder kan je springen en bukken. Alle toetsen hoef je 
maar een keer in te drukken en de animatie gaat vanzelf. 

Het begint erg rustig en gaat geleidelijk sneller en sneller. Doordat het steeds 
sneller gaat word het automatisch veel uitdagender en verslavender om door 
en door te willen blijven gaan. 

Door de verslavende aard van deze game en de simpele controls had ik 
besloten dat dit genre games het beste werkt voor dit concept/prototype. 

Al mijn prototypes en simpele uitwerkingen had ik 
gemaakt in Max 8. 

Ik had al eerder een video gevonden van een Youtuber 
die een beetje hetzelfde idee had als mij. “Hoe kan ik met 
mijn gitaar een game besturen?” [Bron 20]

Voor hem was het puur een idee voor een leuke video en 
daar bleef het bij. Het werkte verre van ideaal, maar ik 
had zijn manier geprobeerd na te doen, om het te 
vergelijken met mijn manier. 

In mijn experiment deed ik het audio programma 
Reaper gebruiken om mijn gitaarsignaal te ontvangen. 
Met meerdere plug-ins kon ik in real time mijn signaal 
omzetten in een MIDI-signaal. 

Dit MIDI-signaal werd door een andere plug-in 
uitgestuurd zodat weer een ander programma dit 
signaal kon ontvangen en zelf iets mee doen, zoals 
een toetsenbord knop aansturen als het exacte 
MIDI-signaal gespeeld wordt. 

Op deze manier lukte het me om spellen te spelen, maar 
het is zo omslachtig en duur. Er zijn gratis trials te 
starten, maar dan werkt alles voor 10 minuten 
bijvoorbeeld, niet erg praktisch dus. 

Uiteindelijk was ik van mening dat mijn manier in Max 8 
veel beter en praktischer was.

KAN HET NIET ZONDER MAX 8?
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Toen ik dit prototype klaar had was het al tijd voor de 
midterm. Op dit punt in het project had ik nog niet 
verschillende varianten werkend zodat ik echt 
meerdere games kon besturen via Max 8. Tijdens de 
midterm kon ik alleen Subway Surfers spelen namelijk. 
De feedback van vorige pagina’s heb ik allemaal pas ont-
vangen na de midterm.

De feedback die ik hier ontving van de twee beoordelaars 
was naar mijn mening erg goed. Ik was erg blij te horen 
dat het concept erg goed ontvangen werd. 

Het grootste stukje kritiek lag er naar mijn mening op 
hoe ik verder wilde met dit project, want dit was op dit 
punt voor mij ook een groot zwart gat. Ik had hier nog 
veel open eindjes, te veel knopen die ik moest gaan 
doorhakken. Ik wist wat ik wilde bereiken met dit 
concept, maar niet exact op welke manier. Later heb ik 
hier nog goed op teruggekeken en heb de nodige stap-
pen gezet. Alle stappen die ik later nog heb gezet heb ik 
zorgvuldig uitgewerkt in mijn eindconcept. 

Voor mij was het belangrijkste stukje feedback de tip om 
geen eigen game te maken, maar juist iets dat de 
gebruiker in staat stelt bestaande games te 
kunnen spelen.  

Door de feedback die ik ontving van mijn doelgroep en 
uit deze midterm wist ik welke kant ik op wilde gaan. Het 
was voor mij nog een raadsel op welke exacte manier. Ik 
heb grotedeels van mijn tijd na de midterm besteed om 
antwoord te krijgen op deze en andere vragen die ik nog 
onbeantwoord had. 

Na de midterm had ik meerdere stappen gezet om mijn 
prototype nog completer te laten voelen. 

Vanwege de corona situatie was mijn prototype laten 
testen niet altijd even makkelijk. Ik heb alles wat ik had 
voor mijn prototype online gezet op Github (link is later 
in dit document terug te vinden). 

Ik had erover nagedacht om het mensen zelf te laten 
installeren en zelf te testen. Het probleem is dat het 
simpelweg best lastig in elkaar zit. Je moet wel een beetje 
een programmeur achtergrond hebben om exact te 
begrijpen wat je moet doen. Zo moet je bijvoorbeeld 
exact de goede versies van bepaalde dingen downloaden 
en zelfs dan is het soms een gedoe om alles goed te laten 
werken. Als het eenmaal werkt, dan werkt het goed, maar 
ik kan niet van iedereen verwachten dat ze dit werkend 
kunnen krijgen. 

De enige optie die ik had was om langs te gaan en het ze 
echt te laten testen. 

Ik heb bij meerdere mensen het prototype laten testen en 
heb de feedback van de resultaten genoteerd op de 
volgende paar pagina’s. 

MIDTERM
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Siem Jansen is een beginnende gitarist. Hij is recent begonnen met 
het leren van gitaarspelen en hij vervult de rol van beginner in dit 
experiment. 

Ik merkte dat ondanks dat ik 4 losse noten had gekozen als input dat 
Siem nog een beetje moeite mee had om de 4 noten feilloos na elkaar te 
spelen. Volgens hem was de logica ook niet perfect voor de keuze noten. 

Hij kwam zelf met een iets ander voorstel wat ik ook zeker ga meenemen 
naar een volgende iteratie. Ik had dit meteen aangepast zodat hij het op 
zijn manier kon proberen en dit werkte ook meteen beter voor hem.
Verder vond hij het leuk om ermee te spelen en dat het gewoon goed 
werkte. Hij merkte dus wel omdat hij te veel bezig was met kijken naar 
zijn handen dat het nog niet mega goed ging. 

Dit kan dus een leuke learning curve zijn voor beginners. Volgens hem 
zonder enige ‘hulp’ zou hij het misschien wel snel neerleggen. Verder gaf 
hij wel aan dat als hij hier een tijdje op gaat zitten en de 4 noten feilloos 
kan spelen hij het waarschijnlijk wel onder de knie zou kunnen krijgen. 

Het was moeilijker dan hij verwacht had, maar het is niet dat het 
onmogelijk was. Het idee vond hij in ieder geval erg leuk en wilde blijven 
doorgaan om verder te kunnen komen. 

Rico van Alphen is een zanger die ook gitaar speelt. Hij is een geweldig 
goede gitarist, maar hij mist de theorie kant achter gitaarspelen. 

Rico: ‘Ik vind dit idee een verfrissende kijk op zowel gamen en gitaar 
leren voor ervaren en beginnende muzikanten. Ik denk dat de grootste 
asset van deze leer en spelwijze het door willen gaan is net als bij spellen 
zoals Subway Surfers of Temple Run dat je het opnieuw wil blijven 
spelen, je wilt je high score verbeteren en nieuwe levels halen. Of 
bijvoorbeeld nieuwe gitaar technieken leren naarmate je verder komt 
in het spel, ik merkte vooral bij mezelf dat ik echt verder wilde spelen. 

Het was ook zeker lastiger als ik had verwacht maar dat komt omdat ik 
niet gewend ben dat een bepaalde noot/mijn vinger op een snaar 
hetzelfde zou zijn als een knopje op een toetsenbord. Het voelde raar 
maar wel erg leuk, het was dus hierdoor dat ik door wilde blijven gaan 
om beter en beter te worden. 

Ik heb nu dus Subway Surfers gespeeld en dit spel lijkt mega simpel, 
vandaar dat als het niet lukt het dus erg verslavend wordt’. 

FEEDBACK VAN DE DOELGROEP
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Julius Pelgrim is een drummer en heeft eigenlijk nog nooit gitaar 
gespeeld. Hij is in deze test ook de ultieme beginner want hij heeft 
eigenlijk geen gevoel voor de snaren aanslaan of vingers plaatsen 
op de gitaarhals. 

Julius: “Ik vond het ondanks dat ik totaal geen gitaar speel, wel heel leuk 
en uitdagend. Het was voor mij ook niet frustrerend om fouten te maken, 
omdat je met dit soort spellen snel en vaak kunt blijven proberen. Het 
lijkt me echt wel een praktische manier om te oefenen als je niet genoeg 
motivatie hebt om zelf te oefenen.”

Als ik Julius zag spelen zag ik meteen veel punten waar ik in een later 
design op zou kunnen letten. Voor iemand die gitaar speelt is het logisch 
hoe je de gitaar bijvoorbeeld moet vasthouden, hoe schuin je je hand 
moet houden om de snaren goed en met een constante kracht de 
snaren te raken (Julius sloeg de ene keer heel hard en de andere 
keer veelste zacht de snaren aan bijvoorbeeld).

Lars Verdurmen is al jaren gitarist en speelt ook meerdere andere 
instrumenten op een hoog niveau. Hij is zonder twijfel de beste gitarist 
van de testpersonen. Dit was ook duidelijk te zien toen hij aan het testen 
was. 

Lars: ‘Nadat ik het getest had vind ik het een uniek idee dat 
verschillende bestaande ideeën en technieken combineert. Hoewel 
ik een game als Guitar Hero wel in mijn vrije tijd zo spelen, weet ik 
niet of dat ik jou game wel zou gebruiken. Dit komt denk ik meer 
omdat ik verder gevorderd ben in gitaar spelen, en sowieso niet zo snel 
dergelijke oefening doe op mij gitaar. Voor nu kon ik alleen Subway 
Surfers testen, ik had dit nog nooit gespeeld. Dus ondanks dat ik het 
opzich snel onder de knie had voelde het alsnog dat ik het niet zo goed 
kon doen aangezien ik de game nog niet helemaal snapte. Dit gaf mij dus 
best een verslavende reactie dat ik het gewoon wilde halen want het lijkt 
telkens niet zo moeilijk. Ik denk als het uitgebreid is naar meer games 
dat ik er meer plezier aan beleef, ik denk dat heel dit spelletje mij gewoon 
niet helemaal ligt.’

Toen lars zei dat hij het beter zou vinden als er meer keuze was qua 
spelletjes aangezien dit spel hem niet lag was voor mij als designer mega 
waardevol. In mijn nieuwere iteraties heb ik ook zeker deze feedback 
meegenomen. 



65

Na het testen van mijn prototype kreeg ik vrijwel alleen 
positieve feedback terug. Ook de negatieve feedback heb 
ik op een positieve manier opgevat omdat ik nu weer 
waar volgens mijn doelgroep mogelijkheden liggen om 
het te verbeteren.

De ervaring die ik wilde overbrengen met dit concept is 
in mijn ogen succesvol geweest. Ik wilde bereiken dat 
mijn doelgroep meer met zijn instrument bezig is 
doormiddel van plezier te hebben met gaming. 

Voor nu was het alleen nog mogelijk om Subway Surfers 
te testen aangezien deze het beste werkt, maar dat was 
voor nu ook prima. Ik wilde puur weten of het aansloeg, 
het niet te moeilijk was, en of ze echt door zouden willen 
blijven gaan. En iedereen die mijn prototype deed 
testen gaf de juiste reacties. 

Ik wil een ervaring over gaan brengen met mijn project 
en ik heb naar mijn idee bewezen dat dat kan 
lukken door dit concept helemaal hi-fi uit te werken. 

Door de inzichten die ik hier heb opgedaan, in 
combinatie met alle andere inzichten die ik al had ben 
ik nu instaat om te gaan kijken naar het grotere plaatje. 

Hoe moet het exact eruit te komen zien? In welke vorm 
en waarom? In het volgende deel van dit document ga ik 
toelichten hoe ik alles ga uitwerken.  

Als u interesse heeft om zelf mijn prototype te testen, u 
kunt het vinden op mijn Github. Klik hier of op de link:

https://github.com/maxiicano/GuitarAsController

CONCLUSIES

https://github.com/maxiicano/GuitarAsController
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Als een gebruiker de Guitroller gebruikt word hij of zei instaat gesteld 
om games te kunnen spelen met hun instrument. Om mijn concept nog 
verder uit te werken tot een proof of concept heb ik twee iteratie opties in 
mijn hoofd. Met de ontwerpcriteria in mijn achterhoofd ga ik de keuze 
maken voor welke optie ik ga. 

Concept verwerken in een website

Bij dit concept wil ik een website gaan maken waar spelletjes op te spelen 
zijn. Ik wil dus bestaande games die vaak al online te vinden zijn gaan 
embedden op mijn eigen website. De gebruiker gaat naar de website en 
kiest een niveau. Per niveau zijn er meerdere spelletjes te spelen. Op deze 
pagina wordt uitgelegd welke noten/akkoorden gelijk staan aan welke 
knoppen voor in het spel. Per niveau zijn er dus andere keybinds voor de 
gitaar. 

Het idee is dat het simpele spellen zijn die hoe langer je het speelt steeds 
moeilijker worden. Op deze manier geeft het een verslavend effect op de 
gebruiker om het opnieuw en opnieuw te blijven proberen.

Op de achtergrond werkt er een script die gitaarinput automatisch omzet 
in toetsenbord presses. Als de ingestelde gitaarnoten worden gespeeld 
dan doet het script automatisch toetsenbord toetsen indrukken. Op deze 
manier werkt je gitaar als een controller.

Door het op deze manier te programmeren hoef ik Max 8 nietmeer te 
gebruiken. Als prototype werkte alles prima met Max 8, maar als alles 
zou lukken wil ik het liefste dat er een script in de website verwerkt is die 
zorgt dat de gitaarinput word omgezet in keyboard presses. 

Een van de grootste redenen dat ik Max 8 wil vermijden is omdat het dan 
een stuk toegankelijker word voor mijn doelgroep om het daadwerkelijk 
te kunnen gebruiken. 

Concept verwerken in een applicatie 

Het idee is dat je op je bureaublad een icoontje hebt voor het program-
ma. Door er dubbel op te klikken opent het programma. In dit venster 
dat naar boven is gekomen zijn er meerdere opties aangegeven, denk 
bijvoorbeeld aan welke gitaarnoot gelinkt moet worden aan welke 
toetsenbord knopje. Buiten dit is het de bedoeling dat er meerdere 
presets zijn voor verschillende type games of een soort standaard preset 
voor een bepaalde moeilijkheidsgraad. Per moeilijkheidsgraad zijn er 
dan meerdere games die je met die instelling kan spelen. 

Het verschil met het concept dat het een website word is dat hier 
geen spellen in verwerkt zitten, dit heeft voor- en nadelen. Het 
voordeel is dat het erg simpel te gebruiken is omdat eigenlijk het 
enige dat je kan doen is instellingen veranderen. 

Je kan dus alleen kiezen welke noten je gitaar gaat gebruiken om 
bepaalde handelingen aan te sturen in een game. Het andere grote 
voordeel is dat op deze manier het mogelijk is om ook allerlei 
programma’s of games te besturen met je gitaar die geïnstalleerd zijn 
op je computer. Bij de website variant kan je alleen games spelen die 
op die site staan namelijk. Stel je bent echt een fantastische gitarist is 
het mogelijk om hele verslagen in bijvoorbeeld Microsoft Word uit te 
typen door je gitaar te gebruiken in plaats van je toetsenbord.

Het script dat gitaarinput zou moeten omzetten naar keyboard presses is 
in theorie bijna identiek aan het script dat ik nodig zou hebben voor de 
website. Het grote verschil ligt eraan in welke taal ik deze applicatie zou 
prorgammeren.

HOE VERDER?
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Bijlage 25: Schets voor gekozen concept als applicatie Bijlage 26: Schets voor gekozen concept als website

SCHETSEN VOOR BEIDE 
ITERATIE OPTIES
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Wat is het grote verschil tussen de twee iteratie opties?
Bij het ene concept creëer ik alles tot een website waar ook de spellen in 
verwerkt zijn. De andere optie is alleen een programma’tje dat op de 
achtergrond aanstaat terwijl de gebruiker dus games gaat zoeken en 
spelen op het internet. 

Aangezien het een idee voor een website dus een website is, is het ook 
toegankelijker. Op deze manier hoef ik niet te kijken dat het werkt op 
Windows, Mac en eventueel Linux. 

Als ik een applicatie maak ga ik alleen de dingen erin verwerken die echt 
essentieel zijn. Het idee is dus dat zodra de applicatie gestart en 
ingesteld is, het op de achtergrond aan kan blijven staan. De gebruiker 
gaat vervolgens spelletjes spelen op internet of geïnstalleerde spellen op 
zijn/haar pc/laptop.

Hoe wil ik dit gaan realiseren?
Het definitieve design heb ik nog niet voor deze website, het hangt ook af 
van welke programmeertaal ik kies. Voor nu twijfel ik tussen standaard 
HTML/CSS/JS of Angular. Angular is gebaseerd op het framwork van 
Javascript. 

Het leuke aan Angular is dat het perfect is voor webapplicaties te maken.
Met standaard HTML/CSS/JS krijg je dat bijna niet, of in ieder geval veel  
moeilijker voor elkaar als in Angular. Mijn grote probleem met angular 
is dat dit werkt met Typescript in plaats van Javascript, ondanks dat het 
redelijk hetzelfde is, is het niet hetzelfde. 

Ik weet nu nog niet hoe Angular/Typescript reageert op het script dat de 
gebruiker in staat stelt zijn gitaar als controller te gaan gebruiken. Als dit 
niet helemaal blijkt te werken dan ga ik sowieso beginnen met HTML/
CSS/JS. 

Ik had tijdens mijn onderzoek ook gekeken naar hoe ik een eigen gitaar 
stemapparaat kan programmeren. In dit script werkt het al dat er dus 
gitaarinput binnenkomt, en op basis van frequentie geeft het script aan 
hoe goed of slecht je gitaar gestemd is. 

Het is nu mijn grote hoop door een deel van deze code te kunnen 
hergebruiken en er zelf mijn eigen script van te maken. De voornaamste 
reden hiervoor is dus dat door de logica die ik daar al heb, het al werkt 
dat gitaarinput binnenkomt en het script weet waar de frequenties voor 
staan. Alles dat na die stappen komen in het stemapparaat script is niet 
relevant voor dit concept. De code die ik er zelf bij moet verzinnen is dat 
de goede toetsenbord toetsen word ‘ingedrukt’ op het moment dat de 
juiste noot word aangeslagen op de gitaar.

Gekozen eind iteratie
Mijn uiteindelijke keuze is gevallen om het concept te maken in een 
website vorm. 

Het idee met de website voelt voor mij aan als een completer concept. 
Als ik me inbeeld dat mijn doelgroep het gaat gebruiken lijkt mij dat de 
praktischeid van een website simpelweg ze sneller de drempel over haalt 
om het te proberen. 

Als er dingen moeten worden geïnstalleerd kan dit door sommige ook 
worden gezien als een barriere voordat ze het een kans willen geven. 

Verder heb ik ook nooit echt een volledig programma geprogrammeerd, 
ik zou dus veel tijd moeten steken om dit te leren. Normaal programmeer 
ik vooral (kleine) websites en ik typ hele scripts uit. Nog nooit heb ik echt 
een interface moeten maken en het stylen van een applicatie.  
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De belangrijkste informatie en inzichten die ik 
heb gekregen in dit onderzoek komen voort uit 
interviews en de enquête. 

Desk research en voornamelijk informatie dat 
online te vinden is erg tof! Maar in mijn geval 
niet altijd even accuraat. Wat mensen tien jaar 
geleden vonden omtrent muziek en technologie 
is nu alweer flink veroudert. Het is met name om 
deze reden dat ik de meest belangrijke data uit 
gesprekken heb kunnen halen. 

Zonder mezelf in deze doelgroep te kunnen 
verdiepen had ik nooit dit project op deze 
manier kunnen doorlopen. Ik heb met erg veel 
plezier me verdiept in deze doelgroep.

Toen ik begon met dit project wist ik al dat ik 
veel tijd zou besteden aan het bezig zijn met 
prototyping. Onderzoek doen is leuk, maar echt 
iets maken wat ik net bedacht heb vind ik het 
leukste aan het hele afstudeerproject. 

Ik denk ook dat ik op dit vlak erg gegroeid ben 
als CMD ontwerper. Normaal ben ik niet zo 
bezig met al het vooronderzoek, maar nu door 
dit vooronderzoek kwam ik echt op betere 
prototypes uit.

Ik had nu meer inzichten in wat wel en niet 
aansloeg bij de doelgroep en probeerde hier 
later op te itereren en vervolgens een nieuw, 
beter prototype van te maken. 

Om te testen of mijn concept en prototypen 
werkte heb ik het meerdere keren voorgelegd bij 
mijn doelgroep. 

Ondanks dat ik door Corona niet even veel kon 
testen als ik had gewild ben ik zeer tevreden met 
de data die ik teruggekregen heb. 

Zonder alle feedback die ik heb gekregen van 
mijn doelgroep had ik nooit alle iteratiestappen 
kunnen zetten die ik uiteindelijk heb gezet.

Uiteindelijk maak je een project ,zoals dit, voor 
je doelgroep, en om dan echt te zien dat je dus 
iets hebt bedacht dat werkt en als leuk word er-
varen is naar mijn mening echt fantastisch.

Ondanks dat ik er pas heel laat grip op had, wist 
ik al snel wat het echte probleem was. Onder 
mijn doelgroep is het gewoon een probleem dat 
ze teveel dingen willen doen in de beperkte vrije 
tijd die ze hebben. 

Voordat ik hier echt een grip op had ben ik door 
gaan onderzoeken en had nog een aantal andere 
belangrijke inzichten gekregen zoals het belang 
van feedback. Ik was heel lang op gefocust om 
iets te doen met een community idee, het idee 
dat je niet alleen bent maar altijd feedback kan 
krijgen bijvoorbeeld. Uiteindelijk ging ik toch 
terug naar het probleem dat ze teveel willen doen 
in te weinig tijd. Dit probleem voelt een heel stuk 
sterker om echt iets mee te kunnen gaan doen.

Op dit punt heb ik nog erg een dubbele mening, 
aan de ene kant ging concepten maken me juist 
erg vlot af, en aan de andere kant voelde het 
alsof ik erg moeite had met het bedenken van 
daadwerkelijk goede concepten.

Een aantal vroege concepten kwamen vooral uit 
mezelf omdat ik zelf ook perfect binnen deze 
doelgroep pas. Maar ik wist ook al snel dat dit 
niet de juiste manier was. 

Ondanks dat ik goede inzichten had gekregen 
van mijn doelgroep was het ook echt van belang 
dat ik alleen met deze inzichten concepten ging 
bedenken. Toen ik deze realisatie achter de rug 
had, kwam ik op veel betere ideeën uit.

EMPATHISE IDEATEDEFINE

PROTOTYPE TEST
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Ik wilde op deze pagina even de tijd nemen om 
per CMD-competentie te reflecteren op mezelf 
als een ontwerper. 

Toen ik begon met dit project heb ik dit onderdeel erg 
onderschat. Je denkt dat alles al onderzocht is en zo 
opgezocht kan worden, maar dat valt erg tegen. Door 
met een helder hoofd de juiste vragen te stellen aan me-
zelf kwam ik steeds verder in dit proces. Door mezelf zo 
open te stellen vind ik dat ik deze vaardigheid heb 
beheerst.

Toen ik eenmaal feedback kreeg van mijn doelgroep op 
testjes en prototypen vond ik het mega leuk om te iter-
eren op de problemen en vervolgens een nog beter con-
cept weg te kunnen zetten. Ik kijk ook altijd erg kritisch 
naar waarom iets nog niet gaat zoals ik wil, en probeer 
dit dan zo snel mogelijk te veranderen. Ik zal ook zeggen 
dat itereren een van mijn sterke punten als ontwerper is. 

Samenwerken was altijd al een van mijn beste 
kanten, als persoon en als ontwerper. Ik vind het zelf 
mega tof om samen over dingen te sparren of bijvoor-
beeld aan een code te werken. Op CMD heb ik geleerd 
hoe ik dit op een professioneel niveau kon doen. Tijdens 
dit project heb ik ook regelmatig samengewerkt, zonder 
deze samenwerking was ik nooit op hetzelfde eindcon-
cept uitgekomen. 

Ik vind dat ik mezelf heel erg heb ontwikkeld in mijn 
vier jaar op CMD en specifiek dit laatste half schooljaar, 
als ontwerper en als persoon. 

Ondanks dat ik meestal best zelfverzekerd ben 
maakte ik mezelf zo bang voor dit afstudeerproject. 
Uiteindelijk vind ik dat ik het helemaal prima heb 
doorlopen en de juiste stappen heb weten te zetten. 
Ik heb dit keer voor het eerst echt een groot project van 
A tot Z moeten behandelen, praktisch in mijn eentje. 
Niet alles verliep zoals het moest, maar dat hoort erbij. 

Ik ben erg blij met hoe mijn afstudeerproject is verlopen 
en ben van mening dat ik hier mega veel van heb geleerd.

Samenwerken was een van mijn beste eigenschappen, 
organiseren is een van mijn slechtste. Ik ben een chro-
nische uitsteller en ik heb erg veel moeite met me aan 
een planning houden. Ondanks dat ik zo in elkaar zit 
heb ik op CMD de belangen en voordelen geleerd van 
een goed schema aanhouden. Het liep niet volledig zoals 
ik wilde, maar ik ben blij hoe dit project qua organisatie 
verlopen is.

Deze competentie vind ik een lastige. Als ik de tijd heb 
om me voor te bereiden ben ik hier mega sterk in. Zoals 
vertellen over wat er door me heen gaat en presenteren 
in het algemeen zijn sterke punten van mij. Als het me 
overvalt neemt mijn chaotischheid over en gaan alle 
verhalen kriskras door elkaar heen. Door mijn concepten 
zoveel mogelijk te manifesteren richting de doelgroep 
heb ik haast alleen maar goede feedback ontvangen.

Persoonlijk ging ik heel snel denken in concepten. Dit 
vind ik niet per definitie slecht, maar het 
resulteerde voor mijn gevoel wel in een soort 
tunnelvisie. Ik heb me hierin weten bij te sturen en 
uiteindelijk kreeg ik weer mijn ogen op het goede pad. Ik 
heb mezelf nog op tijd weten bij te sturen en ben blij met 
mijn resultaten.

Ik ben van mezelf al heel erg chaotisch dus het was voor 
mij extreem lastig om bijvoorbeeld mijn  concepten erg 
concreet te krijgen. Toen ik merkte dat ik de grip kwijt 
was geraakt, ben ik terug gaan kijken naar alles wat ik al 
had geleerd. 

Toen ik deze stap had gezet kon ik met een verse kijk veel 
concreter de nodige stappen zetten die nodig waren voor 
het concretiseren van mijn project.

CMD COMPETENTIES

A: ONDERZOEKEN

B: CONCEPTUALISEREN

C: CONCRETISEREN

D: ITEREREN

E: SAMENWERKEN

F: ORGANISEREN

G: MANIFESTEREN

H: ONTWIKKELEN
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Ten eerste wil ik iedereen die dit document heeft doorgelezen 
erg bedanken.

Toen ik begon met dit project had ik nog totaal geen idee 
welke richting ik op wilde gaan of wat ik uberhaupt wilde leren 
van dit project. 

Ik heb veel stappen gezet tijdens dit afstudeerproject, stappen 
voor het project en vooral veel stappen voor mij als ontwerper 
zijnde. Ik ben tot nu toe erg blij met het resultaat en ben erg 
enthousiast om mijn concept uit te gaan werken.

Ik hou zelf erg van samenwerken, en zonder de samenwerking 
die ik heb gehad was ik hoe dan ook niet op dit punt gekomen. 
Ik heb hier veel van opgestoken maar specefiek mijn medestu-
dent Siem Jansen heeft me echt enorm geholpen. 

Buiten Siem wil ik ook mijn begeleider Mark heel erg 
bedanken voor alle hulp en feedback die ik ontvangen heb
tijdens dit project. 

Dit project is nog niet afgelopen, ik ga nu de laatste paar weken  
besteden om dit concept uit te gaan werken tot tot iets waar ik 
trots op kan zijn bij de eindexpositie. 

NAWOORD
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Hallo Marco, als gitarist en gitaarleraar zijnde, wat vind jij het belangri-
jkste voor iemand die gitaar wilt leren spelen/beter wilt worden?
Marco: Dat ze interesse en plezier hebben in het instrument zelf. Buiten dit is oe-
fenen, oefenen en nog eens oefenen erg belangrijk, maar dit moet de leerling uit-
eraard wel willen doen. Om een globaler antwoord te geven, het is erg nodig dat er 
een intrinsieke motivatie is bij de leerling. 

In dit stadium van mijn onderzoek ben ik onderzoek aan het doen 
naar de motivatie om gitaar te spelen, wat zijn voor jou de grootste 
valkuilen waar je jouw leerlingen tegenaan lopen?
Marco: Mijn mening hierover is erg simpel, het is vaak een kwestie van discipline. 
Vaak zijn ze erg geïnteresseerd in het instrument en vinden ze gitaarles superleuk, 
maar uiteindelijk moet je wel de discipline hebben om je instrument op te pakken 
in plaats van op de bank te ploffen en te gaan Netflixen.

Je spreekt hier specefiek over Netflix, is dit iets dat jij veel voor ziet 
komen bij je leerlingen? Dat ze vergeten te oefenen omdat ze liever 
gaan serie kijken bijvoorbeeld?
Marco: Wat ze doen in hun vrije tijd is natuurlijk aan hun, maar persoonlijk ben ik 
iemand die met zo minimaal mogelijk technologie mijn dag door kom. Het lief-
ste ben ik heel de dag muziek aan het maken, dus ik heb hier wellicht een biased 
mening over. 
Het is wel dat ik vaak terug hoor dat ze wekelijks seizoenen aan series hebben 
gekeken en ik zie dat ze amper of niet hun instrument hebben aangeraakt in de 
volgende les. 

Ik vind het wel mooi hoe je specifiek Netflix pakt als een soort 
‘obstakel’. Waar komt dit vandaan?
Marco: Netflix is maar een voorbeeld natuurlijk. Ik vind dat alle motivatie van 
binnenuit moet komen. Ik denk dat er simpelweg een soort concurrentie in wat de 
leerlingen allemaal kunnen doen in hun tijd. En de weg van de minste weerstand is 
vaak het makkelijkst uiteraard.

Zou je zeggen dat gaming ook een obstakel is voor iemand om de gita-
ar op te pakken?
Marco: Ja over gaming denk ik hetzelfde. Ik zie het niet als iets slechts op zich, maar 
ik weet dat bepaalde leerlingen zichzelf helemaal kunnen verliezen in de spelletjes, 
het zou mij juist mega tof lijken als ze dezelfde vorm van zichzelf verliezen kunnen 
vinden in het instrument. 

Aangezien je zegt dat je met zo weinig mogelijk technologie door het 
leven gaat, denk je dat als ik leerlingen in een scenario zou plaatsen 
zonder te veel toegang tot technologie/internet dat ze dan misschien 
meer zouden oefenen?
Marco: Ik denk echt dat dit per persoon verschilt. Voor mij werkt het erg goed want 
ik heb dan letterlijk niks anders te doen als me te verliezen in mijn gitaarspel. Je 
bent dan wel bezig met weghalen wat ik als obstakels zie voor deze leerlingen. 

Wat vind jij persoonlijk wat leerlingen moeten doen om beter te 
worden?
Marco: Just do it, ga gewoon spelen. Je hoeft niet veel moeilijke dingen te oefenen, 
zolang je speelt ga je vanzelf vooruit. Misschien is de moeite om echt tijd en energie 
te stoppen in het leren van iets nieuws een drempel voor veel beginners die ze niet 
altijd willen of durven te nemen, dan is een alternatief zoals gamen veel makkeli-
jker. Zolang ze gewoon bezig zijn en hun instrument blijven oppakken zijn ze naar 
mijn mening goed bezig. 

Tijdens je gitaarlessen, wat deed jij aan de bevordering van de moti-
vatie van een leerling?
Marco: Het enige dat ik voor mijn gevoel kan doen tijdens de les is het zo leuk 
mogelijk maken. Ik hoop dat door mijn enthousiasme de leerlingen ook meer zin 
krijgen in de les. 

Als je ziet dat een leerling maar niet vooruitkomt, waar denk jij dat dat 
meeste gevallen vandaan komt?
Marco: Een tekort aan spelen. Dit heeft vaak veel onderliggende oorzaken maar ik 
denk dat dan simpelweg de drive ontbreekt. Tegenwoordig zie ik veel bij jongere 
leerlingen dat ze gewoon liever hele dagen gamen in plaats van gitaarspelen. En dat 
is uiteraard helemaal prima! Maar ik zie wel dat sommige leerlingen echt potentie 
hebben maar dit niet benutten. 

Voor nu denk ik erover na om mij te richten op kinderen die gitaar leren 
spelen. Iets dat me opvalt uit mijn eigen ervaringen is dat deze doel-
groep erg veel spelletjes speelt op de telefoon/tablet van de ouders. 
Wat is jouw mening hierover?
Marco: Het enige dat ik zie is dat ze erg vroeg al in hun handen wordt geduwd 
en kinderen kunnen er beter mee om gaan als ik. Ik denk dat de spelletjes relatief 
simpel zijn en toch uitdagend, hang hier wat mooie graphics aan vast en een kind is 
hooked. 
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Hoe zou ik iemands intrinsieke motivatie kunnen verbeteren denk je? 
Games zijn bijvoorbeeld erg verslavend, waarom de gitaar niet? 
Marco: Ik denk als ik het vergelijk met gaming dat het zo analoog is geworden. 
Gaming is flitsend en er gebeurt veel. Bij gitaarspelen duurt het langer voordat je 
resultaat ziet bijvoorbeeld. Een spelletje is zo afgelopen en je wordt meteen blij als 
je wint of begint meteen opnieuw om het de volgende keer wel te halen. 

Om echt terug te komen op het motivatie punt, vind jij dat een gitaarler-
aar hebben bijdraagt aan de motivatie voor een leerling? 
Marco: Dat denk ik zeer zeker. Het verschilt uiteraard per leerling en hoe gedreven 
ze van zichzelf al zijn. Maar ik zie, vooral bij de leerlingen die iets minder drive van 
zichzelf hebben dat ze thuis meer oefenen als er soort huiswerk is voor de volgende 
les. 

Het geeft ze iets om naartoe te werken, en ik kan ze bij de volgende les feedback 
geven en meteen nieuw huiswerk voor de week erop. Op deze manier heb ik ook 
het gevoel dat ze altijd weten wat ze kunnen oefenen. Als je nu op YouTube gaat 
kijken dan uhm, ja, is er een zee aan tutorials en covers te vinden bijvoorbeeld, ze 
weten vaak gewoon niet wat ze willen oefenen en door het huiswerk geef ik ze een 
doel voor die week. 

Leerlingen die bij jou komen die het eerst zichzelf hebben geleerd, wat 
doen zei juist extra goed, en wat extra fout? 
Marco: het is moeilijk, het verschilt per persoon. Ik merk dat vaak de basistechniek-
en niet goed zijn beheerst voordat ze door zijn gegaan naar wat moeilijkere dingen, 
als resultaat moeten we dan echt eerst de basis dingen aanpakken. Aan de andere 
kant zie ik wel dat als ze erg gedreven zijn geweest ze sneller een eigen speelstijl 
krijgen, want ze hebben het uiteraard zichzelf aangeleerd. 

Voor mijn project wil ik dus iets gaan programmeren dat een gitarist 
helpt bij gemotiveerd blijven, heb je enige tips?
Marco: Ik vind dit mega lastig want zelf zou ik dit soort dingen niet gebruiken. Wat 
voor mij voorop staat is het plezier van de leerling. Op het moment dat ze dingen 
moeten doen is het niet meer leuk, ze moeten het echt willen. Op het moment dat 
een leerling minder moet, gaat hij vaak meer kunnen doen omdat hij er zelf echt 
voor is gaan zitten omdat hij of zei dat wil. 

Marco, ik wil je erg bedanken voor me willen helpen door dit interview 
met mij te houden, erg bedankt!
Marco: Graag gedaan! En succes met je project verder, ben benieuwd hoe het 
afloopt. 

Hoe zou ik iemands intrinsieke motivatie kunnen verbeteren denk je? 
Games zijn bijvoorbeeld erg verslavend, waarom de gitaar niet? 
Marco: Ik denk als ik het vergelijk met gaming dat het zo analoog is geworden. 
Gaming is flitsend en er gebeurt veel. Bij gitaarspelen duurt het langer voordat je 
resultaat ziet bijvoorbeeld. Een spelletje is zo afgelopen en je wordt meteen blij als 
je wint of begint meteen opnieuw om het de volgende keer wel te halen. 

Om echt terug te komen op het motivatie punt, vind jij dat een gitaarler-
aar hebben bijdraagt aan de motivatie voor een leerling? 
Marco: Dat denk ik zeer zeker. Het verschilt uiteraard per leerling en hoe gedreven 
ze van zichzelf al zijn. Maar ik zie, vooral bij de leerlingen die iets minder drive van 
zichzelf hebben dat ze thuis meer oefenen als er soort huiswerk is voor de volgende 
les. 

Het geeft ze iets om naartoe te werken, en ik kan ze bij de volgende les feedback 
geven en meteen nieuw huiswerk voor de week erop. Op deze manier heb ik ook 
het gevoel dat ze altijd weten wat ze kunnen oefenen. Als je nu op YouTube gaat 
kijken dan uhm, ja, is er een zee aan tutorials en covers te vinden bijvoorbeeld, ze 
weten vaak gewoon niet wat ze willen oefenen en door het huiswerk geef ik ze een 
doel voor die week. 

Leerlingen die bij jou komen die het eerst zichzelf hebben geleerd, wat 
doen zei juist extra goed, en wat extra fout? 
Marco: het is moeilijk, het verschilt per persoon. Ik merk dat vaak de basistechniek-
en niet goed zijn beheerst voordat ze door zijn gegaan naar wat moeilijkere dingen, 
als resultaat moeten we dan echt eerst de basis dingen aanpakken. Aan de andere 
kant zie ik wel dat als ze erg gedreven zijn geweest ze sneller een eigen speelstijl 
krijgen, want ze hebben het uiteraard zichzelf aangeleerd. 

Voor mijn project wil ik dus iets gaan programmeren dat een gitarist 
helpt bij gemotiveerd blijven, heb je enige tips?
Marco: Ik vind dit mega lastig want zelf zou ik dit soort dingen niet gebruiken. Wat 
voor mij voorop staat is het plezier van de leerling. Op het moment dat ze dingen 
moeten doen is het niet meer leuk, ze moeten het echt willen. Op het moment dat 
een leerling minder moet, gaat hij vaak meer kunnen doen omdat hij er zelf echt 
voor is gaan zitten omdat hij of zei dat wil. 

Marco, ik wil je erg bedanken voor me willen helpen door dit interview 
met mij te houden, erg bedankt!
Marco: Graag gedaan! En succes met je project verder, ben benieuwd hoe het 
afloopt. 
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Hallo Stan, vertel eens in het kort wat over jezelf, uiteraard gitaar 
gerelateerd!
Stan: haha, mijn naam is Stan de Laat en ik speel zelf al sinds mijn 12e gitaar. Ik 
moet wel zeggen dat ik nooit de meest enthousiaste gitarist was, maar het blijft wel 
zeker een hobby van mij. 

Hoe vaak per week ben je bezig met het bespelen van de gitaar?
Stan: Verschilt erg, de ene week is het meer als de andere. Ik probeer er dagelijks 
iets mee te doen maar in verband met werk en andere hobby’s heb ik er soms de tijd 
niet voor. 

Zou je beter willen worden in je instrument of vind je het allemaal wel 
prima zo?
Stan: Ik zou wel graag beter willen worden in mijn instrument. 

Als je dus niet gitaar speelt in je vrije tijd, wat doe je dan?
Stan: Voornamelijk gamen, Netflixen, afspreken met vrienden of gewoon wat doen 
met mijn vriendin. 

Waarom heeft bijvoorbeeld het gamen/Netflixen een voorkeur op 
jouw tijdsbesteding?
Stan: Het komt gok ik gewoon voor uit een soort gewoonte. Thuiskomen en even 
rustig mijn Playstation opstarten zit gewoon in mijn systeem.

Waarom heb je dit niet zozeer met gitaar?
Stan: Weet ik niet eigenlijk, ik gok dat het vooral neerkomt op dat ik vaak moe ben 
en dan geen zin heb om me echt te moeten focussen en inspannen. Tijdens het 
gamen kom ik tot rust. 

Als jij gitaar speelt, wat doe je dan? Ben je wat aan het pingelen of 
probeer je elke keer een nieuw liedje te leren?
Stan: Verschilt, maar ik probeer wel telkens wat nieuws te leren. 

Op welke manier leer jij het bespelen van een instrument?
Stan: Vroeger had ik een gitaarleraar en nu gebruik ik vooral gitaar tabs en filmpjes 
van Youtube. 

Wat heeft dit voor invloed op jouw motivatie?
Stan: Het is erg simpel om bijvoorbeeld via YouTube filmpjes nummers te leren. Al-
les dat ik wil leren is meestal wel te vinden. Meerdere leraren die het op hun manier 
uitleggen of covers die ik kan proberen na te doen. Dat zijn de positieve kanten, de 
negatieve kant voor mij is dat als iets probeer te leren dat gelabeld is als ‘voor begin-
ners’ en ik het niet kan spelen. Dat is dan mega frustrerend. 

Je praat over frustratie als zulke dingen te moeilijk zijn, wat gebeurd
 er dan meestal?
Stan: Ik kan gewoon niet snappen wat ik dan fout doe, bij een gitaarleraar krijg je 
direct te horen wat je goed en fout doet en je wordt verbeterd, een YouTube leraar 
kan dat niet. Vaak als het echt niet lukt leg ik mijn gitaar weg en ga ik iets anders 
doen. 

Even breder gezien, wat is voor jou de belangrijkste factor om je instru-
ment op te pakken?
Stan: Een doel hebben. Zonder een doel dan ben ik wat aan het pingelen, en dat 
is leuk, maar kan ook snel gaan vervelen. Ik vind het leukste om nieuwe dingen te 
blijven leren. Met dat doel pak ik op dat moment de gitaar op. 

Wat vind jij van de verschillen van leren met of zonder een leraar? En is 
het een beter als de ander?
Stan: Ik heb zelf met een leraar begonnen. Deze leraar gaf mij veel plezier in het ler-
en van mijn instrument, en zonder het enthousiasme uit zijn lessen zou ik ook niet 
zoveel plezier hebben gehad in het begin. 
Als je het kan is zonder leraar oefenen ook zeker erg tof, maar ik denk dat dat niet 
de goede weg was voor mij. Mijn leraar gaf me echt richting en begeleidde me echt 
week na week hoe we verder gingen. Als ik thuis via YouTube bijv. zou leren denk ik 
dat ik al lang andere dingen was gaan doen.
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Zou je zeggen dat deze leraar ook een grote bron van motivatie was 
voor jou?
Stan: Zeker, elke week naar gitaarles gaf me een doel om voor te oefenen. 

Zie jij gitaarspelen als een hobby of iets voor tussendoor?
Stan: Ik vind gitaarspelen zeker mijn hobby, maar ik heb meerdere hobby’s. Ik moet 
vaak vaak keuzes maken wat ik wil doen in mijn vrije tijd. En jammer genoeg heb 
ik niet altijd even veel zin om echt te gaan leren om beter te worden. 

Hoe zou jij je motivatie omschrijven en hoe zou dit verbeterd kunnen 
worden?
Stan: Als ik een doel heb om naar toe te werken ben ik best gemotiveerd, maar dit 
gebeurt de ene week wat meer als de andere week. Ik heb sinds kort een vaste baan 
want ben afgestudeerd. Ik merk nu ook dat ik minder speel, wat ik erg jammer 
vind. Vooral als ik bijvoorbeeld moe ben na een lange werkdag/week dan vind ik 
ontspannen met gamen ofzo soms gewoon fijner. Niet omdat ik niet wil gitaarspel-
en, maar omdat ik me dan meer moet inspannen. 
Om eerlijk te zijn zou ik echt nog niet weten hoe je mijn motivatie kan verbeteren. 

Dit waren voor nu even al mijn vragen, Stan ik wil je graag bedanken 
dat ik jou heb mogen interviewen.
Stan: Graag gedaan en succes met je onderzoek.
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Mijn idee is om een soort platform te creëren waar een gitarist/
muzikant al zijn/haar vooruitgangen kan vastleggen. Voor alles dat je 
doet krijg je experience, badges en achievements. De focus ligt hier op 
‘de kleine dingetjes’. Normaal word er alleen gekeken naar de grote 
goals, zoals volledige nummers/solo’s, ik wil juist nadruk leggen dat 
de kleine dingen, zoals een succesvolle riff, ook een prestatie is. Voor 
alles dat je doet krijg je dus punten en in combinatie met een hele com-
munity erachter is het mogelijk om elkaar te blijven motiveren om door 
te gaan. 
Emmie: Het op kunnen slaan is erg interessant en het blijft dan verser zitten. Het is 
erg interessant, ik ben opzich best geïnteresseerd om dit te gebruiken. Het moet dan 
wel fijn te gebruiken zijn uiteraard.

Waarom Vind je dit interessant? 
Emmie: ik denk dat ik zelf soms mijn doel verlies tijdens het oefenen, dan lukt het 
niet en blijf ik in rondjes gaan, ik denk dat als ik misschien visueel kan zien wat me 
wel lukt, dat dat ook juist een confidence boost moet geven. 

Zou je meer motivatie krijgen om de gitaar op te pakken?
Emmie: Dat denk ik wel ja, als je het zou kunnen lijken alsof het een spel is, dan 
wilt iemand denk ik al snel dat spel gaan spelen, en dan pak je dus automatisch je 
instrument meer op. 

Welk platform zou jij het beste vinden? Telefoonapp, webapp, website?
Emmie: Ik ben hier niet geweldig in thuis maar ik denk een telefoon app of webapp. 
Ik denk in ieder geval een app zodat het snel en gemakkelijk werkt. Ook is dit iets 
dat ik mezelf meer op een telefoon zie gebruiken in plaats van op mijn laptop. Ik 
weet niet precies waarom maar het voelt gemakkelijker om zoiets op een telefoon te 
kunnen doen. 

Wat zou volgens jou een must have feature moeten zijn?
Emmie: Niet zozeer een feature, maar ik denk dat gamification je grootste vriend 
gaat zijn hier. Het zou ook wel grappig zijn als de telefoon je aanwijzingen geeft 
wanneer je bijvoorbeeld zou moeten gaan oefenen. Buiten dit moet het voor mij es-
sentieel zijn dat het echt stimuleerd om je skills te verbeteren. Buiten dit zou ik het 
nu ook echt nog niet weten. 

Top! Dit waren voor nu al mijn vragen, bedankt dat ik je mocht inter-
viewen!
Emmie: Graag gedaan!
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