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Voorwoord

Het project gaat bestaan uit 4 fases. Tijdens de eerste 3 fases wordt 
dit document bijgehouden. Bij elke fase wordt het concept verder 
omschreven door gebruik te maken de verschillende veld en bieb 
onderzoeken. Dit document beschrijft het concept van de stelling: 
Veel ongewenst gedrag van mensen wordt voorafgegaan door een 
toename van stress.
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Inleiding

De probleemstelling is het feit dat sommige stress niet tijdig kan 
worden gedetecteerd wat leidt tot uitbarstingen. Dit probleem 
moet worden aangepakt door diverse onderwerpen te behandelen 
als de achtergrond, de probleemstelling, onze doelgroep, de 
oplossing en een plan van aanpak. Dit document beschrijft daarbij 
de verschillende hoofdstukken waarbij op het einde de conclusie en 
aanbeveling worden beschreven.
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Achtergrond2.

Het lectoraat IXD van Fontys hogeschool is al 
geruime tijd bezig met een project genaamd 
“Detectie van repeterende bewegingen bij stress”. Dit 
project onderzoekt hoe met behulp van standaard 
bewegingssensoren repeterende bewegingen die 
vaak samengaan met stress en andere mentale 
condities van mensen gedetecteerd kunnen worden. 

Na fase 1 en 2 voltooid te hebben, zijn ze nu 
aangekomen in fase 3: testen in de praktijk. Als 
eindresultaat van deze fase verwacht het lectoraat 
een werkende feedback interface voor minstens één 
veel voorkomende repeterende beweging.

Dit eindresultaat gaat in samenwerking met het 
Leo Kannercollege in Leiden. Dit is een vorm 
van secundair onderwijs waar kinderen met een 
zwaardere vorm van autisme of gedragsproblemen 
op zitten. Dit wordt ook wel cluster 4 onderwijs 
genoemd. Stress is een belangrijke oorzaak voor 
ongewenst gedrag bij de bovenstaande leerlingen. 
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De doelgroep3.

Om tot de ideale situatie te komen, wat beschreven 
wordt in de visie, gaat de focus liggen op de docenten 
en begeleiders van het Leo Kanner College.

Binnen de proftaak werden oorspronkelijk twee 
subgroepen gemaakt. De ene groep focuste zich 
op de leerling als doelgroep en de ander focuste 
zich op de docent zelf. Op deze manier is ongeveer 
twee weken onderzoek gedaan naar verschillende 
mogelijkheden binnen het project. 

Na het eerste bezoek aan het Leo Kannercollege was 
er nog steeds twijfel over wie de doelgroep werd. Na 
een gesprek met twee medewerkers van student+ 
van Fontys werd echter snel duidelijk dat de focus op 
de docent moet liggen.

 Er is hiervoor gekozen omdat de experts vertelden 
dat de informatieverwerking van autisten zodanig 
langzaam is, dat het geen nut heeft om hen ervan op 
de hoogte te stellen dat ze stress ervaren. Ze zullen 
dit simpelweg niet geloven en zullen geneigd zijn 
deze berichten te negeren totdat het te laat is. 

De focus zal vooral liggen op docenten die lesgeven 
in de brugklas. Naarmate de docenten de leerlingen 
langer kennen, leren ze ook bijna al hun persoonlijke 
trekjes. Ze begrijpen elkaar dan dus best goed. 

In een brugklas zal dit anders zijn. In zo’n klas zitten 
jongeren die elkaar nog niet zo goed kennen en 
die allemaal van verschillende scholen komen. De 
docenten weten dan nog niet zo goed wat ze van de 
leerlingen moeten verwachten.

Na overleg is ervoor gekozen om te focussen op de 
docent omdat dit voor ons praktisch te realiseren 
is. Wel wordt in de toekomst gestreefd naar een 
systeem dat zich op enkel de leerling of op zowel de 
leerling als docent kan focussen als doelgroep. 
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Onze oplossing4.

Onze oplossing is dat wij de leerlingen met ASS zelf kunnen leren 
begrijpen dat hij/zij stress heeft. Met het concept willen wij de 
leerling door gebruik te maken van verschillende psychologische 
technieken de leerling helpen om zijn of haar stress te voorkomen.

Daarbij willen wij gebruik maken van een beloningsysteem 
waardoor de leerling zich beter kan ontwikkelen om zo zelf leren te 
begrijpen dat het ook anders kan. Wij willen met dit concept ook het 
onbewustzijn van de desbetreffende persoon trainen door gebruik 
te maken van technologie.
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Plan van aanpak

Visie Missie

5.

5.1

Het concept zal in de volgende fase worden 
gerealiseerd waarbij de SCRUM-Methodiek wordt 
toegepast. In de volgende fase worden verschillende 
prototypes getest door gebruik te maken van unit 
testen. Daarnaast worden er proof of concepts 
gerealiseerd en opgeleverd aan de desbetreffende 
opdrachtgever.

Tijdens het realiseren van de proof of concepts 
wordt er gebruik gemaakt van de SCRUM-methodiek. 
Hierbij worden er verschillende taken tijdens de fase 
besproken en dat wordt gerealiseerd in het systeem. 
Het gerealiseerde systeem wordt naderhand door 
verschillende unit testen verbeterd. 

Wij zijn er van overtuigd dat je met de juiste middelen 
iedereen naar school kan laten gaan.

Onze missie is om de docenten en begeleiders van 
het Leo Kanner College te helpen om de leerlingen 
beter te begrijpen wanneer en waardoor zij stress 
krijgen. 
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Wij zijn er van overtuigd dat je met de juiste middelen 
iedereen naar school kan laten gaan.



Doelstellingen5.2

Om het concept te realiseren tot een product zijn 
er bepaalde doelstellingen bepaald. Daarbij is er 
gekeken naar enkele punten zoals wat valt er te 
behalen met het doel, waarom dit doel, hoe gaat 
dit doel het concept realiseren en zijn er bepaalde 
deadlines aan het doel verbonden?

Daarbij zijn er twee doelen beschreven waarbij de 
focus op de visie en missie ligt. Het eerste doel wat 
beschreven wordt beschrijft de visie van het concept.

1.De leerling ontdekt en herkent zelf zijn of haar 
stressniveau door gebruik te maken van bio feedback 
wat verwerkt is in een interactief product. 

Dit is geen tijdsgebonden doel, om de ideale situatie 
te kunnen behalen zal er namelijk eerst een andere 
situatie bereikt moet worden. Hier komt het tweede 
doel bij kijken.

2. De docent kan door gebruik te maken van bio 
feedback de leerling beter begrijpen in drie maanden 
waardoor er een betere plan van aanpak gemaakt 
kan worden.  
Om de bovenstaande doelen te bereiken zijn er 
verschillende testen nodig om tot een concreet 
resultaat te komen. Daar hoort het derde doel bij.

3. Een concreet testplan waar de doelen correct 
getest worden.
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Conclusie6.

In dit onderzoek is de vraag gesteld: “Hoe kunnen wij docenten 
en begeleiders helpen om verschillende stresssituaties beter te 
begrijpen door een interactief product?”. Om daarop antwoord 
te kunnen gegeven zijn er verschillende bieb, veld en showroom 
onderzoeken geweest. Hierbij is er geconcludeerd dat er een 
interactief systeem komt waarbij er een repeterende beweging 
wordt gevisualiseerd waarbij de docent/ of begeleider in kan zien 
wanneer en in welke situatie de repeterende beweging is ontstaan.

In de volgende fase wordt er verder onderzocht naar de AVG wet, 
om zo ook tot een concreet proof of concepts wte komen waarbij 
er rekening wordt gehouden met de persoonlijke gegevens die 
hiervoor verzameld gaan worden. Dit concept focust zich op de 
docenten en begeleiders van leerlingen met autisme en kan, waar 
nodig, uitgebreid worden naar meerdere organisaties.
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