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Mijn bachelorproef is een sensibiliserings video (2D/ 3D) ivm met de emoties/ 
gevoelens/ denkprocessen van kinderen in een echtscheidingsfase. 
Echtscheidingen komen meer en meer voor en dat is een maatschappelijk 
gegeven. Een echtscheiding verloopt bij iedereen anders en iedereen ervaart dit 
op zijn eigen manier. Niet alleen de ouders ervaren moeilijkheden maar ook de 
kinderen. 

Scheiden doet kinderen lijden. Daarom maak ik een video als bachelorproef om 
ouders te triggeren en doordachter te laten omgaan met de processen/ fasen die 
zich in de kinderen hun hoofden afspelen. Hierdoor krijgen ze een beeld van wat 
de kinderen juist ervaren tijdens zo een echtscheiding.

Een echtscheiding is niet gemakkelijk, niet voor de ouders en niet voor de kinderen. 
Bij iedereen verloopt deze anders. Echtscheidingen vormen niet alleen voor 
ouders maar ook bij kinderen problemen..  Meer en meer kinderen krijgen te maken 
met echtscheidingen, samengestelde gezinnen,... Een scheiding heeft ook invloed 
op de toekomst van de kinderen volgens de volgende studie. 
(https://www.acv-online.be/Images/Visie-nr01-dd190111-tcm183-445481.pdf)
De aandacht wil ik proberen te verhogen door ouders beter op de hoogte te 
brengen aan de hand van een korte video. 

Mijn onderzoek vormt de basis voor de sensibiliserings video. Deze video wil graag 
de ouders doordachter laten omgaan met de processen/ fasen die zich in de 
kinderen hun hoofd afspelen.

Organisaties zoals ocmw’s, het huis van het kind, psychologen, therapeuten kunnen 
deze video bespreken/ toelichten aan ouders die te maken hebben met een 
echtscheiding. 
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Een sensibiliserings video (combinatie 3D maar voornamelijk 2D) waarin ik de 
ouders trigger om hierover beter na te denken. 

Door mijn video hoop ik dat ouders beter van de problemen op de hoogte zijn 
en dat ze een echtscheiding misschien op een bewustere manier aanpakken.

Hoe kan ik ouders op een visuele manier triggeren en informeren over de 
processen/ fasen die in de kinderen hun hoofd afspelen om op deze manier de 
volgende generatie kinderen minder te laten lijden onder een echtscheiding 
doordat ze beter begrepen gaan worden door de ouders.

Inhoudelijke documenten:
De visie: 
https://www.acv-online.be/Images/Visie-nr01-dd190111-tcm183-445481.pdf
In dit artikel vind je enkele getuigenissen van jongeren. Door dit artikel heb ik ook 
mijn expert Hannelore Michiels gevonden. Ik heb contact met haar opgenomen 
en mag gebruik maken van hun onderzoek als zij achteraf mijn video zou kunnen 
krijgen om deze dan ook te delen op de social media van KAJ.

Òuders online:
https://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen
Uit dit artikel kan je de gevolgen afleiden van een echtscheiding. Ouders worden 
gelukkiger na de scheiding maar kinderen zeker niet. Ze zeggen soms dat een 
echtscheiding beter is voor de kinderen dan in een gezin te moeten leven waar 
er elke dag ruzie ontstaat. Dit artikel beweert dat dit niet zo is. 
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praktijk gerichte documenten:
Michele Learns: Making a Brain C4D
https://www.youtube.com/watch?v=cZlSUXy0Tfc
In deze video wordt uitgelegt hoe je op een gemakkelijke manier hersennen in 3D 
kan maken. Je start met een cirkel en gaat deze flatten in de juiste contouren van 
hersennen. Als dit gebeurt is ga je met het pull gereedschap de lijnen op de 
contourvorm maken. Deze lijnen zorgen er dan voor dat het op een echte brain 
gaat lijken.

How to Create Cartoon Animation AE
https://www.youtube.com/watch?v=QQgmXARn8aA&t=31s
In deze tutorial wordt er uitgelegd hoe je een illustratie moet opbouwen in 
Illustrator om deze dan nadien te kunnen animeren in after effects. 

Duik 16 (Bassel) Jumpstart - After Effects Character Rigging
https://www.youtube.com/watch?v=i63vPXJ00r0
In deze video leer je hoe je een personage goed kan riggen. Onder de video 
staan enkele links, de bovenste daarvan moet je gebruiken om ‘duik bassel’ te 
installeren. Via duik bassel kan je gemakkelijker animaties maken. Je moet zien dat 
je alles juist met elkaar verbindt en kan dan kiezen wat je uw personage wil laten 
doen. Er zitten al een aantal standaard effecten zoals een personage laten 
wandelen. Als je duik bassel wil gebruiken kan je dit na de installatie terug vinden 
onderaan in het menu window. (site om te installeren: 
https://rainboxprod.coop/en/help/#training)
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D e  f a s e r i n g
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Aanvraag bachelorproef learning indienen

Eerste connecties leggen met therapeuten, clb,...

Defnitieve Ontwerpaanvraag

Terugkomdag @ campus

Research echtscheidingen klaar

Interviews achter de rug + uitgeschreven

Definitief basisdocument klaar

Starten aan video

Voldoende Tutorials getest hebben zodat ik kan starten
aan het eindresultaat.
Storyboard, schetsen, moodboards klaar hebben 

Overleg moment hebben gehad met Hannelore zodat
ik de juiste problemen heb om ik beeld te brengen

03/05 Eindproduct klaar (video)

03/05 Video bespreken met Hannelore en Bart

10/05 Laatste aanpassingen video

Draft bachelorproef

Definitief abstract

Definitieve bachelorproef online indienen

Definitieve print bachelorproef

Eindverdediging bachelorproef
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H e t  o n d e r z o e k s o p z e t

Mijn onderzoek zal bestaan uit deskresearch, enquêtes, boeken en interviews. Op 
deze manier kan ik de juiste problemen in mijn video sensibiliserings toelichten.

Om te kijken of de sensibiliserings video inhoudelijk klopt, de processen en fasen 
die de kinderen doormaken duidelijk in beeld zijn gebracht ga ik aftoetsen bij 
een therapeut. Zij kan nadien deze video kan toelichten bij ouders die gaan 
scheiden.

Ik ga tijdens mijn sensibiliserings video rekening moeten houden met de 
problemen die kinderen ondervinden tijdens of na de scheiding. Ik moet hier zeer 
goed over nadenken hoe ik zoiets in beeld zal brengen. De doelgroep waar mijn 
video zich toe richt zijn volwassenen. De video gaat toegelicht worden door 
therapeuten etc. dit ga ik niet zelf doen want ik ben geen therapeut. Ik moet er 
dus voor zorgen dat de video de juiste doelgroep aanspreekt en de 
boodschap die ik wil over brengen ook juist overkomt bij mijn doelgroep.

U sterkte moet zijn het maken van de video. Daar moet je u voor afvragen wat ga 
ik beeld brengen?, Hoe ga ik dit technisch aanpakken?, Wat gaan de 
standpunten zijn van mijn camera?, Gebruik ik een voice over?, Wie gaat de tekst 
schrijven?, Zal ik er een brochure bij steken?, Wat is het idee rond deze 
brochure?,...

K w a l i t e i t s e i s e n  v a n  d e  b a c h e l o r p r o e f

K w a l i t e i t s b e w a k i n g  v a n  d e  u i t v o e r i n g

Ik ga mijn bachelorproef voorleggen aan therapeuten die de video kunnen 
bekijken en feedback op kunnen geven. Zij gaan de video eventueel gebruiken 
en toelichten bij de gescheiden ouders. Op deze manier kunnen gescheiden 
ouders mogelijk op een andere manier reageren in de toekomst.
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D e  o r g a n i s a t i e

C o m m u n i c a t i e

Tijdens mijn stage wordt er elke week naar mijn bachelorproef gekeken. Mijn 
stagementor gaat me dan ook begeleiden en bijsturen in het programma after 
effects voor mijn bachelorproef. Ik heb ook nog een expert die me gaat 
ondersteunen in het voeren binnen dit onderzoek. Zij gaat mij helpen de juiste 
feiten uit mijn onderzoek te halen zodat ik de juiste problemen in beeld kan 
brengen. Deze hulp krijg ik telefonisch en via mail. Eind februari ga ik mijn enquête 
afsluiten en samenvatten waar ik dan begin maart feedback van Hannelore 
Michel op krijg.

Elke vrijdag van de week zit ik samen met mijn stagementor en gaan we kijken hoe 
ver ik sta met mijn bachelorproef en of ik ergens problemen ondervind. Hij kan me 
dan bijsturen wat after effects betreft. Op het einde van mijn bachelorproef ga ik 
mijn eindresultaat aan Hannelore Michel doorsturen zodat zij dit eindersultaat op 
social media kan delen.
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D e  k � t e n

Bij mijn bachelorproef gaan er geen kosten bij komen kijken.


