
Instructies iPhone   

Meedoen aan project AweSome: Hoe werkt het? 
Heb je vragen en zijn wij niet in de buurt?  

Dan kan je ons altijd 

 appen op: 06-28759318 

 e-mailen op: info@project-awesome.nl 
En bezoek onze site: www.project-awesome.nl 

 
Installatie van de apps op je iPhone 
Heb je ethica al tijdens de les geïnstalleerd? Ga dan naar stap 5 om de studiecode die je per WhatsApp 
hebt ontvangen in te voeren voor maandag 6 mei. 
 
Zo niet, volg alle 5 stappen voor maandag 6 mei, zodat je klaar bent voor deel 2 van deze studie. 
 
Stap 1: Ethica app 1 downloaden & installeren 

1. Ga naar de i-Tunes store op je telefoon 
2. Zoek de app “Ethica”  
3. Download de app “Ethica” (zie afbeelding) 
4. Log in met het email adres en wachtwoord dat je van ons hebt 

gekregen. 
 
 
 
 
Stap 2: Instellen van de Ethica app 
Om de Ethica app goed te laten werken moet je zorgen dat er een aantal 
instellingen goed staan.  
 1. Open de app. Klik op de drie balkjes in de linker bovenhoek. Ga naar 
 “Instellingen”.  

2. Controleer de volgende instellingen: 
“Enkel uploaden via wifi”:   

Deze optie gaat over wanneer je antwoorden geupload 
worden. Kies hier wat je zelf het handigst vindt. Gebruik je 

regelmatig wifi? Kies dan voor 
die optie. Als je liever gebruik 
maakt van je mobiele netwerk 
kan je deze optie uitzetten. 
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Instructies iPhone   
Stap 3: Instellingen van je telefoon 

1. Ga nu naar de algemene instellingen van je telefoon (dus niet de 
app) 

2. Klik dan op de app “Ethica” (even scrollen naar beneden waar alle 
apps staan) 

3. Vervolgens ga je naar “Meldingen”of “Notificaties” 
4. Zorg dat “Toestaan meldingen”of “notificaties” aan staat. 
5. Nu kunnen wij ervoor zorgen dat de vragenlijstjes op jouw 

telefoon binnenkomen en dat jij hierover meldingen krijgt.  
 
Stap 4: Het beantwoorden van de oefenvragenlijst 

1. Open de Ethica app 
2. Klik op de drie balkjes links bovenin en klik op “Doe mee met 

studie” 
3. Vul hier het volgende nummer in: 699 
4. Klik op registreer 
5. Als alles goed ging, kan je nu de vragenlijst invullen. Klik hiervoor 

op de naam van de studie die je in beeld ziet. 
Deze vragenlijst bevat een aantal voorbeeldvragen van de 
vragenlijst die je vanaf maandag 6 mei een aantal keer per dag zal 
krijgen. Je kan deze vragenlijst de komende weken hier altijd terugvinden. 

6. Lees de vragen zorgvuldig en beantwoord alle vragen. 
7. Als je klaar bent klik je op “verzenden” 
8. Je bent nu helemaal klaar voor de start van deel 2 op 6 mei!  

 
Stap 5: Aanmelden voor de echte studie  

1. Open de Ethica app 
2. Klik op de drie balkjes links bovenin en klik op “Doe mee met studie” 
3. Vul hier het nummer in dat je op 1 mei van de onderzoekers via WhatsApp hebt ontvangen. 
4. Klik nu rechtsonder op “registreer” 
5. Je bent nu helemaal klaar voor de start van deel 2 op 6 mei!  

 
Het Mobile Lab, vanaf 6 mei 

1. Vanaf maandag 6 mei zal de Ethica app je iedere dag 6 vragenlijstjes sturen. Dat gebeurt tussen 
7:30 en 21:00. De eerste vragenlijst komt in de ochtend, de laatste in de avond. 

2. Het is voor ons onderzoek erg belangrijk dat je steeds iedere vragenlijst beantwoordt zodra deze 
binnenkomt. Tijdens schooltijd zullen de vragenlijsten nooit tijdens lessen binnenkomen, maar 
in de pauze. Zorg dat je de vragen beantwoordt tijdens de pauze. Beantwoord de vragen niet 
tijdens de les. 
 

Problemen? 
Krijg je geen vragenlijsten binnen? Dan moet je je telefoon even opnieuw met Ethica verbinden: 

1. Ga naar instellingen van de Ethica app (linksboven, de drie streepjes), en klik op “Studies 
bewerken” en dan op “Deelname synchroniseren” en vervolgens op “Studies bewerken”. 

2. Ontvang je na het uitvoeren van deze stap nog steeds geen vragenlijst? Stuur ons dan een appje 
of e-mail. 


