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Insights
Vaardigheden van kinderen
Kinderen ontwikkelen zich al snel vanaf jonge leeftijd. Het is dan ook belangrijk
om rekening te houden met wat een kind kan als je iets voor hun ontwerpt. Wat
kunnen kinderen al vanaf de leeftijd 6 tot en met 8 jaar en wat hoe zien zij geld?
Inzichten vooronderzoek *
Interesse in de grote mensen wereld
Kinderen zijn bezig met het leren van lezen
Door een spaardoel op te stellen geef je de kinderen iets om naar toe te
werken
Door het geven van fysiek geld leren kinderen dat geld ook op kan raken
en het niet eindeloos is.
De echte waarde van geld kennen zij nog niet.
Het besef dat pinnen ook geld is, is er nog niet helemaal.
Afb. 2 Kind aan het spelen

Technologie gebruik
Veel ouders laten hun kinderen al op jonge leeftijd gebruik maken van smartphones en tablets. Wat kunnen kinderen van 6 tot en met 8 jaar al met digitale
apparaten en wat gebruiken zij?
Inzichten vooronderzoek *
De kinderen gebruiken af en toe de telefoon of tablet van de ouders.
Spelen spelletjes en kijken filmpjes op de telefoon/tablet van hun
ouders. Ze weten dus hoe swipen, scrollen en tappen werkt.
Ouders bepalen wanneer en hoelang het kind achter telefoon of tablet
mogen zitten en willen dit het liefst zo min mogelijk.
Kinderen willen zien dat er iets gebeurt, bij elke interactie die ze
uitvoeren zouden ze feedback moeten krijgen door middel van beeld,
geluid of beweging.

Afb. 3 Kind met ouder achter tablet

Uitstraling van de asn bank
Wat voor imago wilt de asn bank uitstralen?
Inzichten vooronderzoek *
Hun economische acties zijn gericht op het verbeteren van de
duurzaamheid van onze samenleving
Ze willen overkomen als een Moderne bank
Afb. 4 Screepcapute van asn homepage

ASN Mobiel Bankieren App
Kinderenrekeningen maken gebruik van de zelfde bankieren app als alle
andere. Wat heeft de huidige ASN mobiel bankieren app voor functies te
bieden?
Inzichten vooronderzoek *
In de app kun je de saldo’s van je verschillende rekeningen zien en ook
intern en extern geld overboeken
Je kunt je bij- en afschrijvingen checken.
*Bronnen bevinden zich op pagina 11

Afb. 5 Mobiel Bankieren App
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Meest nuttige insights
Uit de insights die op de vorige pagina te zien zijn, heb ik een selectie gemaakt van de 4 belangrijkste/nuttigste insights.
Deze 4 sprongen er bij mij meteen uit omdat ik dit heel erg om mij heen zie gebeuren. Het is juist heel belangrijk dat kinderen de waardes van geld te weten komen zodat zij in de toekomst goed kunnen sparen en met geld om kunnen gaan.
1.

De kindern spelen spelletjes en kijken filmpjes op de telefoon/tablet van hun
ouders. Ze weten dus hoe swipen, scrollen en tappen werkt.

2.

Kinderen willen zien dat er iets gebeurt, bij elke interactie die ze uitvoeren zouden ze feedback moeten krijgen
door middel van beeld, geluid of beweging.

3.

Door het geven van fysiek geld leren kinderen dat geld ook op kan raken en het niet eindeloos is.

4.

Het besef dat pinnen ook geld is, is er nog niet helemaal.

Ontwerprichting
Kinderen van de leeftijd 6 tot en met 8 hebben vaak geen eigen mobiele telefoon of tablet, dus hiermee kan ik niets
doen. Wel maken ze gebruik van de telefoon en/of tablets van hun ouders, om bijvoorbeeld spelletjes op te spelen
waardoor zij bekend zijn met het swipen, scrollen en tappen. Als kinderen gebruik maken van een interface willen zij
direct feedback krijgen bij elke interactie die zijuitvoeren door middel van beeld, geluid, een trilling of beweging.
Als het om geld gaat, weten kinderen nog niet heel veel. Je kunt er dingen van kopen en vaak denken ze dat hun ouders
een soort oneindige stroom aan geld uit hun portemonnee of pinpas laten komen. Dit is natuurlijk niet waar en daarom
wil ik me gaan richten op het feit dat geld op kan raken en leren dat pinnen ook echt geld is en wat de werking hiervan
is. Door het geven van fysiek geld leren kinderen dat geld ook op kan raken en het niet eindeloos is. Dit wil ik ook graag
duidelijk maken bij het pinnen. Als kinderen zien dat er echt geld “verdwijnt” na het pinnen zoals bij fysiek geld , zullen
ze eerder gaan sparen en het concept ervan snappen.
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Style tile
LOGO

OMSCHRIJVING STIJL

De asn bank staat voor duurzaamheid en dit willen zij dan
ook uitstralen. Doordat ze in de vormgeving goed gebruik
maken van witruimtes, lichte kleuren en illustraties geeft het
de bank een frisse uitstraling. Door deze moderne uitstraling
voelt het bijna niet meer als een bank en komt de slogan
“geld maakt gelukkig” goed tot zijn recht.

KLEURGEBRUIK

FLAMINGO

OLD LACE

GOLDEN SAND

MOUNTAIN MEADOW

CLARET

0/7/74/0

2/5/11/0

7/15/61/0

78/6/61/0

31/100/59/42

240/83/61

252/243/231

241/212/123

23/166/128

124/19/49

#F0533D

#FCF3E7

#F1D47B

#17A680

#7C1230

FILLUSTRATIE GEBRUIK

LETTERTYPES

Titel
Font: Roboto Slab Regular

40px

#F0533D

Kopjes h2
Font: Roboto Slab Regular

28px

#F0533D

24px

#F0533D

Kopjes h3
Font: Roboto Slab Regular

Platte tekst
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Font: Proxima Nova Regular

17px

Afb. 6 t/m 13 Illustraties

#343030

Call to action

Link in tekst
Font: Proxima Nova Regular

BUTTONS

17px

Tekst button

#343030

Button

Snel naar

5

Personal Design Challenge
Bedenk een interface die kinderen van 6-8 jaar bewust maakt van bankieren, sparen en pinnen. Je bepaald zelf waar
de interface komt, hoe hij eruit ziet en waar/hoe je hem gebruikt. De applicatie maakt duidelijk dat pinnen ook echt
geld is en er meer is dan alleen betalen. Het word een onderdeel van een beleving, waarmee kinderen de waarde van
geld leren kennen om er verantwoord mee om te gaan door te sparen. De kinderen kunnen samen met hun vrienden,
vriendinnen en ouders veilig en bewust leren omgaan met geld.
Hoe kan een digitale tool kinderen van 6 tot en met 8 jaar motiveren om samen met hun vrienden en vriendinnen, door
middel van een online beleving, bewust te worden van de waarde van geld, bankieren, sparen, pinnen, het feit dat
geld op kan raken en ze zichzelf kunnen aanleren om verantwoordelijk en duurzaam om te gaan met hun geld en de
samenleving.

Deelvragen
1. Wat motiveert kinderen om te sparen?
1.1 Waar sparen kinderen voor?
Interview met kinderen uit groep 3/4/5.
1.2 Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen met sparen?
Deskresearch naar de invloed die ouders kunnen hebben om hun kind te helpen met sparen.
1.3 Hoe sparen kinderen?
Deskresearch, Interview met kinderen uit groep 3/4/5 en/of ouders van deze kinderen.

2. In hoeverre zijn kinderen bekend met de betekenis en/of waarde van ontastbaar geld?
2.1 Kennen kinderen het verschil tussen tastbaar en ontastbaar geld?
Interview met kinderen uit groep 3/4/5.
2.2 Snappen kinderen dat het geld dat op een pinpas staat, ook echt is?
Interview met kinderen uit groep 3/4/5.
2.3 Realiseren kinderen dat geld kan opraken?
Interview met ouders van kinderen uit groep 3/4/5.

3. Hoe communiceren kinderen met elkaar?
3.1 Hoe speelt technologie een rol in de communicatie onder kinderen ?
Deskresearch naar technologiegebruik bij kinderen.
3.2 Gebruiken kinderen van 6-8 al social media?
Deskresearch, Interview met kinderen uit groep 3/4/5 en/of ouders.
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3.3 Hoe vaak spreken kinderen af met hun vrienden/vriendinnen?
Interview met kinderen uit groep 3/4/5 en/of ouders.
4. Wat is bewustwording?
4.2 Hoe werkt het?
Deskresearch naar bewustwording.
4.2 Hoe maak je kinderen bewust van de waarde geld?
Deskresearch, Interview met kinderen uit groep 3/4/5 en/of ouders.
4.3 Hoe bewust zijn kinderen al van de waarde geld?
Deskresearch, Interview met kinderen uit groep 3/4/5 en/of ouders.

5. Wat maakt de ASN bank duurzaam?
5.1 Op welke manieren investeert asn in een duurzame ontwikkeling?
Deskresearch naar duurzaamheid asn bank.
5.2 Houden kinderen zich bezig met duurzaamheid?
Deskresearch, Interview met kinderen uit groep 3/4/5 en/of ouders.

6. Wat maakt een interface geschikt voor kinderen van 6 to 8 jaar.
6.1 In hoeverre kunnen kinderen van 6-8 al lezen?
Deskresearch, Interview met kinderen en/of meesters en juffen uit groep 3/4/5.
6.2 Met welke interacties/gestures zijn kinderen bekend?
Prototypes maken en verschillende gestures testen.
6.3 Welke Tone of voice past bij kinderen?
Deskresearch doen naar Tone of Voice voor kinderen en verschillende testen om te kijken welke het beste past.
6.4 Welke vormgeving spreekt kinderen aan?
Testen van verschillende vormgevingen in de interface.
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Extra uitleg Methoden
Deskresearch
Door deskresearch te doen kom ik op een snelle manier achter een hoop informatie die ik goed kan gebruiken voor de
interviews, het brainstormen en het ontwerpen. Dit wil ik toepassen op verschillende deel-/subvragen die ik niet uit
interviews of testen kan halen.
Interview
Ik wil interviews gaan afnemen bij kinderen van 6 tot en met 8 jaar en hun ouders. Ik ben van plan dit op de basisschool
en kinderdagverblijf vlak bij mijn huis te doen omdat hier heel veel jonge kinderen op zitten waarvan ik de ouders ken en
toestemming kan krijgen.
Brainstormen & HKJ's
Voor dat ik op een concept kom wil ik eerst meerdere ideeen bedenken waar de grenzen heel breed liggen. Dit door
vragen te stellen die aan het product gebonden zitten waardoor je overal over gaat nadenken.
Persona
Om een goed beeld te krijgen, en deze te behouden tijdens het project, wil ik een persona maken waar de belangrijkste
informatie en eigenschappen over mijn doelgroep in staat. Door elke stap die ik neem hier op te gaan richten zal het
product gebruiksvriendelijk worden voor mijn doelgroep.
Experience map
Ik maak een experience map van de huidige gebruikersevaring. Deze deel ik op in fases en onderzoek per fase wat het
doel van de gebruiker is, wat hij doet, denkt voel en wat er speelt in de context. Met deze informatie kan ik opzoek gaan
naar de aanknopingspunten om daar vervolgens ideeën en mogelijkheden bij te bedenken om de ervaring te verbeteren.
Programma van Eisen
Door het maken van een PvE maak ik een overzicht voor mezelf aan welke eisen en voorwaarden mijn project moet
voldoen zodat ik dit tijdens het project als richtlijn kan gebruiken.
Prototype
Ik wil een clickable prototype maken om te testen bij mijn doelgroep. Deze moet interactief genoeg zijn om te doelgroep
te laten gebruiken wat er gebeurt en wat de bedoeling is zodat ik ze hier vragen over kan stellen.
Testplan & gebruikerstesten
Voor dat ik kan beginnen met testen heb ik een testplan nodig. Na ik deze heb opgesteld blijf ik hem af en toe na testen
aanapssen om het uiterste uit de testen te kunnen halen.
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Planning (1/2)
Wanneer

Taken

Benodigdheden

Methode

Aantal uur

Deadline

Week 18

Onderzoek doen

Laptop, word en internet

Deskresearch

3 uur

2 mei 2018

Vragenlijst interview opstellen

Laptop en InDesign

Interview

2 uur

2 mei 2018

Kinderen Interviewen en
resultaten analyseren

Vragenlijst, laptop en telefoon

Interview

3 uur

4 mei 2018

Kinderen Interviewen en
resultaten analyseren

Vragenlijst, laptop en telefoon

Interview

3 uur

8 mei 2018

Gebruiker in beeld brengen

Interviewresultaten en laptop

Persona

2 uur

8 mei 2018

Programma van Eisen opstellen

Laptop en adobe InDesign

Programma van Eisen

2 uur

8 mei 2018

Ideen bedenken

Papier, post it's en schetsmateriaal

Brainstormen, HKJ's

6 uur

9 mei 2018

Storyboard schetsen en clickable
LoFi prototype maken

Interviewresultaten, schetsmateriaal,
laptop en prototype tool

Storyboard, prototype

6 uur

10 mei 2018

Voortgangsgesprek concept

Concept idee en storyboard/prototype

Feedback

15 min

14 mei 2018

Concept verbeteren

Laptop en schetsmateriaal

2 uur

15 mei 2018

Clickable prototype maken

Laptop en prototype tool

Brainstormen,
evt. deskresearch
Prototype

8 uur

19 mei 2018

Protoype en presentatie klaarmaken voor
de conceptpresentatie

Laptop, powerpoint en prototype tool.

Prototype, presentatie

6 uur

23 mei 2018

Week 19

Week 20

Week 21

Planning (2/2)
Wanneer

Taken

Benodigdheden

Methode

Aantal uur

Deadline

Week 22

Conceptpresentatie en inleveren concept

Laptop, voorbereidde presentatie en
clickable prototype

Presentatie, prototype

30 min

28 mei 2018

Feedback verwerken en prototype
verbeteren

Laptop, prototype tool, aantekeningen
feedbackgesprek en telefoon

Prototype

3 uur

30 mei 2018

Testplan opstellen

Laptop, prototype en InDesign

Usability test

2 uur

1 juni 2018

Prototype testen

Het prototype, laptop

Prototype, usability test

4 uur

4 juni 2018

Feedback verwerken en prototype
verbeteren

Laptop, prototype tool, aantekeningen
feedbackgesprek en telefoon

Prototype

3 uur

5 juni 2018

Testplan verbeteren

Testplan, aantekeningen, prototype

Usability test

1 uur

5 juni 2018

Prototype testen

Het prototype, laptop

Prototype, usability test

4 uur

11 juni 2018

Feedback verwerken en prototype
verbeteren

Laptop, prototype tool, aantekeningen
feedbackgesprek en telefoon

Prototype

2 uur

12 juni 2018

Eindpresentatie voorbereiden

Laptop, powerpoint en prototype tool.

Presentatie, prototype

2 uur

14 juni 2018

Einddocumentatie verzamelen

Laptop, alle eerder gemaakte bestanden

-

1 uur

14 juni 2018

Eindpresentatie

Laptop, presentatietool en prototype

Presentatie

15 min

18 juni 2018

Week 23

Week 24

Week 25

Bronnen
Insights
Vaardigheden van kinderen & Technologie gebruik
http://www.anababa.nl/ontwikkeling/kind/tussen-6-en-9-jaar
http://www.kijkopontwikkeling.nl/kleuter-schoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=y2NQT1IQlno
http://www.centrumjeugdengezin-maasland.nl/ontwikkeling-basisschoolleeftijd.html
https://www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/checklist-hoe-leer-ik-mijn-kind-sparen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/samen-thuis-aan-de-slag/
https://www.invisionapp.com/blog/building-apps-for-children/
Uitstraling asn bank
https://www.asnbank.nl/home.html
https://www.tamtam.nl/tamtam-geeft-asn-bank-nieuw-digitaal-gezicht/
ASN Mobiel Bankieren App
https://www.youtube.com/watch?v=1LvxSEAAKlg
De Asn Mobiel Bankieren App
Styletile
https://atelierpan.nl/branding-nl/brand-review-the-new-asn-bank-visual-identity/?lang=nl

Afbeeldingen
Afbeelding 1, 4 t/m 13 - www.asnbank.nl
Afbeelding 2 - www.jmouders.nl/images/made/5fbe6492c361a6b5/schoolklas-klassenopstelling_1200_800_84_c1.jpg
Afbeelding 3 - https://i.pinimg.com/originals/9d/a1/a5/9da1a58184615b1d5511c1cdbd73a493.jpg
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