binnen
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Afb. 1 screencapture uit de app
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Inleiding
In dit document kijken wij terug op mijn proces van project "I need a dollar". U kunt verwachten een inzicht te krijgen
in mijn personal design challenge, de verloop van het hele process richting het eindresultaat, een blik krijgen op de
stappen die ik heb genomen en de keuzes die ik hier in heb gemaakt. Tijdens het werken naar het eindresultaat zijn er
testen uitgevoerd waarna verschillende iteraties gemaakt zijn en ook deze zult u in dit document terugvinden met de
toelichtingen waarom ik hiervoor heb gekozen. Het document eindigt met mijn product "de duurzame stad".
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1. 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.

2. Deelvragen
Aan het begin van dit project heb ik een aantal deelvragen opgesteld die ik wilde beantwoorden om een beter inzicht
te krijgen in de opdracht, de doelgroep, de behoeftes en uitstraling. Ik heb hier veel zoek naar gedaan, interviews
voor afgelegd, gebruikerstesten gedraaid en zal hier de vragen kort beantwoorden. Voor volledig onderzoek achter de
antwoorden kun u bijlage 1 bekijken.
1. Wat motiveert kinderen om te sparen?
Veel kinderen van 6 tot en met 8 jaar krijgen nu al te maken met geld. De een krijgt zakgeld, de ander krijgt geld voor
een speciale gebeurtenis en de ander krijgt het als hij/zij klusjes doet. Veel ouders maken het tegenwoordig over naar
de bankrekening. Dit zorgt ervoor dat kinderen het geld minder snel kunnen uitgeven maar het nadeel is dat de kinderen
dit geld niet zien en er dus niets mee kunnen doen.
Een spaardoel maken kan een kind stimuleren om naar een bepaald bedrag toe te werken. Veel kinderen zijn al bezig
met sparen maar hebben onrealistische spaardoelen in het hoofd. Omdat zij deze dingen nooit zullen bereiken is dit demotiverend. Spaardoelen halen daarintegen, motiveerd kinderen juist om nog meer te gaan sparen. Als hier een speciale
gebeurtenis in de vorm van een beloning zou komen, krijgt een kind hier extra voldoening uit.
(zie bijlage 1.1 voor het volledige onderzoek)

2. In hoeverre zijn kinderen bekend met de betekenis en/of waarde van ontastbaar geld?
Het is duidelijk voor de kinderen wat contant geld nou precies is. Je kunt het aanraken, vasthouden, erop zien hoeveel
het is, het zien verdwijnen als je het uitgeeft. Kort gezegd, je ziet wanneer je het hebt en wanneer je het niet hebt. Geld
op de bank kun je niet zien, niet aanraken, niet zien verdwijnen. Is het oneindig? nee.
Dit is een probleem dat ik wil aanpakkan in het bedenken van mijn product. Het wijsmaken dat geld op de bank
waarvoor je moet pinnen, ook echt geld is. Het moet vergelijkbaar worden met muntgeld waardoor de kinderen dit besef
zullen krijgen en er voorzichtiger mee om leren gaan en ermee gaan sparen.
(zie bijlage 1.2 voor het volledige onderzoek)
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3. Hoe communiceren kinderen met elkaar?
Kinderen communiceren voornamelijk in het echt met elkaar. Ze hebben wel bijna allemaal een Tablet in bezit of kunnen
die van hun ouders gebruiken maar ze spreken het liefst af en doen dan leuke dingen zoals buitenspelen. Ze maken nog
geen gebruik van social media en hebben via de telefoon of tablet amper tot geen contact met hun vrienden. Een aantal
spelen wel spelletjes op de iPad in muliplayer modus met hun vrienden maar dat kwam niet vaak voor.
Ik kan mijn product zeker geschikt maken voor de tablet omdat alle kinderen die ik heb geinterviewd er een hebben
omdat ze hier voor school sowieso gebruik van moeten maken. Ze spelen er al spelletjes op dus dat is een handig
aanknopingspunt. Ik moet er dan wel op letten dat dit niet al te veel tijd op een dag gaat in nemen omdat ouders dat
liever nog niet hebben.
(zie bijlage 1.3 voor het volledige onderzoek)
4. Wat is bewustwording?
Bij bewustwording ontwikkel je je bewustzijn. Hierbij leer je jezelf kennen, waar je toe in staat bent en hoe je over
dingen denkt. In het bewustwordingsproces leer je dit allemaal. Bewustwording is heel belangrijk, en zo dus ook bij kinderen die met geld omgaan. Ze kennen we waarde helemaal niet en het is de bedoeling dat ze er bewust van worden.
Waar willen ze het aan uitgeven? Ze willen het aan een heleboel uitgeven. Maar aan wat kunnen ze het uitgeven? Ze
hebben niet overal het geld voor dus hen uitgaves zijn beperkt. Om ze hierachter te laten komen moeten ze eerst bewust
worden van de waarde van hun geld. Kinderen zijn vooral nog niet bewust van de waarde van grote bedragen. Dit omdat
ze daar natuurlijk nooit mee te maken hebben gehad en alleen kleine bedragen zakgeld krijgen, maar dit is wel waar ik
me op wil gaan richten met dit project.
(zie bijlage 1.4 voor het volledige onderzoek)

5. Wat maakt een interface geschikt voor kinderen van 6 to 8 jaar.
De vormgeving met de kleuren van de asn bank spreekt kinderen heel erg aan. Ze willen ook zelf elementen kleur
kunnen geven om het nog meer "eigen" te maken. Omdat de app voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar oud is moet deze
binnen elke leeftijd passen. Daarom moet ik ook rekening houden met het leesniveau van de 6 en 7 jarige. Ze kunnen
nog geen hoofdletters lezen en daarom moet ik deze vermijden in de app. Ook de tweetekenklanken zijn nog onbekend
terrein voor deze kinderen. Dit zijn lettercombinaties als "oe", "eu", "ui" en "au" waren nog erg lastig en kan ik beter
vermijden. Verder moet ik bij de tone of voice zo veel mogelijk makkelijke woorden gebruiken. De kinderen moeten zich
aangesproken voelen dus het moet lijken alsof het "speciaal" voor hun is.
(zie bijlage 1.5 voor het volledige onderzoek)
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3. De oplossing
3.1 Oplossing : Deep redesign
Concept: De duurzame stad
In deze stad zullen de kinderen begeleid worden door het Databeessie. Hij zal de kinderen van alles vertellen over
geld en sparen. Door de kinderen geld te laten sparen kunnen zij nep geld verdienen. Met dit geld kunnen zij hun stad
uitbreiden en zo duurzaam mogelijk maken. Om meer geld te verdienen moeten de kinderen een spaardoel zien te halen
die ze voor zichzelf hebben gesteld, geld op hun rekening zetten, een van de spelletjes winnen of een klusje doen in huis.
De app verbindt met de zakgeld-spaarrekening van het kind zodat hij/zij bij iedere storting van geld ook direct het
gestorte bedrag (vermenigvuldigt met 1000) in de app krijgt. Het is dan ook de bedoeling dat de ouders het zakgeld
voortaan allemaal op de bank zullen storten. Voor de kinderen die geen zakgeld krijgen is het het klusjes gedeelte. Door
middel van het doen van klusjes kunnen ouders nepgeld toevoegen aan het account van hun kind zodat ze binnen de app
weer meer kunnen kopen. Bij het doen van een aankoop voor de stad leren de kinderen het omgaan met pinnen. Hier
moeten zij hun geheime code (Emoji) invoeren om de aankoop te kunnen doen. Bij het doen van de aankoop zien ze het
geld verdwijnen zodat ze weten dat geld ook echt opraakt bij pinnen.
Waarom van meerwaarde?
Mijn oplossing is van meerwaarde voor mijn doelgroep (zie bijlage 4) omdat het de kinderen motiveert om te sparen,
leert omgaan met pinnen, bewust laat worden van de waarde van geld en het feit dat dit ook op kan raken.
Alle kinderen hebben tegenwoordig een iPad of Tablet of kunnen deze van hun ouders gebruiken (zie deelvraag 3). Ze
doen hier vaak spellen op en dit is ook de reden dat ik als digitale tool een spel wilde maken voor op de tablet.
Door een spaardoel in te stellen en hier naartoe te werken en te behalen motiveert dit de kinderen om nog meer
te sparen. Ook het krijgen van de beloning voor goed spaargedrag is hier een goede bijdrage aan (zie deelvraag 1).
Eenmaal het spaardoel gehaald krijgen ze dat geld x1000 als muntjes in de app. Ze leren hiermee de waarde van hoge
bedragen (zie deelvraag 4) en kunnen er dingen mee kopen om hun huisje mooi en eigen te maken. Bij het kopen van
deze onderdelen leren ze het pin gedeelte door middel van een emoij code. Ze zien het aantal muntjes minder worden en
hierdoor komt er een realisatie dat pinnen ook echt geld is en dit op kan raken. (zie deelvraag 2)
Het duurzame aspect van de asn bank komt terug in de producten die ze kunnen kopen zoals windmolens, zonnepanelen
etc. (zie deelvraag 5)
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Het is dinsdagmiddag 16:00 en dit is het moment dat haar zakgeld
elke week op haar rekening komt. De Ipad geeft een melding zodat
Anna weet dat dit zo is.

Haar duurzame stad is nu nóg duurzamer!

Nu heeft ze genoeg punten en kan ze de garage kopen. Hiervoor moet
ze pinnen. Anna vult haar emoji code in en betaald. Ze ziet muntjes
verdwijnen uit haar punten pot.

G

G

PLIN

PLIN

Dit is Anna. Ze is 7 jaar oud en zit in groep 4 van de basisschool.
Anna is op de leeftijd dat ze erg geinteresseert is in de grote mensen
wereld en wil dan ook graag leren omgaan met geld. Ze krijg van
haar ouders elke week zakgeld op haar rekening gestort.

PLING

Storyboard “De duurzame stad”

Nu kan ze weer een nieuw spaardoel instellen om verder te sparen
voor haar stad.

-

Ana pakt de tablet en opent de asn “Mijn duurzame stad” app.
Omdat zij door het gestorte zakgeld haar spaardoel van 10 euro heeft
gehaald, krijgt zij 1000 muntjes in de app waarmee ze haar duurzame
stad kan uitbreiden.

Als beloning voor haar goede spaargedrag krijgt Anna af en toe leuke
dingetjes opgestuurd van de asn bank. Dit keer heeft ze zaadjes
gekregen om plantjes te planten in haar eigen tuin. Dit motiveert haar
om nog meer te sparen!

Anna kan bijna de garage kopen om haar huis mee uit te breiden. Ze
komt maar een paar muntjes te kort! Ze besluit om een van de
spelletjes doen. Als ze die wint krijgt ze meer muntjes. Het spel gaat
over de waarde van geld en is heel erg leerzaam.

Storyboard
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3.2 Oplossing : UI
In meer detail hoe het werkt wat we heben ontwikkeld qua interface
De kinderen zullen meldingen krijgen als er geld is gestort. (zie afb. 3.1) Er word verteld wat ze hier als beloning in de
app voor krijgen. Deze melding kunnen ze weg klikken en dan komen ze bij hun huisje. Als de kinderen net beginnen met
het spelen van de app krijgen zij het standaard kleine huisje . (zie afb. 3.2) Via het huisje kunnen ze naar binnen en naar
de tuin. Via de buttons bovenin kunnen ze het menu openen, naar de winkelstraat en kunnen ze gaan bouwen.

hoera!

nen
bin
binnen

tuin

Afbeelding 3.1 - Spaardoel gehaald

Afbeelding 3.2 - Begin status

Door op de voordeur te klikken komen ze in het huis en door op het hek te klikken in de tuin. Hier kunnen ze ook bouwen
om de inricht te veranderen. (zie afb. 3.3 en 3.4)

tuin

voortuin

naar binnen

Afbeelding 3.3 - Huiskamer

Afbeelding 3.4 - De tuin
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In de winkel straat kunnen de kinderen verschillende winkels vinden om items te kopen om het huis, de binnenkant van
het huis en de tuin zo mooi mogelijk in te richten. Ze kunnen naar binnen gaan en kiezen uit verschillende items. (zie
afb. 3.5) De bedragen zijn hier bij vermeld dus dan kunnen ze zelf kijken of ze wel genoeg geld hebben. Is dit niet het
geval en ze proberen het wel te kopen, krijgen ze hier een melding van. Als ze een item willen kopen moeten ze hier voor
pinnen. (zie afb. 3.6) Door middel van een emoji code die ze moeten invoeren kunnen ze betalen. Hierdoor krijgen ze een
idee van wat pinnen nou precies inhoud.

spullen in huis

pinnen
banken

normale bank

zachte bank

2 kussen bank

1000

kasten

lampen

tafels & stoelen

slaap bank

space bank

ramen & deuren

versiering

300

Afbeelding 3.5 - De winkels

Afbeelding 3.6 - Leren pinnen

De kinderen kunnen erg creatief zijn in het kopen van hun items. Elk kind heeft een andere smaak en dit kunnen ze dan
ook terug laten komen door zelf hun items. kleuren en inrichting te bepalen. Bij afbeelding 3.7 tot en met 3.10 zie je 4
verschillende variaties van huisjes hoe kinderen dit zouden kunnen maken. Er zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijk

binnen

binnen

tuin

Afbeelding 3.7 - Huis variatie 1

tuin

Afbeelding 3.8 - Huis variatie 2
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binnen

tuin

binnen

tuin

Afbeelding 3.9 - Huis variatie 3

Afbeelding 3.10 - Huis variatie 4

Door op het icoontje links boven te klikken komen ze bij het menu. Hier zijn de opties beschikbaar om muntjes te
verdienen en om terug te gaan naar het huis. (Zie afb. 3.11)
Als de kinderen op de kaart spaardoel klikken kunnen ze hun huidige spaardoel zien of een nieuw spaardoel aan maken
om te gaan halen (zie afb. 3.12)
Op sparen na, zijn er nog twee andere manieren om extra muntjes te krijgen in de app. De eerste manier is door het
doen van klusjes in huis. Hiervoor kunnen ouders via het ouders deel van de app muntjes toevoegen door op het klusje te
klikken wat het kind gedaan heeft. (Zie afb. 3.13) Als deze er niet tussen staat is er ook de mogelijkheid deze zelf toe te
voegen. Dit deel van de app is beschermd door een code zodat de kinderen dit niet zelf kunnen doen.

wat wil je bekijken
spelletjes

spaardoelen

mijn huis

ouders

Afbeelding 3.11 -Ouders kunnen klusjes toevoegen

Mijn Spaardoel

Afbeelding 3.12 -Ouders kunnen klusjes toevoegen

10

De tweede manier is door het doen van een spelletje. Er zijn meerdere spellen beschikbaar die een maximaal aantal
keren per dag te spelen zijn. (Zie afb. 3.14) Hiermee kunnen ze extra muntjes verdienen, maar natuurlijk niet zo veel als
bij zelf sparen en klusjes doen.

selecteer het klusje

stofzuigen

kamer opruimen

auto wassen

afwassen

helpen in de tuin

tafel dekken

helpen bakken

zelf toevoegen

Afbeelding 3.13 - Ouders kunnen klusjes toevoegen

Afbeelding 3.14 - Een van de spelletjes

De eerste keer dat de kinderen de app gebruiken worden ze rondgeleid door het databeesie. Hier vertelt hij wat er
allemaal mogelijk is en waar je allemaal op kan klikken. (Zie afb. 3.15 en 3.16) De tekst word zowel weergegeven als
voorgelezen zodat de kinderen kunnen meelezen.

hoi sanne,
ik hoorde dat jij
hier net bent
komen wonen!

in deze straat
kun je winkelen

spullen in huis
binnen

nen
bin
binnen

tuin

Afbeelding 3.15 - Spaardoel gehaald

Afbeelding 3.16 - Begin status
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4. Iteraties
4.1 Conceptuele iteraties
Aan het begin had ik als sociaal aspect dat kinderen bij elkaar op bezoek zouden kunnen in de stad. Na meerdere
feedback op dit punt heb ik dit weggehaald. Naar mijn idee zouden kinderen gemotiveerd raken door de huisjes van
andere te zien. Stel deze zijn mooier en groter, willen ze dat ook en gaan ze hier hun best voor doen. Dit bleek alleen
anders te zijn. Kinderen kunnen hier juist jaloers en gedemotiveerd door werden waardoor ze stoppen met het spel en
dus met sparen.
4.2 Interface iteraties
Na het testen van mijn app ben ik achter een aantal dingen gekomen waardoor ik best wel wat moest gaan itereren
in mijn app. Hieronder zal ik de iteraties van de belangrijkste pagina's laten zien. Alle andere iteraties kunnen
teruggevonden worden in bijlage 6: testresultaten en iteraties. en 6.5 voor iteraties
Lezen
Na het testen bij de kinderen van 6 en 7 kwam ik er achter dat ze nog helemaal niet zo op niveau zijn op gebied van
lezen als ik had verwacht. De meeste kinderen herkenden nog niet alle hoofdletters en tweeklank woorden. Hierdoor
moest ik dus de teksten van mijn app wat omgooien. Ik heb alle hoofdletters weggehaald en lastige tweeklank woorden
die ze niet vaak horen vervangen met makkelijkere woorden.
Mijn huisje pagina
Het scherm waar de kinderen hun huisje kunnen zien heeft een aantal veranderingen doorgemaakt. Om te beginnen
konden de kinderen eerst alleen via het huis naar de tuin, dit vonden ze onhandig en zo gaven ze aan ook via de voorkant
meteen naar de tuin te willen. Het was ook niet altijd even duidelijk voor hun waar ze nou op moesten klikken om ergens
heen te gaan en om deze reden heb ik bordjes geplaats op de doorgangen zodat ze dit makkelijk kunnen herkennen.
Als laatste mocht alles wel een stukje groter. Het viel de kinderen op dat het databeesie helemaal niet in het huisje zou
passen en dat vonden ze raar. (Zie afbeeldingen 4.2.1 en 4.2.2)

Welkom in de
duurzame stad!

nen
bin
binnen

tuin

Afbeelding 4.2.1 - Voor iteraties

Afbeelding 4.2.2 - Na iteraties
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Afrekenen
Aan het begin had ik als proces dat de kinderen een item konden aanklikken en dit meteen konden afrekenen. Toch kreeg
ik als feedback dat ze graag zelf kleurtjes willen kiezen en eigenlijk ook nog een soort "weet je het zeker" vraag willen
hebben. Als ze al op het pinscherm zitten en het dan toch niet willen of twijfelen wat ze ookalweer kozen, vinden ze het
eng om weg te klikken omdat ze dan bang zijn, het geld al kwijt te zijn. (Zie afbeeldingen 4.2.3 en 4.2.4)
Meubels

Banken

welke
Normalekleur
bank vind je
Zachte
mooi?
bank

Meubels

2 kussen bank

Banken

Normale bank

Zachte bank

Slaap bank

Space bank

weet je het zeker?

2 kussen bank

Kasten

Kasten

Lampen

Lampen
Slaap bank

Space bank

Tafels & stoelen

Tafels & stoelen

Ramen & deuren

Ramen & deuren

Decoratie

Decoratie

Afbeelding 4.2.3 - Kleur kiezen

Afbeelding 4.2.4 - Weet je het zeker?

Mijn tuin
Ik wilde de tuin zo simpel mogelijk houden en er hierdoor helemaal niet aangedacht om via de tuin terug te komen naar
het huis. Vanuit het menu kun je wel terug naar de voorkant van het huis. Meerdere kinderen hadden hier een opmerking
over en samen met hun kwam ik op het idee om het huis achter het hek neer te zetten. Door middel van een bordje die ik
vaker gebruik in de app, maak ik duidelijk dat ze zo terug naar binnen kunnen. Bij de tests na deze iteraties zijn er geen
feedbackpunten meer gekomen op de tuin dus dat is positief. (Zie afbeeldingen 4.2.5 en 4.2.6)

300

naar binnen

Afbeelding 4.2.5 - Voor iteraties

Afbeelding 4.2.6 - Na iteraties
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5. Reﬂectie
Reflectie op gemaakte planning
Bij het maken van het Plan van Aanpak heb ik meteen een uitgebreide planning gemaakt waar ik per week heb gepland
wat ik wilde doen, hoe ik dat wilde doen, wanneer ik het af wilde hebben en hoe lang ik dacht er over te gaan doen.
Hier heb ik ruimte gehouden met uitloop die ik uiteindelijk ook nodig heb gehad. Al deze punten waren afgestemd op het
beantwoorden van mijn deelvragen en het maken van mijn ontwerp.
Uiteindelijk heb ik wel ieder onderdeel van mijn planning gemaakt omdat ik dit nodig had voor het beantwoorden van
mijn deelvragen. Ik heb hier heel veel aan gehad. Niet alles is optijd gebeurd omdat ik om te beginnen wel wat moeite
had met het plannen van de interviews. Ook was ik vergeten in te plannen dat er ook nog een extra oplevering was in de
vorm van een video, maquette of wat anders naar keuze. Hierdoor kwam ik aan het eind wel wat in tijdsnood.
Volgende keer zou ik eerder beginnen met het plannen van het maken van interviews en het testen van het product.
Omdat ik hier te weinig tijd voor had ingeschat en niet iedereen hier meteen akkoord mee ging duurde dit wat langer
dan gedacht en kon ik op een gegeven moment niet verder tot ik dit had gedaan. Ook lijkt het me voor de volgende keer
een slim plan om af en toe mijn planning na te lopen, eventueel te updaten en te kijken of alles nog wel haalbaar is.
Door dit te doen kan ik mij beter voorbereiden.
Reflectie op process
Door mijn planning te volgen en stap voor stap alle onderdelen uit te voeren ben ik tot mijn concept gekozen. Tijdens
de presentatie hiervan kreeg ik feedback waar ik erg veel aan had en hier heb ik goed mee verder kunnen werken. In
de klas heb ik mijn test getest en de grootste foutjes eruit gehaalt. Tijdens mijn eerste test die ik deed bij de kinderen
kwamen er resultaten uit die voor een grote verandering hebben gezorgd in de app. Na een aantal keer te itereren ben ik
voor mijn gevoel uitgekomen op een goed uitgewerkt eindproduct waar ik trots op ben.
Ik vond het erg fijn dat we dit project zelf mochten bepalen welke methodes wij wel en niet wilden gebruiken. Zo voelde
het niet verplicht en kreeg ik meer motivatie de onderdelen echt uit te gaan voeren en ook goed. Niet met de instelling
"ik moet dit doen dus ik doe het maar". Nee, met de instelling "Ik heb dit nodig dus ik ga het uitvoeren". Ik heb er heel
veel van geleerd en weer nu ook zeker wat ik volgende keer wel en juist niet zou doen in het proces.
Reflectie op persoon
Een van de sterkte punten die ik tijdens het process heb ingezet is het maken van prototypes. Dit vind ik zelf heel leuk
om te doen en door mijn vooropleiding had ik hier al een klein beetje ervaring mee. Doordat ik na het schetsen mijn
ontwerpen al best snel in elkaar kon zetten had ik een goede opzet om te laten zien tijdens de concept presentatie om zo
al goede feedback te kunnen ontvangen om verder te weken.
Een van de ontwikkellingen die ik heb doorgemaakt is het testen en itereren. Ik heb dit project voor mijn gevoel echt
heel erg veel uit de testen gehaald die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Dit vond ik heel erg fijn want voor het eerst
had ik echt het gevoel dat ik zowaar mijn ontwerp verbeterde door de iteraties in plaats van "ik doe het maar omdat de
docent dit zegt". Ik raakte erg gemotiveerd om nog meer te gaan testen en zo heb ik mijn prototype naar een goed niveau
getild.
Er is altijd wel meer dat ik had kunnen doen maar ik ben tevreden over hoe het is gelopen. Soms had ik wel meer tijd
aan mijn project willen besteden maar was dit gewoon niet mogelijk. Ik ben tevreden met het eindresultaat en vind dat
ik het goed heb gedaan en gepland voor het eerste keer doen van een project die zo op jezelf is.
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Bijlage 1: Deelvragen en subvragen beantwoorden
In deze bijlage kunt het onderzoek en de antwoorden op de deelvargen vinden. Er zijn verschillende methodes gebruikt om de deelvragen te beantwoorden waaronder; Interviewen, deskresearch en testen.
1.1 Wat motiveert kinderen om te sparen?
Veel kinderen van 6 tot en met 8 jaar krijgen nu al te maken met geld. De een krijgt zakgeld, de ander krijgt geld voor
een speciale gebeurtenis en de ander krijgt het als hij/zij klusjes doet. Veel ouders maken het tegenwoordig over naar
de bankrekening. Dit zorgt ervoor dat kinderen het geld minder snel kunnen uitgeven maar het nadeel is dat de kinderen
dit geld niet zien en er dus niets mee kunnen doen.
Een spaardoel maken kan een kind stimuleren om naar een bepaald bedrag toe te werken. Veel kinderen zijn al bezig
met sparen maar hebben onrealistische spaardoelen in het hoofd. Omdat zij deze dingen nooit zullen bereiken is dit demotiverend. Spaardoelen halen daarintegen, motiveerd kinderen juist om nog meer te gaan sparen. Als hier een speciale
gebeurtenis in de vorm van een beloning zou komen, krijgt een kind hier extra voldoening uit.
Onderzoek
1.1.1 Waar sparen kinderen voor?
Deze vraag heb ik meegenomen in het Interview met kinderen uit groep 3/4/5. Je kunt de volledige interviews en
analyze bekijken in bijlage 2
Ik heb gemerkt dat de kinderen willen sparen voor onrealistisch grote volwassen dingen zoals een huis, een auto en een
tv. Een aantal kinderen gaven in eerste instantie het antwoord dat ze het niet wisten en vinden het leuk en spannend
om “veel” geld te hebben maar hebben nog geen realistische dingen waaraan ze dit willen uitgeven. Toen ik zei dat ze
ook dingen mochten zeggen waar ze nu nog geen geld voor hadden kwam er wel erg veel uit. De kinderen die aangaven
niet te sparen hebben gezegd dit wel graag te willen omdat ze dan ook zelf dingetjes konden gaan kopen. Nu krijgen ze
gewoon nog alles van hun ouders.
1.1.2 Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen met sparen?
Bij deze vraag heb ik Deskresearch gedaan naar de invloed die ouders kunnen hebben om hun kind te helpen met sparen.
Zakgeld dag
Als ouders met hun kinderen af spreken op welke dag ze zakgeld krijgen, leren de kinderen plannen en weten ze hoe
lang ze met het geld moeten doen.
Een spaarpot
Een spaarpot aanschaffen is stimulerend omdat kinderen dan zien dat het bedrag dat ze sparen aan het groeien is. Zo
kunnen ze trots zijn op wat ze hebben.
Een spaardoel
Ouders kunnen samen met hun kind een spaardoel maken. Door het kind te stimuleren elke week een vast bedrag te
sparen voorkom je dat hij/zijn het zakgeld er direct doorheen jaagt. Kinderen hebben weinig geduld en daarom moeten
de ouders uitleggen dat sparen tijd kost. Zo krijgen kinderen meer voldoening als hij/zij eindelijk het bedrag bij elkaar
heeft. Als het kind het spaardoel heeft bereikt kunnen de ouders er een speciale gebeurtenis van maken.
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Wat extra geld
Ouders kunnen sparen stimuleren door kinderen betaalde klusjes te laten doen. Ze hoeven dan niet elk klusje te belonen
maar voor extra klussen kun je wel een beloning afspreken. Zo leert je kind met grotere bedragen omgaan.
Pinnen
De ouders kunnen af en toe pinnen waar het kind bij is en op een afschrift laten zien dat het bedrag van je rekening is
afgeschreven. Veel kinderen zien een pinautomaat namelijk als een soort onuitputtelijke geldboom.

1.1.3 Hoe sparen kinderen?
Deze vraag heb ik meegenomen in het Interview met kinderen uit groep 3/4/5. Je kunt de volledige interviews en
analyze bekijken in bijlage 2.
Tijdens de interviews kwam ik erachter dat een deel van de kinderen al spaart en een deel van de kinderen niet. Ondanks een paar kinderen wel een spaarpot hebben, staat het geld van de meeste kinderen toch op de bank waar ze niet
bij kunnen. Omdat ze hier niet bij kunnen en vaak niet zelf in bezit zijn van het pasje doen ze op dat moment ook niet
heel erg veel met dat geld. Het staat op de rekening en het word opgespaart tot ze zelf toegang krijgen op de rekening.
De kinderen die wel een spaarpot hebben geven dit ook sneller uit. Aan de ene kant is het dus goed dat het online
gestort word maar aan de andere kant weer nadelig omdat ze hier niets mee doen.
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1.2. In hoeverre zijn kinderen bekend met de betekenis en/of waarde van ontastbaar geld?
Het is duidelijk voor de kinderen wat contant geld nou precies is. Je kunt het aanraken, vasthouden, erop zien hoeveel
het is, het zien verdwijnen als je het uitgeeft. Kort gezegd, je ziet wanneer je het hebt en wanneer je het niet hebt. Geld
op de bank kun je niet zien, niet aanraken, niet zien verdwijnen. Is het oneindig? nee.
Dit is een probleem dat ik wil aanpakkan in het bedenken van mijn product. Het wijsmaken dat geld op de bank
waarvoor je moet pinnen, ook echt geld is. Het moet vergelijkbaar worden met muntgeld waardoor de kinderen dit besef
zullen krijgen en er voorzichtiger mee om leren gaan en ermee gaan sparen.

Onderzoek
1.2.1 Kennen kinderen het verschil tussen tastbaar en ontastbaar geld?
1.2.2 Snappen kinderen dat het geld dat op een pinpas staat, ook echt is?
Deze vragen heb ik meegenomen in het Interview met kinderen uit groep 3/4/5. Je kunt de volledige interviews en
analyze bekijken in bijlage 2
Ik stelde de vraag " Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)? "
Op deze vraag is heel gevarieerd gereageerd. Ik denk dat er nog niet heel erg goed word gerealiseerd dat het “hetzelfde” is en dezelfde waarde heeft. Sommige kinderen denken, dat omdat geld op de bank niet zichtbaar is, het ook nep is.
Ik moet er dus zeker aan gaan werken dat ze gaan snappen dat je met dat geld ook echt dingen kan kopen en het dus
ook “Echt” is.

1.2.3 Realiseren kinderen dat geld kan opraken?
Doordat geld dat op de bank staat niet zichtbaar is, denken kinderen soms dat dat een soort oneindige stroom aan geld
is. Muntjes zien ze verdwijnen maar omdat ze zelf geen ervaing hebben met pinnen en dit alleen hun ouders hebben zien
doen, hebben ze geen idee dat dit op kan gaan. Als ouder vertel je je kind ook niet zo snel dat je geld op is en je niet
meer kan pinnen, en daarom weten ze dit niet.
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1.3. Hoe communiceren kinderen met elkaar?
Kinderen communiceren voornamelijk in het echt met elkaar. Ze hebben wel bijna allemaal een Tablet in bezit of kunnen
die van hun ouders gebruiken maar ze spreken het liefst af en doen dan leuke dingen zoals buitenspelen. Ze maken nog
geen gebruik van social media en hebben via de telefoon of tablet amper tot geen contact met hun vrienden. Een aantal
spelen wel spelletjes op de iPad in muliplayer modus met hun vrienden maar dat kwam niet vaak voor.
Conclusie
Ik kan mijn product zeker geschikt maken voor de tablet omdat alle kinderen die ik heb geinterviewd er een hebben
omdat ze hier voor school sowieso gebruik van moeten maken. Ze spelen er al spelletjes op dus dat is een handig
aanknopingspunt. Ik moet er dan wel op letten dat dit niet al te veel tijd op een dag gaat in nemen omdat ouders dat
liever nog niet hebben.
Onderzoek
Deze vragen heb ik meegenomen in het Interview met kinderen uit groep 3/4/5. Je kunt de volledige interviews en
analyze bekijken in bijlage 2
1.3.1 Hoe speelt technologie een rol in de communicatie onder kinderen ?
Ik stelde de kindren de vraag "Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?"
De kinderen hebbeb bijna geen contact met hun vrienden en vriendinnen via de tablet of telefoon. Soms is er een
telefoongesprek of spelen ze samen een spelletje maar verder gaan ze liever naar buiten en met de lego of barbies
spelen.
1.3.2 Gebruiken kinderen van 6-8 al social media?
Ik stelde de kindren de vraag "Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?"
Alle kinderen die ik heb geïnterviewd gebruiken de tablet van hun ouders of hebben er zelf een. Veel kinderen gaven aan
hier voornamelijk spelletjes op te spelen en dat ook erg leuk te vinden. Dit mogen ze alleen niet te lang doen op een dag.
1.3.3 Hoe vaak spreken kinderen af met hun vrienden/vriendinnen?
Ik stelde de kinderen de vraag "Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?"
Er kwam uit dat ze erg vaak met hun vrienden en vriendinnen afspreken. Dit verschilt van elke dag naar een paar keer
per week. Maar dit wordt zeker wel veel gedaan. Na school gaan ze vaak met hun vrienden naar een speelpleintje
buiten en tussen de middag eten ze soms bij een ander.
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1.4. Wat is bewustwording?
Bij bewustwording ontwikkel je je bewustzijn. Hierbij leer je jezelf kennen, waar je toe in staat bent en hoe je over
dingen denkt. In het bewustwordingsproces leer je dit allemaal. Bewustwording is heel belangrijk, en zo dus ook bij kinderen die met geld omgaan. Ze kennen we waarde helemaal niet en het is de bedoeling dat ze er bewust van worden.
Waar willen ze het aan uitgeven? Ze willen het aan een heleboel uitgeven. Maar aan wat kunnen ze het uitgeven? Ze
hebben niet overal het geld voor dus hen uitgaves zijn beperkt. Om ze hierachter te laten komen moeten ze eerst bewust
worden van de waarde van hun geld. Kinderen zijn vooral nog niet bewust van de waarde van grote bedragen. Dit omdat
ze daar natuurlijk nooit mee te maken hebben gehad en alleen kleine bedragen zakgeld krijgen, maar dit is wel waar ik
me op wil gaan richten met dit project.
Onderzoek
Ik heb bij deze vragen heb ik Deskresearch gedaan naar bewustwording
1.4.1 Hoe werkt het?
Het bewustwordingsproces is een proces waarbij je jezelf, andere en de gehele wereld beter leert kennen. Dit gebeurt
door middel van ervaringen. Dit kan op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Door bewustwording groei je
als mens en beleef je de wereld door dingen te weten en niet door emoties.
1.4.2 Hoe maak je kinderen bewust van de waarde geld?
Het schijnt dat het vroeg geven van zakgeld en kleedgeld help bij het bewustwordingsproces van de waarde van geld
bij kinderen. Op een gegeven moment is het geld op en kan er niks meer worden gekocht. Ze moeten dus bewust kiezen
wat ze ervan willen kopen. Of als ze iets groters willen kopen dan zullen ze zich beseffen dat ze niet zomaar genoeg geld
hebben, maar even zullen moeten sparen.
Uitleg geven over reclames op de tv is ook belangrijk. Kinderen worden verleid door de reclames op de tv en snappen
soms niet wat de dingen waard zijn. Kinderen moeten hun geld uitgeven aan spullen die zij leuk vinden. Dit moet natuurlijk binnen het budget zitten, maar zoals eerder vermeld is iets dat duurder is ook leuk en dan is sparen weer nodig.
Maar om te weten dat dat ene Playmobil setje van de Intertoys reclame 3 weken zakgeld kost, is er uitleg nodig over
wat de kinderen precies zien in de reclame.

1.4.3 Hoe bewust zijn kinderen al van de waarde geld?
Deze vraag heb ik meegenomen in het Interview met kinderen uit groep 3/4/5. Je kunt de volledige interviews en
analyze bekijken in bijlage 2
Ik stelde de kinderen de vraag "Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)"
Ik heb afbeeldingen laten zien van geld. Dit heb ik bij de bedragen van 50 cent, 2 euro, 10 euro en 100 euro gedaan. Bij
de kleine bedragen zoals 50 cent en de 2 euro wisten kinderen heel goed te zeggen wat ze hiervan zou kunnen kopen.
Misschien ook omdat dat de enige bedragen zijn waar ze op deze leeftijd mee te maken krijgen. De oudere kinderen
(8 jaar) wisten bij 10 euro ook nog wel een goed antwoord te geven. Wel ging bijna iedereen de mist in bij de hogeren
bedragen. Zo kreeg ik bij de vraag “wat kun je van 100 euro kopen” antwoorden terug als; Een vakantie, een playstation,
een grote televisie en een boot.
Ik vind dit een heel interessant punt. Ik zal hier bij het brainstormen ook zeker rekening mee houden of ik kan zorgen dat
ze ook leren over de waarde van grotere bedragen.
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1.5 Wat maakt een interface geschikt voor kinderen van 6 to 8 jaar.
De vormgeving met de kleuren van de asn bank spreekt kinderen heel erg aan. Ze willen ook zelf elementen kleur
kunnen geven om het nog meer "eigen" te maken. Omdat de app voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar oud is moet deze
binnen elke leeftijd passen. Daarom moet ik ook rekening houden met het leesniveau van de 6 en 7 jarige. Ze kunnen
nog geen hoofdletters lezen en daarom moet ik deze vermijden in de app. Ook de tweetekenklanken zijn nog onbekend
terrein voor deze kinderen. Dit zijn lettercombinaties als "oe", "eu", "ui" en "au" waren nog erg lastig en kan ik beter
vermijden. Verder moet ik bij de tone of voice zo veel mogelijk makkelijke woorden gebruiken. De kinderen moeten zich
aangesproken voelen dus het moet lijken alsof het "speciaal" voor hun is.

Onderzoek
Deze vragem heb ik beantwoord tijdens het testen met kinderen uit groep 3/4. De volledige testresultaten kun je terugvinden in bijlage 6.
1.5.1 In hoeverre kunnen kinderen van 6-8 al lezen?
Tijdens de gebruikerstest van de eerste versie van "de duurzame stad" kwam ik tegen een aantal problemen uit op
gebied van lezen. Bij zowel groep 3 als groep 4 leerlingen waren er dingen die ze nog niet begrepen. Bij de kinderen uit
groep 3 begon dit al met de Hoofdletters. Ze zijn hier pas net mee begonnen en snappen dus nog niet elk soort hoofdletter. Zo kunnen ze stukjes tekst in kleine letters zo voorlezen maar zodra er een hoofdletter in beeld komt beginnen ze te
twijfelen en vallen ze stil.
Ze zijn ook pas net begonnen met de tweetekenklanken. Deze kunnen ze alleen lezen bij woorden die ze vaak gebruiken zoals "tuin". Maar woorden zoals "Meubel", dat een tweetekenklank bevat en een woord is dat ze niet vaak horen,
kunnen ze niet lezen.
1.5.2 Welke Tone of voice past bij kinderen?
Na heel veel rondzoeken op internet kwam ik er achter dat er niet 1 "goede" tone of voice is voor kinderen. Het gaat om
een kwestie van testen en dit blijven verbeteren. Tijdens de testen bleek dat een aantal kinderen nog heel erg struikelde
over een aantal "lastige" woorden maar ik vond het zelf heel lastig om hier alternatieven op te gaan zoeken. Omdat het.
na het testen met de kinderen, middag pauze was heb ik een van juffen gevraagd voor input. Tanja heeft mij geholpen en
zei dat ik het vooral zo simpel mogelijk moet houden. Ik moet gebruik maken van makkelijke woorden en woorden zoals
"gefeliciteerd" gewoon veranderen in makkelijke woorden als "hoera". Dit spreekt kinderen veel meer aan omdat het kort
is en ze het woord goed kunnen lezen. Toen ik mijn idee vertelde over een zero state toevoegen zodat kinderen een soort
"rondleiding" door de app hebben gehad op basis van geluid adviseerde ze mij om zo makkelijk mogelijk te praten. Na
het schrijven van die tekstjes kan ik bij haar langs gaan om te kijken of we er nog wat aan kunnen veranderen.
1.5.3 Welke vormgeving spreekt kinderen aan?
Tijdens het testen van de app viel de vormgeving van de app heel erg in de smaak. In eerste instantie hadden de kinderen niet door dat het een prototype was die nog niet af was dus dat vond ik een goede. Toen ik vroeg of ze het er leuk
uit vonden zien zeiden de meeste vol enthousiastme "JAAA!"De kleuren van de asn bank spreek de kinderen sowieso al
heel erg aan en uit de testen bleek zelfs, dat ze de dingen die ze kopen ook zelf kleur zouden willen geven. Ze willen niet
dat hun huis hetzelfde word als die van hun vrienden. Dit vind ik een hele leuke toevoeging en heb ik meteen verwerkt in
mijn app.
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Bijlage 2 : interviews en analyze
In deze bijlage kunt u de afgenomen interviews vinden en een korte analyze met conclusie vinden van de
interviews. De interviews zijn uitgevoert vanuit een aantal subvragen en zullen daar ook beantwoord worden.
2.1 Analyze interviews
Voor het afnemen van de interviews ben ik, aangezien alle scholen dicht zijn, naar een kinderdagverblijf gegaan. Helaas
had ik hier geen toestemming om foto’s de maken van die kinderen die ik heb geïnterviewd omdat dat daar in de regels
staat. Ik heb de naam en leeftijd genoteerd van totaal 12 kinderen die ik heb geïnterviewd en hieronder is de algemene
analyse waar ik een persona vanuit creëer om mijn project op te vervolgen.
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Tijdens de interviews kwam ik erachter dat een deel van de kinderen al spaart en een deel van de kinderen niet.
Ondanks een paar kinderen wel een spaarpot hebben, staat het geld van de meeste kinderen toch op de bank waar ze
niet bij kunnen. Omdat ze hier niet bij kunnen en vaak niet zelf in bezit zijn van het pasje doen ze op dat moment ook niet
heel erg veel met dat geld. Het staat op de rekening en het word opgespaart tot ze zelf toegang krijgen op de rekening.
De kinderen die wel een spaarpot hebben geven dit ook sneller uit. Aan de ene kant is het dus goed dat het online
gestort word maar aan de andere kant weer nadelig omdat ze hier niets mee doen.
Waar spaar jij voor?
Ik heb gemerkt dat de kinderen willen sparen voor onrealistisch grote volwassen dingen zoals een huis, een auto en een
tv. Een aantal kinderen gaven in eerste instantie het antwoord dat ze het niet wisten en vinden het leuk en spannend
om “veel” geld te hebben maar hebben nog geen realistische dingen waaraan ze dit willen uitgeven. Toen ik zei dat ze
ook dingen mochten zeggen waar ze nu nog geen geld voor hadden kwam er wel erg veel uit. De kinderen die aangaven
niet te sparen hebben gezegd dit wel graag te willen omdat ze dan ook zelf dingetjes konden gaan kopen. Nu krijgen ze
gewoon nog alles van hun ouders.
Helpen jouw ouders bij het sparen of doe jij dit zelf?
Opvallend genoeg helpen de meeste ouders (volgens de kinderen) niet met sparen. Ik krijg ook niet de indruk dat ze ook
echt hulp willen bij het sparen maar misschien wel invloed kunnen hebben waardoor ze gemotiveerder raken om nog
meer te sparen.
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Op deze vraag is heel gevarieerd gereageerd. Ik denk dat er nog niet heel erg goed word gerealiseerd dat het “hetzelfde”
is en dezelfde waarde heeft. Sommige denken zelfs, dat omdat het niet zichtbaar is, het meteen nep is. Ik moet er dus
zeker aan gaan werken dat ze gaan snappen dat je met dat geld ook echt dingen kan kopen en het dus ook “Echt” is.
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Alle kinderen die ik heb geïnterviewd gebruiken de tablet van hun ouders of hebben er zelf een. Veel kinderen gaven aan
hier voornamelijk spelletjes op te spelen
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Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Contact met hun vrienden en vriendinnen hebben ze dan weer bijna niet met de tablet of telefoon. Soms een
telefoongesprek of samen een spelletje spelen maar verder ook zeker niet.
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
De kinderen spreken best wel vaak af met hun vrienden. Dit verschilt van elke dag naar een paar keer per week. Maar
dit wordt zeker wel veel gedaan.
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Veel van de kinderen krijgen al wel zakgeld. Het verschilt alleen heel erg hoe vaak. Sommige eens per week, sommige
eens per maand en andere op random momenten als ze bijvoorbeeld een klusje doen of een rapport krijgen. Anderen
krijgen helemaal geen geld dus hier moet ook zeker aan gedacht worden.
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
Bij deze vraag heb ik afbeeldingen laten zien van geld. Dit heb ik bij de bedragen van 50 cent, 2 euro, 10 euro en 100
euro gedaan. Bij de kleine bedragen zoals 50 cent en de 2 euro wisten kinderen heel goed te zeggen wat ze hiervan
zou kunnen kopen. Misschien ook omdat dat de enige bedragen zijn waar ze op deze leeftijd mee te maken krijgen. De
oudere kinderen (8 jaar) wisten bij 10 euro ook nog wel een goed antwoord te geven. Wel ging bijna iedereen de mist in
bij de hogeren bedragen. Zo kreeg ik bij de vraag “wat kun je van 100 euro kopen” antwoorden terug als; Een vakantie,
een playstation, een grote televisie en een boot.
Ik vind dit een heel interessant punt. Ik zal hier bij het brainstormen ook zeker rekening mee houden of ik kan zorgen dat
ze ook leren over de waarde van grotere bedragen.
Weet jij wat Duurzaam is?
Veel van de geïnterviewde kinderen hebben wel een vaag vermoeden wat duurzaamheid is en wat ze zeggen klopt
dan ook wel voor een deel. De antwoorden gaan richting “op de wereld letten” en “dat de aarde schoon is”. Een heel
interessant punt is dan om te laten zien hoe je de wereld duurzaam maakt.
2.2 Conclusie
Wat mij is op gevallen is dat verassend veel kinderen hun zakgeld op de bank gestort krijgen. Dit was in de tijd dat ik
zo jong was heel anders. Ik kreeg altijd alles in muntjes en had niet eens een vast zakgeld bedrag. Veel kinderen willen
ook "sparen" voor grote dingen zoals een huis en een auto. Ondanks dit heel onrealistisch lijkt, zou ik hier wel graag wat
mee willen doen. Ouders helpen niet echt met het sparen maar kunnen hier wel een goede invloed op gaan hebben, hier
wil ik ook zeker rekening mee gaan zouden bij het bedenken van mijn product.
Ondanks de kindderen nog erg jong zijn hebben we wel al vaak een tablet of kunnen die van de ouders gebruiken. Hier
spelen ze vooral spelletjes op en dit lijkt mij dan ook een goed aanknopingspunt om mee te gaan werken.
Toen ik de kinderen naar bedragen vroeg viel het me op dat ze bij lage bedragen wel al redelijk wisten wat ze ervan
konden kopen maar zodra je naar hogere bedragen gaat hebben ze echt geen idee. Dit is dan ook waar ik mij echt op wil
gaan richten.
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2.1.1 - Interview 1
Luca, 6 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja, in mijn spaarvarken
Waar spaar jij voor?
Snoepjes, maar dat mag ik niet altijd kopen
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Mijn mama zegt altijd dat ik mijn geld niet mag uitgeven en het moet bewaren voor wat moois
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ja want pinpas geld kun je niet vasthouden
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ik speel spelletjes op de telefoon van mijn papa en mama
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Bijna elke dag tussen de middag op school en erna.
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja maar heel soms
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:

Snoepjes

2 euro:

Een pizza

10 euro:

Spelletjes

100 euro:

Een playstation

Weet jij wat Duurzaam is?
nee
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2.1.2 - Interview 2
Milan, 8 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Nee, ik geef het meteen uit
Zou je willen sparen?
Ja want dan kan ik duurdere dingen kopen
Waar zou je voor willen sparen?
Voor een groot huis
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Ze kopen een spaarpot voor mij en geven zakgeld
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Weet ik niet
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ik speel spelletjes op je tablet van mijn moeder
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Soms doen we samen een spel.
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Op maandag en op woensdag in de middag en op vrijdag
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja ik krijg elke week een euromuntje.
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Een snoepje
2 euro:
Een ijsje
10 euro:
Speelgoedauto
100 euro:
Op vakantie gaan.
Weet jij wat Duurzaam is?
Dat je op de wereld let
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2.1.3 - Interview 3
Chenee, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja ik spaar wel geld. Mijn moeder zet het op de bank en soms mag ik daar wat leuks voor kopen.
Waar spaar jij voor?
Ik spaar nu voor een nieuwe barbiepop en wil later nog een tv
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Ik doe dit helemaal alleen. Maar ze gaan wel mee als ik het mag kopen
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ja. Muntjes kun je meteen aan iemand geven en voor geld op de bank moet je een pas hebben.
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ik heb een eigen Ipad waar ik 1 uur per dag op mag
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee ik heb nooit contact daarmee, ik doe alleen spellen en met mijn oma op facetime
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Heel vaak in de week.
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Op elke zaterdag
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Snoepjes
2 euro:
Glitterpennen
10 euro:
Barbies
100 euro:
Een auto
Weet jij wat Duurzaam is?
Goed zorgen voor de aarde en de plantjes in leven houden en geen vlees eten
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2.1.4 - Interview 4
Kyra, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Nee
Zou je willen sparen?
Ja want dan kan ik zelf cadeautjes kopen
Waar zou je voor willen sparen?
Ik wil een zwembad in de tuin kopen
Vind je het fijn als jouw ouders je hierbij zouden helpen of wil jij dit zelf doen?
Ik wil dit alleen doen.
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Nee, het is allebei hetzelfde.
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ja wij hebben thuis een Tablet waar iedereen op mag.
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee dat heb ik niet.
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Soms tussen de middag en vaak na school.
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Weet ik niet
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Pennen en potloden
2 euro:
Bloemen
10 euro:
Kleding
100 euro:
Een grote televisie
Weet jij wat Duurzaam is?
Nee
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2.1.5 - Interview 5
Maaike, 8 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja, ik spaar het geld op mijn rekening.
Waar spaar jij voor?
Ik heb nu eigenlijk niets wat ik wil hebben dus dan laat ik het daar. Als ik later heel veel geld heb wil ik een heel groot
huis kopen en een mooie auto zonder een dak
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Mijn ouders helpen want zonder kun kan ik het er niet op zetten of zien hoeveel geld ik heb.
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ik denk het niet, het is hetzelfde alleen de muntjes kan je vasthouden en het andere geld staat ergens apart waar je
alleen bij kan als je met je pas in een apparaat zit.
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ja dat gebruik ik heel vaak. Hij is van mijn vader en moeder maar ik gebruikt hem het aller meest.
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Soms bel ik weleens heel erg lang
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Bijna elke dag
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja ik krijg het op de bank elke maand.
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent: een lolly
2 euro: een ijsje
10 euro: een pop
100 euro: een fiets
Weet jij wat Duurzaam is?
Ja dan zorgt je dat de aarde schoon blijf
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2.1.6 - Interview 6
Kyra, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja, in mijn spaarpot
Waar spaar jij voor?
Cabrio en voor mijn eigen huis
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Mijn ouders geven geld en ik zet het in mijn spaarpot
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Weet ik niet
Gebruik jij wel eens een telefoon of Tablet?
Ja ik heb een tablet
Heb jij Social media?
Nee
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Bijna elke dag
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Nee geen vast bedrag, maar ik krijg random geld van mn ouders op random momenten
Weet jij wat Duurzaam is?
Nee
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2.1.7 - Interview 7
Merle, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja ik spaar wel met geld. Het gaat op mijn pasje
Waar spaar jij voor?
Om heel veel te winkelen
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Met mijn ouders omdat die mij geld geven want ik kan niet werken
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ja, want het is allebei geld maar de muntjes kan je zien en de bank niet
Gebruik jij wel eens een telefoon of Tablet?
Ja ik heb een tablet
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee alleen met afspreken
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Dat doe ik op elke woensdag in de middag en soms na school
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja ik krijg zakgeld op elke zaterdag maar ik weet niet hoe veel
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Snoepjes bij de jamin
2 euro:
Kleurpotloden
10 euro:
Knutselspullen
100 euro:
Heel veel kleding
Weet jij wat Duurzaam is?
Ja, gezond doen voor de wereld en alle mensen
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2.1.8 - Interview 8
Jane, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Waarom niet?
Nee ik spaar niet, omdat ik er nooit dingen mee mag komen
Waar zou je voor willen sparen?
Een huis
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Ik spaar niet maar ik zou wel leuk vinden als mijn ouders me zouden hebben
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ja, briefjes is van papier en muntjes van metaal en op de bank is niet echt
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ja ik mag op de tablet van mijn ouders spellen doen
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Samen spelletjes spelen doen we soms
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Ik mag tussen de middag 3 keer in de week afspreken en 2 keer na school. Op woensdag en vrijdag
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja ik krijg zakgeld in elke maand
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Kaasknabbels
2 euro:
Plantjes
10 euro:
Playmobiel
100 euro:
Een step
Weet jij wat Duurzaam is?
Iets met de wereld en geen plastic gebruiken
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2.1.7 - Interview 9
Evi, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja, mijn ouders hebben mij de rekening van de bank laten zijn en daar zet ik met hun samen elke week geld op via de
computer van hun.
Waar zou je voor willen sparen?
Voor Disneyland
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Mijn ouders helpen mij hier mee want ze laten het zo veel mogelijk. Maar soms weet ik al dingen en dan wil ik het ook
wel zelf doen maar dat mag nog niet
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ja, want geld op de bank kan ik niet kwijtraken en geef ik minder snel uit
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ja ik heb een eigen iPad maar daar mag ik niet elke dag op spelen omdat dat slecht voor mij is.
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Ja, heel soms gaan we op facetime kletsen als het regent.
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Veel vriendinnetjes wonen in mijn straat dus die haal ik wel eens op na school om af te spreken.
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja, op elke zondagavond
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Een nieuwe vulling voor de vulpen op school
2 euro:
Dan kan ik met oma een ijsje halen bij pauls ijs
10 euro:
Een playstion spelletje
100 euro:
Een trampoline in de tuin
Weet jij wat Duurzaam is?
Ik denk dat het gezond omgaan met de wereld is. Zoals je afval scheiden in bakken en meer op de fiets i.p.v. de auto.
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2.1.8 - Interview 10
Dennie, 8 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja, Ik krijg het van mijn ouders op de rekening en van opa en oma in briefjes en soms zet ik dat dan met mama op de
rekening bij de rest.
Waar zou je voor willen sparen?
Ik ben aan het sparen voor nieuwe lego
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Ze helpen me hier niet echt bij, ze geven alleen het geld als ik help in huis en het zakgeld
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Ja en nee, het doet hetzelfde maar de een zie je en de ander niet
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ja, we gebruiken het op school elke dag en ik heb er thuis zelf ook een. Daar doe ik het huiswerk op en speel ik spellen
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee daar spreek ik gewoon mee af
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Heel vaak na school en vooral op woensdag want dan zijn we heel vroeg klaar
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Soms als ik wat goed doe
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Snoepjes
2 euro:
Cakejes in de dirk
10 euro:
Een voetbal
100 euro:
Een gitaar
Weet jij wat Duurzaam is?
Om de wereld beter te laten worden door goede dingen te kopen. Thuis hebben we dingen op het dak waar we energie
van krijgen. Dat is ook duurzaam
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2.1.7 - Interview 11
Bart, 6 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Nee ik denk het niet.
Waar zou je voor willen sparen?
Een speelgoedauto
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Nee want mijn ouders kopen altijd dingen met allebei
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Thuis soms voor spellen en bij oma & opa
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Bij de BSO na school
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Weet ik niet
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Chocolaatjes
2 euro:
Een pen
10 euro:
Een bal
100 euro:
Een speelgoedauto
Weet jij wat Duurzaam is?
Nee
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2.1.8 - Interview 12
Sean, 7 jaar
Spaar jij weleens geld? Zo ja, Hoe?
Ja ik spaar want ik wil heel veel geld hebben
Waar zou je voor willen sparen?
Om miljonair te worden
Helpen jouw ouders je hierbij of doe jij dit zelf?
Ja want als ik klusjes doe in huis krijg ik extra geld.
Is er een verschil tussen muntjes/briefgeld en geld wat op de bank staat (en dus pint)?
Nou het is allebei geld alleen de muntjes kun je zien en snel uitgeven
Gebruik jij weleens een telefoon of Tablet?
Ja, thuis elke dag de grote iPad
Heb jij weleens contact met jouw vrienden via een tablet of telefoon?
Nee
Hoe vaak spreek je af met je vriendjes en vriendinnetjes?
Soms na school maar niet in de weekenden
Krijg je zakgeld van je mama of papa?
Ja elke week op de zaterdag
Wat denk je dat je hiermee kunt kopen (plaatjes geld)
50 cent:
Een gum met een blauwe en rode kant
2 euro:
Waterbalonnen
10 euro:
Het boek "leven als een loser"
100 euro:
Een telefoon
Weet jij wat Duurzaam is?
Windmolens en zonnepanelen
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Bijlage 3 : Brainstorm
In deze bijlage vind u de HKJ's die ik heb gebruikt tijdens mijn brainstorm sessie. Uit deze HKJ's heb ik een
aantal ideeën gehaald en daar ben ik verder mee gaan werken.
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Ideeën
Vanuit de HKJ's ben ik op verschillende ideeën gekomen. Dit zijn de 6 ideeën die ik heb bedacht.
1. Digitale Spaarpot.
Spaarpot met een digitale interface. Ik heb deze niet gekozen omdat hier het pinaspect lastig in te verwerken is en het
misschien niet erg lang aantrekkelijk blijft voor de kinderen omdat er niet veel variatie in zit.
2. Verzorg het asn beesie.
Door te sparen kun je het databeesie verzorgen en in leven houden. Ik heb dit idee niet gekozen omdat er al heel veel
soorten spellen zijn met dit achterliggende idee. Tijdens mijn onderzoek kwam ik namelijk ook al een andere bank tegen
die zo'n idee had maar dan veel uitgebreider.
3. Echte leven simuleren door middel van een spel.
Na een schooldag krijgen kinderen in een app nepgeld. Met dit nepgeld kunnen zij dingen kopen in het spel en leren
hiermee de waarde van het geld. Ik heb dit idee niet gekozen omdat de doelgroep "kinderen van 6 tot en met 8 zijn die
een rekening hebben bij de asn bank" en in een klas zullen niet veel kinderen dit hebben en al helemaal niet een hele
klas. Dit maakt het idee in mijn ogen minder aantrekkelijk.
4. Verspreid over nederland (bijvoorbeeld in winkels) schermen met geld spelletjes.
Terwijl de ouders boodschappen doen kan het kind leren over geld. Ik heb dit idee niet gekozen omdat het heel lastig
is om kinderen in zo'n korte tijd wat te leren over de waarde van geld, sparen, bankieren en pinnen. Ook laten niet alle
ouders hun kind graag ergens alleen in de supermarkt terwijl ze winkelen.
5. Spel: een duurzame stad.
Door sparen verdienen de kinderen fysiek geld waarmee ze hun duurzame stad kunnen uitbreiden. Door middel van
dagelijkse minigames leren ze nog meer over geld, sparen en bankieren. Dit is het idee dat ik heb gekozen omdat ik hier
veel variatie bij zie en ik er alle elementen in zou kunnen verwerken.
6. Interactief boek.
Er kunnen afbeeldingen uit het boek worden gescant met de telefoon of tablet en dan komt er een interactieve connectie op je scherm. Dit kun je alleen zien als je dit scant. Ik heb dit niet gekozen omdat na een paar keer hetzelfde boek
gelezen/geluisterd/gespeelt te hebben, kinderen het wel weten. Ook is er vooral bij de jongste kinderen altijd hulp van
ouders bij nodig terwijl je wilt dat kinderen dit op zichzelf kunnen.

40

Afspreken met vriendinnen
Mirthe spreek bijna elke dag af met haart
vriendinnen, ze gaan dan vaak naar buiten.

Vrije tijd
In haar vrije tijd doet ze graag wat met haar
ouders of speelt ze spelletjes op de tablet

Waar wilt ze voor sparen?

Ze weet nog niet precies waarvoor ze zou
willen sparen. Dat komt later wel.

L
ore

Weet dat pinnen
ook echt geld is

Weet wat duurzaam is

Maakt gebruik
van een tablet

Hoe krijgt Mirthe haar zakgeld

5,99

Weet hoe
pinnen werkt

Weet dat geld
niet eindeloos is

Weet dat sparen
belangrijk is

Weet de waarde
van geld

Wat weet en doet mirthe al?

Ze krijgt haar zakgeld wekelijks gestort op
haar spaarrekening.

Leren over duurzaamheid

Egens voor sparen

Leren over pinnen

Leren over de waarde van geld

Wat wilt Mirthe

Mirthe Bosch is een 7 jarig meisje en zit in
groep 4 van de basisschool in Alkmaar.
Ze heeft net als haar ouders een spaarkering bij de asn bank maar doet daar
niet zo veel mee. Sparen doet ze ook nog
niet echt maar ze wilt dit wel leren voor
later.

Basisschool groep 4

Mirthe Bosch

Dit wilt ze graag op een leuke manier
leren die geschikt is voor haar leeftijd.

Ze wilt graag bewust worden van sparen,
bankieren, pinnen en de waarde van geld
leren kennen om er verantwoord mee om
te gaan door te sparen.

Mirthe’s doel

“Ik wil verantwoordelijk leren
om gaan met geld zodat ik
dit later allemaal kan.”

Bijlage 4 : Persona

In deze bijlage kunt u de uitgebreide persona lezen die ik heb gemaakt van de doelgroep. Tijdens mijn project
heb ik steeds op de persona teruggekeken om te kijken of het nog wel bij haar wensen en doelen past.
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https://www.instagram.com/p/BjNr4OLDUNL en https://www.flaticon.com

Bijlage 5 : Schetsen
In deze bijlage vind u een aantal schetsen die ik heb gemaakt. Helaas ben ik mijn app schetsen in het begin
van het process kwijtgeraakt en vond ik het tijdverspilling om de eerste versie van de app weer na te gaan
tekenen omdat dit geen verdere invloed zou hebben op mijn uitwerking en ik deze tijd in andere onderdelen
van het project kon steken.
5.1 Storyboard schets
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Bijlage 6 : Testresultaten & iteraties
In deze bijlage zult u het volledige testplan vinden, de ingevulde resultaten en een korte analyse
Om mijn app te testen ben ik begonnen met het maken van een testplan. Dit testplan heb ik op school laten testen door
mijn klasgnoten. Ze hebben de grootste foutjes er uit gehaald en toen kon ik aan de slag bij de doelgroep. Ik heb binnen
de doelgroep 3 testrondes gehouden en na iedere ronde de iteraties doorgevoerd.
6.1 Testplan
Het concept
Mijn concept is de duurzame stad. In deze stad zullen de kinderen begeleid worden door het Databeesie. Hij zal de
kinderen van alles vertellen over geld en sparen. Door de kinderen geld te laten sparen kunnen zij nep geld verdienen.
Met dit geld kunnen zij hun stad uitbreiden en zo duurzaam mogelijk maken. Om meer geld te verdienen moeten de
kinderen een spaardoel zien te halen die ze voor zichzelf hebben gesteld, geld op hun rekening zetten, klusjes doen voor
de ouders of een van de spelletjes winnen.
Het doel van de app
Het doel van de app is om kinderen van 6 tot en met 8 jaar op een speelse manier bewust maken van bankieren, sparen,
pinnen en de waarde van hogere geldbedragen.
Doel van de test
Met het doen van deze test wil ik erachter komen of mijn app de juiste UI heeft waardoor kinderen de bovengenoemde
doelen zullen bereiken en het leuk zouden vinden op deze manier. Ik wil weten of ze de navigatie snappen en/of dit
anders zouden willen.
Aanpak
Ik wil met de basisschool in mijn buurt een afspraak maken om kinderen uit groep 3, 4 en 5 te gaan testen. Ik wil
minimaal 8 kinderen mijn web-app laten testen. In de les zal ik eerst met klasgenoten mijn test testen en kijken of hun
nog een paar “fouten” uit mijn app kunnen halen. Vervolgens zal ik naar de basisschool in de buurt gaan om daar mijn
app te testen.
Voor deze test heb ik een werkend prototype gemaakt die ik laat zien op mijn iPad. Ik maak tijdens elke test een
schermopname zodat ik deze terug kan kijken/luisteren. Tijdens de test wil ik nog aantekeningen maken van dingen die
ik op dat moment opmerk.
Wat heb ik nodig?
Werkend prototype
Pen en papier
Een Ipad om het prototype te laten zien en een schermopname te maken.
Kinderen om het prototype mee te testen.
Testplan
Scenario
Je bent thuis en krijgt een melding op de Ipad. Er staat dat je je zakgeld hebt gekregen. Als je hier op klikt kom je bij
deze melding in je app. Er staat dat jouw zakgeld x1000 muntjes gaat! Omdat je er nu weer veel muntjes bij hebt wil je
graag verder spelen met het spel.
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Opdrachten
1.
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen kun
je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
2.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje, hoe
doe je dit?
3.
Wist je dat er ook nog andere winkels zijn in de stad? Weet jij hoe je daar naar toe kunt gaan?
4.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
5.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
6.
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
7.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de app.
Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Vragen na de test
1.
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
2.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
3.
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
4.
Vond je de plaatjes op de knopjes passen bij waar het naartoe ging?
5.
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje te
planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
6.2 Testen in de klas
Om niet "Voor schut" te staan bij de kinderen is het handig om met een goed werkende test aan te komen waar de
grootste fouten al uit zijn. Met deze reden zijn we tijdens de les onze test gaan testen bij onze klasgenoten en studenten
uit de andere klassen. Dit was erg fijn omdat ik op deze manier de app al kon verbeteren voordat ik uberhaupt getest had
bij de doelgroep. Door de kleine fouten er uit te hebben kon ik direct goede feedback krijgen van hun.
6.3 Test bij de doelgroep
Om bij de doelgroep te testen heb ik mijn achternichtjes gevraagd, ben ik naar de basischool in de buurt gegaan en heb
daar een paar leerlingen mogen testen en als laatste heb ik een paar buurjongetjes laten testen. Door het in 3 delen te
doen kon ik tussendoor itereren en bij de volgende ronde feedback ontvangen op andere punten.w
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6.2.1 Rob de Groot , 21 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Je kunt niet wegklikken uit het spel
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
De winkel is makkelijk te vinden en het betalen spreekt ook voor zich.
Wist je dat er ook nog andere winkels zijn in de stad? Weet jij hoe je daar naartoe kunt gaan?
Er moet misschien iets van een pijltje komen.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Een hamer icoontje doen in plaats van een moersleutel
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Tuin moet wat duidelijk aangegeven worden.
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Snel te vinden
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Misschien een pincode toevoegen zodat kinderen dit niet zelf kunnen doen/
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ja heel leuk
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Ja heel makkelijk
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
De tuin en de terugknoppen naar huis en voorkant
Vond je de plaatjes op de knopjes passen bij waar het naartoe ging?
Alleen bouwen niet
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Leuk dat de fysiek wereld wordt verbonden aan de echte!
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6.2.2 Kaz Bison , 19 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Wat duidelijker maken dat het databeesie je helpt
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
Groene knop niet voor kleurenblinde, snapt niet dat dat de “ok” was
Wist je dat er ook nog andere winkels zijn in de stad? Weet jij hoe je daar naartoe kunt gaan?
Een pijltje zou handig zijn of iets dat een hint geeft dat je op zij kunt
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Ja dat zag hij meteen, het toevoegen ging heel makkelijk
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Tuin kon hij makkelijk vinden
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Klikte de spaarpot in de huiskamer aan, via daar een spaardoel opgesteld.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Makkelijk te vinden alleen kun je er nog geen selecteren
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ja, omdat je werkt met neppe spaardoelen motiveert dit heel erg om in het echt te gaan sparen en klusjes te gaan doen.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Ja, alleen op de terugknoppen in het huis na
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
De tuin en de terugknoppen naar huis en voorkant
Vond je de plaatjes op de knopjes passen bij waar het naartoe ging?
Ja best wel.
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Ja omdat het dan voelt alsof het echt is. Je krijgt zowel in het echt als nep een beloning.
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6.2.3 Pelle Borst , 17 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Omdat je op het Databeesie klikt zou je denken dat hij je zou begeleiden ergens mee, zou leuk zijn als hij op dit pagina
ook terug zou komen.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
De winkel is makkelijk te vinden en het betalen spreekt ook voor zich.
Wist je dat er ook nog andere winkels zijn in de stad? Weet jij hoe je daar naartoe kunt gaan?
Het pinnen met emojis is heel leuk gedaan!
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Leuk dat je per kamer dingen kan toevoegen.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Makkelijk te vinden maar vanuit de tuin kom je niet meer terug
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Ik zou een tussenscherm toevoegen. Zodat je ook vorige spaardoelen kunt zien en ook echt aan kunt klikken om een
nieuwe aan te maken.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Erg leuk gedaan, misschien nog een beveiliging erop.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ik zou dit als kind echt heel leuk en interessant vinden
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Op een paar kleine foutjes na waardoor je soms ergens niet weg komt, is de app heel makkelijk in gebruik en ik denk
voor kinderen van je doelgroep ook wel
Vond je de plaatjes op de knopjes passen bij waar het naartoe ging?
Ja!
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Ik denk dat kinderen dat echt wel gaan doen.
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6.3.1 Andres, 7 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Het menu was in eerste instantie niet helemaal duidelijk. Hij verwachte het spelletjes spelen in de huiskamer.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
Over het algemeen vallen de knopjes bovenaan Andres niet helemaal op. Met iets wat hulp vindt hij het icoon wel. De
winkel in gaat erg makkelijk en het kiezen en betalen ook.
Wist je dat er ook nog andere winkels zijn in de stad? Weet jij hoe je daar naartoe kunt gaan?
Omdat Andres nu wist dat de knopjes bovenin ook wat deden kon hij het bouwen heel makkelijk vinden. Het toevoegen
van items ging erg goed
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
De tuin was door de bordjes makkelijk te vinden. En omdat hij al wist hoe het bouwen werkte kon hij dat zonder denken
doen.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Hij kwam hierop via de spaarpot in de huiskamer
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Klikte de spaarpot in de huiskamer aan, via daar een spaardoel opgesteld.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Hij was eerder bij het menu geweest en kon deze nu meteen vinden net als het ouders deel.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Andres vond het een leuke manier om te leren sparen. Hij is jong en heeft er nog geen ervaring mee.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Beetje moeilijk maar zal het wel snappen na 1 keer gespeeld hebben
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
Hij vond de knopjes bovenin nog een beetje moeilijk
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Hij zou zeker beter zijn best doen op het sparen als er een beloning tegenover staat
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6.3.2 Mirthe, 6 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Via het menu kon ze snel de spelletjes vinden. Dit was binnen een paar seconden gedaan zonder dat ik haar hierbij hem
moeten helpen.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
Zonder ook maar na te denken klikte Mirthe op het winkel icoon en ging de winkel in. Ze klikte op betalen, toetste de
pincode in en drukte op ok.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Ze klikte in eerste instantie op het menu icoon maar klikte hier meteen op het kruisje omdat ze niet zag wat ze nodig
had. Ze zag het bouw icoon en opende dit. Ze wilde meteen al meerdere items toevoegen maar in mijn prototype ging
alles in een keer. Ze snapte het idee wel.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Ook in de huiskamer en tuin sprak het bouwen uit zichzelf
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Via de huiskamer maakte ze het nieuwe spaardoel aan. Ze zou graag ook een overzichtje willen zien van haar vorige
spaardoelen en hoeveel ze hiervoor heeft gehad.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Mirthe zei heel enthousiast ja. Na het testen bleef ze zelfs nog even door de app klikken en ze vond het jammer dat het
niet al echt was.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Ze vond de app wel makkelijk in gebruik. Ze vond vooral de plaatjes heel duidelijk
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
De andere winkel vond ze moeilijk om te vinden. Ze gaf als tip dat ik hier het best iets van een pijltje neer kan zetten.
Vond je de plaatjes op de knopjes passen bij waar het naartoe ging?
Ze vond alleen de plaatjes van het bouw knopje rare gereedschappen
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Ja, dan zou ze elke dag allemaal klusjes in huis willen doen want dan kan ze een mooi huis maken.
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6.3.3 Sanne, 8 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
De spelletjes waren snel gevonden alleen deed de terug knop het nog niet zo goed.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
Toen ze “meubels” hoorde klikte ze eerst naar binnen maar besefte al snel dat ze het winkel icoon moest hebben.
Eenmaal daar ging ze de winkel naar binnen, klikte de gele bank aan en rekende af.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Ze klikt ook eest op het menu icoontje en vervolgens op het bouw icoon omdat ze wist dat ze fout zat. Ze klikte op het
bouwicoon. Ze vindt het een handig icoontje.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
De tuin kon ze niet zo makkelijk vinden. De deur in huis vond ze meer lijken op een voordeur. Een tuindeur zou ze
verwachten van helemaal glas. Ook zou via de voorkant naar de tuin willen. Het mag iets duidelijker zodat je weet dat je
naar de tuin gaat. Een hekje toevoegen en dan via daar naar de tuin
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Het spaardoel vond ze via het menu. Ze snapt dat het gaat om een doel maken hoeveel je kan sparen en dat je dan
muntjes krijgt als je het haalt.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Het ouders deel was snel gevonden. En ze snapte wat de bedoeling was ervan
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ja, zeker!
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Ja alleen zou Sanne willen dat de tuin wat makkelijker te vinden werd en misschien is het handig om bordjes op
doorgangen te maken zodat iedereen dat snel kan vinden
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Ja dan zou ze zo veel mogelijk klusjes gaan doen.
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6.3.4 Kyra, 7 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Ze kon het menu niet vinden. Nadat ik het voordeed en haar opnieuw liet doen, lukte het haar direct.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
De winkelstraat was snel gevonden en ze moest even nadenken voordat ze op de betaal knop drukte. Ze gaf de indruk
dat ze bang was om te klikken omdat ze heel verlegen was. Het afronden van het kopen lukte haar wel heel snel.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Ze wees meteen het bouwicoontje aan. Toen ik zei dat ze erop mocht klikken voegde ze meteen de dingen toe aan het
huis en vond ze het huis een stuk mooier.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Ze wist eerst niet zo goed waar de tuin was. Toen ze rustig door de pagina heen ging kijken en uiteindelijk het woord
tuin zag, wist ze dat het daar moest. De hoofdletter T herkende ze niet en dat zorgde voor verwarring.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ze zou aan haar ouders vragen of ze de app mocht gebruiken omdat ze het wel leuk vindt.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
De eerste keer vond ze het moeilijk om sommige knopjes te vinden. Ik heb een aantal vragen nog een keer gesteld op
een andere manier en toen kon ze alles weldirect vinden.
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
De eerste keer vond ze het makkelijk om sommige knopjes te vinden. Ik heb een aantal vragen nog een keer gesteld op
een andere manier en toen kon ze alles direct vinden.
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6.3.5 Odessa, 7 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Na een paar keer klikken kwam ze bij het menu uit. Dit eenmaal gebruikt te hebben wist ze precies waar het stond. Ze
wilde het spelletje eigenlijk al spelen maar dat kon niet.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
Ze klikte snel op het winkel icoontje
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Het bouw icoon is ditmaal wel duidelijk omdat ik dat had veranderd naar een hamer. Ze vindt deze en wilt meteen
helemaal gaan bouwen. Omdat het nog een prototype was kon dit maar met 1 klik. Ze was het liefst al helemaal gaan
inrichten.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Door het bordje op het hekje was de tuin snel te vinden. Het was alleen heel lastig om terug te komen van de tuin naar
het huis.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Ze had dit snel gevonden. En ze was er heel enthousiast over en wilde meteen al alles doen.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ja, ze vroeg meteen of het echt was en of ze het mee kon nemen. Ze noemde alle klusjes op die ze meteen al wilde
doen omdat ze alle muntjes wilde.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Na het een keer gebruikt te hebben snapte ze alles en vond ze het wel makkelijk. Ze snapte nu al niet hoe ze net een
knopje niet kon vinden. Dat vond ze heel dom omdat het zo goed was.
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
De hoofdletters zijn moeilijk. Alle kleine letters kent ze wel maar niet alle hoofdletters. Daar gaan ze in groep 4 week
mee verder. Ook de tweeklanken letters zijn nog erg lasten
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Odessa gaf aan beloningen heel leuk te vinden en daar haar best nog extra voor te willen doen.
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6.3.6 Simar, 7 jaar
Deze test ben ik begonnen met een korte intro, om te kijken of een eenmalige simpele uitleg de kinderen helpt
de app beter te begrijpen. Als deze test positief wordt, ga ik kijken of ik dit toe zou kunnen passen.
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Ze kon spelletjes makkelijk vinden via het menu en de terugweg naar huis kon ze ook goed vinden.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
Het winkel icoon had ze direct gezien. Ze kwam in de winkelstraat. De betekenis van het woord meubels kende ze niet
dus dit is iets wat ik zou moeten aanpassen. Ze herkende de emojis en vond dit heel leuk.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Ze snapte meteen dat de hamer stond voor bouwen en klikte hier op. Ze vond het heel leuk dat ze zelf je huis kon
inrichten en werd er al enthousiast van.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Ook in de tuin kon ze snel dingen toevoegen zonder dat ze moest zoeken.
Je muntjes zijn weer bijna op en wilt daarom een nieuw spaardoel aanmaken. Weet jij waar je dit kunt doen?
Via het spaarpotje vond ze haar spaardoel, ze had alleen ook verwacht dat ze daar haar geld kon zien.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Thuis doet ze soms wel klusjes. Ze doet stofzuigen, stoffer en blikken en soms afwassen. Ze zou meer klusjes doen
als ze hier wat mee kon verdienen. Toen ze het menu had gevonden zag ze al snel het ouder scherm. Ze was meteen
geïnteresseerd in de bedragen en wilde weten waar je het meeste voor zou krijgen.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ja omdat het een spelletje is en dat vindt ze heel leuk.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Ze vond het wel makkelijk alleen sommige knopjes vond ze wat lastiger. Zoals naar de ouders toe.
Je kon niet terugkomen van de tuin naar het huis, dat was vervelend.
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Ja dat zou ze heel leuk vinden.
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6.3.7 Rosanne, 7 jaar
Opdrachten
Je ziet dat je net niet genoeg muntjes hebt behaald om te kopen wat jij wilt. Om meer muntjes te verdienen
kun je een spelletje spelen, waar denk je dat je dit kunt doen?
Het menu was direct zichtbaar. Rosanne had binnen enkele seconden het tabje met spelletjes al gevonden.
Na het spelen van het spel heb je genoeg muntjes. Nu kun je eindelijk de gele bank kopen voor in je huisje,
hoe doe je dit?
De winkel had Rosanne in enkele seconden gevonden. Ze gaat de meubelwinkel in die “spullen in huis” heet. Ze kiest
een bank en selecteert hem in de gele kleur. Ze rekent af door haar emoji code in te voeren en drukt op ok.
Vorige keer had je allemaal dingen gekocht om de buitenkant van je huis wat mooier te maken, je hebt het
alleen nog niet aan je huis toegevoegd. Hoe kun je dit doen?
Rosanne had snel door dat het hamer icoontje betekende dat je kon bouwen. Ze klikte bij het bouwen op een van de
pijltje om naar de volgende pagina in haar producten te gaan. Zo kwam ze op een ander uitgebreid huis dan de rest van
de testers tot nu toe.
Je wilt ook in de tuin wat plantjes toevoegen die je al hebt gekocht. Ga naar de tuin en doe dit.
Via het hek gaat Rosanne de tuin in. Ze klikt op het bouw icoontje. Ze vond het raar dat je in de tuin ook een hamer
kreeg, terwijl je hier juist een schep voor nodig hebt. Verder verliep het heel soepel.
Je hebt net jouw moeder geholpen met afwassen. Hier kunnen je ouders je muntjes voor geven voor in de
app. Samen met je een van je ouders wil je dit toevoegen, waar doe je dit.
Ze gaat via het menu naar het ouder gedeelte. Daar voegt ze afwassen toe en zo krijgt ze de beloning.
Vragen na de test
Zou jij dit een leuke manier vinden om te leren omgaan met geld?
Ja, ik zou de app meteen al willen hebben want dan kan ik leren sparen voor dingen.
Vond je de app makkelijk te gebruiken?
Ja, ik was alleen heel benieuwd naar alle dingen dus ik klikte overal op omdat ik wilde zien hoe het eruit zag.
Zijn er dingen die je moeilijk vond om te vinden?
Nee, ik vond alles eigenlijk heel makkelijk.
Als beloning voor het goede sparen wilt de asn bank kleine cadeautjes opsturen zoals zaadjes om een plantje
te planten in je eigen tuin, zou je extra je best doen op het sparen om zoiets te kunnen krijgen?
Ja dan ga ik heel erg mijn best doen maar ik wil ook wel andere cadeautjes dan plantjes.
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6.4 Foto's testen

Afbeelding 6.4.1 - Sanne aan het testen

Afbeelding 6.4.2 - Mirthe aan het testen

Afbeelding 6.4.3 - Kyra aan het testen

Afbeelding 6.4.4 - Simar aan het testen

Afbeelding 6.4.5 - Milan en Luca na het testen

Afbeelding 6.4.6 - Simar aan het testen
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6.5 Iteraties
Na het testen van mijn app ben ik achter een aantal dingen gekomen waardoor ik best wel wat moest gaan itereren in
mijn app. Dit is de hele lijst met verbeterpunten
Probleem
Tweeklank letters (Eu, ou, ui, au) zijn lastig
Nog bezig met het leren van hoofdletters
Knopjes boven zijn eerst keer nog vaag
Euro teken (€) snappen ze niet
Het huis is erg klein
Snappen niet dat je op een deur moet klikken
Het is niet duidelijk waar ze op moeten klikken om
ergens heen te gaan zoals; huis in, de winkel in etc.
De weg terug vanuit de tuin is lastig
Willen meubels in andere kleuren
Willen bevestiging om wat te kopen
Onduidelijk dat je opzei kan in de winkelstraat

De oplossing
Lastige woorden met tweeklank letters weggehaald
Alle hoofdletters verwijderd uit de app
Zero state met stem begeleiding
€ vervangen door het woord euro
Alles wat groter gemaakt
Hele dingen klikbaar ipv bijvoorbeeld alleen een deur
Bordjes op deuren en doorgangen geplaatst met de
naam van de soort ingang
Bordje op hek met huis erachter als doorgang naar huis
Na kiezen meubel, keuze uit verschillende kleuren
Weet je het zeker? vraag na aankoop
Pijlen toegevoegd en een stukje van de volgende winkel

Welkom in de
duurzame stad!

nen
bin
binnen

tuin

Afbeelding 6.5.1 - Voor iteraties

Afbeelding 6.5.2 - Na iteraties

300

naar binnen

Afbeelding 6.5.3 - Voor iteraties

Afbeelding 6.5.4 - Na iteraties
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Meubels

Banken

welke
Normalekleur
bank vind je
Zachte
mooi?
bank

Meubels

2 kussen bank

Banken

Normale bank

Zachte bank

Slaap bank

Space bank

weet je het zeker?

2 kussen bank

Kasten

Kasten

Lampen

Lampen
Slaap bank

Space bank

Tafels & stoelen

Tafels & stoelen

Ramen & deuren

Ramen & deuren

Decoratie

Decoratie

Afbeelding 6.5.5 - Kleur kiezen

Afbeelding 6.5.6 - Weet je het zeker?

Afbeelding 6.5.7 - Voor iteraties

Afbeelding 6.5.8 - Na iteraties

Afbeelding 6.5.9 - Voor kleur aanpassing

Afbeelding 6.5.10 - Na kleur aanpassing
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