
uxkids.com |  info@uxkids.com | +31 (0)6 81 22 10 00 Focusgroepen met kinderen resulteren in een beter ontwerp 

Elk nieuw product, dat zich richt op kinderen, begint 
met een idee. Dit idee is meestal afkomstig van een 
relatief kleine groep mensen. Een productteam heeft 
meestal de beste bedoelingen en een goed inlev-
ingsvermogen voor hun jonge doelgroep.

Toch moeten er tijdens het ontwerpproces keuzes 
worden gemaakt om te zorgen dat het product 
optimaal aansluit bij de behoeften, capaciteiten en 
verwachtingen van de eindgebruikers. Dit kan onze-
kerheid en twijfels veroorzaken. 

Door in een vroeg stadium van het ontwerppro-
ces kinderen te betrekken kunnen twijfels worden 
weggenomen. Feedback en inzichten van de 
daadwerkelijke gebruiker geven zekerheid voor het 
maken van onderbouwde ontwerpbeslissingen.

CareToSave

CareToSave is een gedreven start-up met een erg 
leuk idee: Een ijsbeer, Bobo, met een missie om zijn 
leefgebied en soortgenoten te beschermen door 
kinderen (5 – 10 jaar) te helpen energie te besparen. 

Bobo wordt aangesloten op het lichtnet en geeft 
door middel van kleur te veranderen feedback over 
het energieverbruik van een gezinshuishouding.

Bobo wordt geleverd met een verhaal om kinderen 
het verband te leren tussen energieverbruik en het 
opwarmen van de aarde. 

De Bobo-app ondersteunt deze boodschap en 
geeft kinderen inzicht in hun energieverbruik. 

Kinderen worden in de Bobo-app beloond voor 
energiebesparing door middel van punten en spelletjes.

CareToSave ontwikkelde dit concept met drie 
hoofddoelstellingen: (1) kinderen leren over ‘ener-
gie’, (2) kinderen bewust maken van de gevolgen 
van energieverspilling en (2) kinderen aanmoedigen 
om energie te besparen. 

Evalueren van het concept 

Een productidee of -concept is zo goed als de 
gebruiker vindt dat het is. Wanneer je ontwerpt 
voor kinderen is het hun stem die telt. 

CareToSave wist dat hun idee goed was, maar wilde 
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Bobo wordt geleverd met een spannend verhaal om kinderen te leren 
over de opwarming van de aarde

validatie van hun concept. Ze hadden veel vragen 
die alleen beantwoord konden worden door de 
toekomstige gebruikers van Bobo: kinderen tussen 
de vijf en tien jaar oud.
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De highlights

In deze fase van het ontwikkelproces en voor 
bovenstaande vragen zijn focusgroepen de ideale 
UX onderzoeksmethode voor het valideren en ver-
beteren van het concept.  

UXkids organiseerde focusgroepen met 10 kin-
deren van 7 tot 10 jaar oud. De kinderen werden 
opgedeeld in groepen, waarbij jongens en meisjes 
werden gescheiden.

De volgende hoofdbevindingen werden (1) gerap-
porteerd door de kinderen, (2) waargenomen door 
UXkids, of (3) waren het gevolg van verdere analyse 
van de resultaten door UXkids. De resultaten bev-
estigen het initiële concept en bieden input voor 
verdere verfijning en verbetering van het concept.

De verhaallijn & personages

1 . Bevestiging van het concept

1. De verhaallijn sluit aan bij kinderen in de 
leeftijd van 7 - 10 jaar. De kinderen luisterden 
aandachtig en werden gegrepen door het verhaal. 
Kinderen waarderen een verhaal dat zowel span-
nend als grappig is. Kinderen herkenden thema’s uit 
hun eigen leven (vervelende zus, bezorgde moeder, 
etc.) en dit sprak hen aan. 

2. Één held is voldoende. Het verhaal heeft geen 
extra held of antiheld nodig volgens de kinderen.

De onderzoeksvragen

Het startpunt van de samenwerking was een lange 

lijst vragen die validatie en verduidelijking behoeften. 

Samen stelden UXkids en CareToSave prioriteiten 

en definieerden de volgende onderzoeksvragen::  

De verhaallijn & personages 

• Is het verhaal duidelijk en spannend genoeg voor 
kinderen van 7-10 jaar? 

• Wat vinden kinderen van 7-10 jaar van de per-
sonages in het verhaal? 

• Kunnen kinderen van 7-10 jaar zich identificeren 
met de personages in het verhaal?

Het product 

• Is de link tussen de verhaallijn en het product 
duidelijk? 

• Spreekt het product kinderen van 7-10 jaar aan? 

• Wat moet de functionaliteit van het product zijn? 

• Hoe zien kinderen van 7-10 jaar de rol van het 
product? 

De app 

• Willen kinderen naast het product een bijbe-
horende app? 

• Welke ideeën hebben kinderen ten aanzien van 
de app? 

“We zouden het onderzoek niet zelf hebben 
kunnen doen, niet met dezelfde kwaliteit en 
diepgaande inzichten. Het is ons product 
en we wilden zo graag dat de kinderen onze 
ideeën zouden bevestigen. 

UXkids heeft de nodige afstand om objectieve 
en onderbouwde resultaten te verkrijgen. Nu 
weten we concreet wat er wel en niet werkt.” 

Andriy Shmyhekskyy oprichter van CareToSave 

De Bobo-lamp reageert op het energieverbruik door van kleur te veranderen.
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Focusgroepen zijn een goede manier om een idee te valideren met kids.

Vooral de jongens waren gefascineerd door hoe het product werkte.

2. Verfijning van het concept 

1. Er is een sekseverschil. Meisjes raakten meer 
emotioneel gehecht aan de personages dan jon-
gens. Jongens wilden meer actie dan meisjes. 

2. Er is een leeftijdsverschil. Jongere kinderen (8 
jaar en jonger) hadden moeite met het begrijpen van 
het concept van het opwarmen van de aarde. Voor 
de kinderen van 9 jaar en ouder moest het verhaal 
serieus en realistisch zijn. Deze oudere kinderen 
hadden meer aandacht voor detail.

3. Bobo hoeft niet ‘cool’ zijn. Alle kinderen von-
den Bobo leuk omdat hij grappig en schattig is en 
niet ‘cool’ zoals werd verwacht. 

4. Kinderen identificeren zich niet met de per-
sonages. De kinderen bouwden geen grote emo-
tionele band op met de personages uit het verhaal.

Het product 

1. Bevestiging van het product 

1. Licht werkt goed als feedback. Kinderen von-
den het leuk dat Bobo een lamp is. Het veranderen 
van kleur werkt goed als indicator voor veranderin-
gen in het energieverbruik. 

2. De real-time feedback over het ener-
gieverbruik werkt heel goed. Kinderen zagen 
meteen het effect van hun gedrag en dit maakte 
het betrokken. Het real-time tonen van het ener-
gieverbruik maakt het abstracte begrip van energie 
zichtbaar en daardoor toegankelijker. 

3. Inzicht in energieverspilling is effectief. Het 
veranderen van kleur gaf kinderen inzicht in de 
verandering van energie die werd verbruikt. Kin-
deren hebben moeite met het besparen van ener-
gie, omdat het abstract is en omdat ze het vaak 
gewoonweg vergeten.

3. ‘Bobo de ijsbeer’ is een goed gekozen 
naam voor een heldenfiguur. Een ijsbeer is een 
goed personage om kinderen te leren over energie. 
Kinderen waren positief over de naam ‘Bobo’. Ze 
vonden het een passende naam voor een ijsbeer en 
ook voor een superheld.

4. Kinderen lezen graag boeken. Alle kinderen 
gaven aan het leuk te vinden een boek te lezen (met 
en zonder illustraties) of te worden voorgelezen. Een 
verhaal in boekvorm is een goede manier om het 
opwarmen van de aarde uit te leggen en te laten 
zien waarom het belangrijk is om energie te besparen.

In een verhaal leren kinderen over het verband tussen energieverbruik 
en het opwarmen van de aarde.
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4. Dat de beer zacht aanvoelt is goed. Hoewel 
de beer zachter zou kunnen zijn, vonden alle kin-
deren de beer prettig aanvoelen in hun handen. 

2. Verfijning van het product 

1. Er is een leeftijdsverschil. Jongere kinderen  
(8 jaar en jonger) zagen Bobo als een huisdier of een 
vriend om voor te zorgen. Oudere kinderen (9 jaar 
en ouder) zagen het product als ‘hulp’ welke hen 
eraan herinnerde om energie te besparen. 

2. Het product lijkt niet op de Bobo uit het 
verhaal. Het product lijkt meer op een volwassen, 
mannelijke beer. Hoewel kinderen een betere gelijke-
nis met meer details prefereerden, waren ze positief 
over de look & feel van het product. 

3. De gamemodus is verwarrend. Kinderen 
begrepen het doel van de gamemodus (het wille-
keurige veranderen van kleur als reactie op beweg-
ing) niet en probeerden de kleuren te koppelen aan 
energieverbruik. 

4. Oudere kinderen hebben meer aandacht 
voor detail. Vooral de jongens (9 jaar en ouder) 
wilden weten hoe het product werkt, hoe je het 
uitzet, enz. 

De app

Kinderen vonden het een leuk idee om hun ener-
gieverbruik op de iPad bij te kunnen houden. Tablets 
werden geassocieerd met het spelen van spelletjes 
en kinderen vonden het idee van een ‘Bobo-app‘ 
leuk. 

Hoewel dit niet de focus was van het onderzoek, 
hadden de kinderen een aantal goede ideeën over 
hoe het concept van energiebesparing zou kunnen 
worden gegamificeerd. Ze stelden bijvoorbeeld voor 
dat door energiebesparing in het dagelijkse leven 
(1) Bobo geholpen zou kunnen worden in het spel, 
of (2) ijsblokjes zouden kunnen worden verdiend als 
punten.

In een notendop

UXkids heeft CareToSave geholpen bij het valideren 
van hun concept en het verbeteren van het product. 
Door middel van focusgroepen werd inzicht verkre-
gen in de behoeften, capaciteiten en verwachtingen 
van de leeftijdsdoelgroep. 

Dit gaf CareToSave de gewenste zekerheid voor 
het maken van de vele ontwerpbeslissingen in hun 
concept-fase.

“We hebben veel geleerd van de samenwerk-
ing met UXkids . Terwijl sommige resultaten 
onze ideeën bevestigden, hebben we ook 
veel nieuwe inzichten opgedaan. 

Nu weten we wat onze leeftijdsdoelgroep leuk 
en niet leuk vindt aan ons concept. Dit geeft 
ons het nodige vertrouwen om ons product 
naar een hoger niveau te tillen.”

Andriy Shmyhekskyy, oprichter van CareToSave


