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Bovenbouw leerlingen helpen AmbraSoft met 

design van tablet-based rekenmodule

Zowel thuis als in het onderwijs neemt het gebruik 
van tablets in razend tempo toe. Thuis hebben veel 
kinderen nu al primair toegang tot een tablet en is 
de computer of laptop vaak een gedeeld device 
waarop af en toe wordt gewerkt aan opdrachten 
voor school. 

Steeds vaker hebben kinderen zelfs al een eigen 
tablet. Om de behoefte in de markt tegemoet te 
komen is het van groot belang dat nieuwe (educa-
tieve) producten op deze ontwikkeling inspelen en 
tablet-based zijn. 

AmbraSoft

Als onderdeel van Noordhoff Uitgevers is AmbraSoft 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van educa-
tieve software. De software van AmbraSoft wordt op 
ruim 5000 scholen in Nederland gebruikt.

AmbraSoft wil de snel ontwikkelende markt blijven 
bedienen. Daarom ontwikkelde AmbraSoft afgelo-
pen jaar een nieuwe, tablet-based rekenmodule 
specifiek voor de bovenbouw (groep 7 en groep 8). 

Deze nieuwe “Rekenmodule Bovenbouw” moest 
aan een aantal voorwaarden voldoen, waarbij reten-
tie van de gebruikers en geschiktheid voor gebruik 
op de tablet de belangrijkste waren. Daarnaast moet 
de  nieuwe rekenmodule goed rekening houden met 
de behoeften en wensen van de leerlingen. 

Voordat het concept verder werd uitgewerkt wilde 
AmbraSoft meer inzicht in en feedback van de jonge 
gebruikers: 

• ter bevestiging van gemaakte keuzes en 
• voor het optimaliseren van het reeds ontwikkelde  
 wireframe.

Een strakke deadline

UXkids werd gevraagd een voorstel te doen voor 
onderzoek welke AmbraSoft handvatten zou geven 
om de “Rekenmodule Bovenbouw” te finetunen en 
te optimaliseren. 

Omdat de technologische ontwikkelingen ook in 
het onderwijs hard gaat was er een strakke dead-
line voor het project. In 4 weken tijd hebben we 
het onderzoek voorbereid, de werving gedaan, het 
onderzoek uitgevoerd en een uitgebreid rapport 
opgeleverd. De korte doorlooptijd van het project 
en de flexibiliteit van UXkids hebben ervoor gezorgd 
dat AmbraSoft snel verder kon werken aan de laat-
ste fase van de productontwikkeling.

UXkids case study:

Bovenbouw leerlingen helpen AmbraSoft met 
design van tablet-based rekenmodule

“Het team van UXkids haalt vlot en doeltref-
fend actuele feedback op uit onze doelgroep 
en verwerkt deze tot bruikbare en heldere 
aanbevelingen.” 

David Stranders, projectleider bij Noordhoff
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Onderzoeksopzet

Om de vragen van AmbraSoft duidelijk en uitvoerig 
te kunnen beantwoorden adviseerde UXkids een 
combinatie van focusgroepen en user tests. Na een 
briefing aan het begin van het traject kwamen we uit 
op de volgende drie onderzoeksvragen:

1. Sluit het concept aan bij de ervaringen, behoeften  
 en verwachtingen van kinderen van groep 7 en 8? 
2. Wat zijn de wensen, behoeften en verwachtingen 
  van het visuele design van de “Rekenmodule  
 Bovenbouw” van kinderen uit groep 7 en 8?
3. Sluit het interaction design van de “Rekenmodule  
 Bovenbouw” aan bij de ervaringen, behoeften en  
 verwachtingen van kinderen van groep 7 en 8? 

Voor elke categorie definieerde UXkids meer 
specifieke sub-onderzoeksvragen. Deze vragen 
vertaalden we naar kindvriendelijke, bij de leefti-
jdsdoelgroep passende, vragen. UXkids heeft 6 
één-op-één user tests sessies gedaan met kinderen 
uit groep 7 (leeftijd 10 – 11 jaar), dit gaf de beste 
inzichten in de interactie met de tablet module en 
hoe deze werd ontvangen. 

Voor het beste inzicht in het visuele design zijn 
focusgroepen gehouden met 16 kinderen (2 x 4 
jongens en 2 x 4 meisjes). Beide methoden zijn 
gebruikt om het concept te testen en feedback en 
ideeën te verzamelen.

Validatie van het concept

De educatieve producten van AmbraSoft zijn geliefd 
onder leerlingen en leerkrachten. De adaptiviteit en 
didactiek zijn aspecten waar AmbraSoft sterk in is 
en waar het bedrijf veel ervaring mee heeft. 

De overstap naar een tablet-based module en het 
feit dat er voor groep 7 en groep 8 nog relatief 
weinig educatieve apps zijn, waren redenen voor 
AmbraSoft om op zoek te gaan naar feedback op 
en validatie van het bedachte concept. 

Hierbij stonden de evaluatie van het interactie 
design en het visuele design voorop. AmbraSoft 
wist dat het betrekken van de doelgroep de enige 
manier is om betrouwbare informatie te verzamelen. 

UXkids betekent: 

• 100% objectief en onafhankelijk advies 
• 5 jaar ervaring in UX-onderzoek met kids
• 1 partner voor een betere UX voor kids  
 van A tot Z
• Besparing in tijd en middelen door  
 uitbesteden onderzoek
• Kostenbesparing; doordat product failures  
 voorkomen worden
• Hoge flexibiliteit door een klein en  
 dedicated team

Tijdens focusgroepen werd het visuele design geëvalueerd.

Tijdens user tests werd het interactie design getest.
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Het visuele design sloot goed aan bij kinderen 
uit groep 7, maar de mogelijkheid om het visuele 
design te personaliseren bleek nodig om het design 
ook toekomst-proof te maken. Er was één duidelijke 
keuze voor een versie van de avatar, maar aanpass-
ingen waren gewenst. Het interactie design sloot 
voldoende aan bij kinderen van groep 7, maar kon 
nog gebruiksvriendelijker worden gemaakt.

De voordelen van UX onderzoek voor AmbraSoft

Met de resultaten uit het onderzoek kon AmbraSoft 
verder gaan met het bouwen van de nieuwe  
“Rekenmodule Bovenbouw”. AmbraSoft had door 
het onderzoek de zekerheid dat ze op de goede 
weg zaten met het bedachte concept en kon met 
de feedback, nieuwe ideeën en aanbevelingen de 
rekenmodule naar een nog hoger niveau tillen.

Conclusies Onderzoek

De bevindingen uit het onderzoek waren positief en 
bevestigden het concept van de module. Het idee, 
en de basis sluit aan bij de doelgroep. Hieruit spre-
ekt de jarenlange ervaring die AmbraSoft heeft met 
de combinatie van oefenen en spelen.

Voor de verdere uitwerking en de details van de 
module kwamen een aantal zaken duidelijk naar 
voren tijdens het onderzoek.

Het concept sloot goed aan bij de doelgroep. Wel 
was het voor de retentie van belang te zorgen voor 
vernieuwing, variatie en keuzes bij alle onderdelen. 
Het spel-concept was goed, maar de game zelf 
sloot nog onvoldoende aan bij de doelgroep. De 
avatar en het “shoppen” voor de avatar werden 
het leukst gevonden. De selfie-functionaliteit bood 
ruimte voor verbetering.

De leerlingen hadden veel ideeën en suggesties voor verbeteringen. 

Betere ervaringen voor kinderen

UXkids is het enige onderzoeks- en advies-
bureau in Nederland dat is gespecialiseerd in 
User Experience onderzoek met kinderen.

Wij helpen u bij het maken van onderbouwde 
ontwerpbeslissingen en helpen voorkomen 
dat uw product niet aansluit bij de leeftijds-
doelgroep.


