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Nederlandse basisscholen ontdekken in toen-
emende mate de mogelijkheden en voordelen van 
digitale media voor het onderwijs. Door computers 
en tablets te gebruiken tijdens de les worden kinderen 
beter voorbereid op de digitale wereld waarin zij leven. 

Heutink ICT is marktleider op het gebied van 
IT op de Nederlandse PO-markt. Eén van de 
belangrijkste producten is MOO (Mijn Omgev-
ing Online), een digitale leer- en werkomgeving 
voor de basisschool.

Toen MOO voor het eerst werd geïntroduceerd in 
2010 was dit product vooruitstrevend. MOO brengt 
alle IT gerelateerde vragen samen op één platform. 
De “single-sign on” waarmee men toegang krijgt 
tot alle educatieve programma’s was (en is) zeer 
aantrekkelijk voor scholen. 

Maar ook een vooruitstrevend product moet 
doorontwikkeld blijven worden. Begin 2014 besloot 
Heutink ICT dat het tijd was voor een volledig her-
ontwerp van het MOO platform. 

Het MOO projectteam bracht verschillende stake-
holders bij elkaar, ieder met andere wensen, ideeën 
en belangen met betrekking tot een nieuwe MOO. 

Over één ding was iedereen het eens: het lerende 
kind moest het uitgangspunt worden bij het 
herontwerp van MOO.  

Heutink ICT en UXkids 

In mei 2014 werd UXkids uitgenodigd om hun visie 
voor de ‘Nieuwe MOO’ te presenteren aan Heu-
tink ICT. Op basis van hun child-first en tablet-first 
aanpak mocht UXkids, eind juni, aan de slag met dit 
uitdagende project. 

In vier maanden tijd heeft UXkids:

1) De visie voor MOO op basis van een grondige 
gebruikersanalyse herschreven. 

2) Een gedetailleerde en op de gebruikers afge-
stemd interaction ontwerp uitgewerkt. 

3) Samen met een derde partij het grafisch  
ontwerp ontwikkeld.  

UXkids case study:

MOO ontwikkelt met  
kinderen - voor kinderen

“UXkids koppelt theorie aan praktijk, op beide 
terreinen zijn ze deskundig. Het blijft daardoor 
niet bij het opstellen van visionaire vergezich-
ten, maar het wordt allemaal heel concreet en 
in detail uitgewerkt en bovendien in de prak-
tijk getoetst. 

Een userinterface gericht op kinderen is écht 
wat anders dan zomaar een userinterface, dat 
is ons wel gebleken. De toegevoegde waarde 
van UXkids is groot.” 

Coen Thönissen, Operationeel Directeur bij Heutink ICT

Keywords: MOO, User tests, Focusgroepen, Interviews, User Persona’s, Interaction Design, Grafisch Design, 

Child-Centered Design, Child-first, Tablet-first, Usability, UX, Kindvriendelijkheid



uxkids.nl |  info@uxkids.com | +31 (0)6 81 22 10 00 MOO ontwikkelt met kinderen voor kinderen

In vier maanden tijd naar een kindvrien-
delijk en toekomstbestendig MOO

1. De kick-off meeting

Tijdens de kick-off meeting was iedereen van het 
MOO projectteam aanwezig, dus stakeholders van 
alle relevante afdelingen zoals: (1) het management, 
(2) ontwikkeling, (3) didactiek, en (4) marketing. 

Het doel van deze meeting was het bepalen van 
de scope van het project en het definiëren van de 
succesindicatoren voor het herontwerp. Daarbij zijn 
SMART-doelen gedefinieerd ten aanzien van het 
ontwerp en de bruikbaarheid.

2. Weten voor wie je ontwerpt 

Na de de kick-off meeting was het tijd voor UXkids 
om alles te leren over MOO. Naast veel lezen heeft 
UXkids interviews gehouden met medewerkers van 
Heutink ICT en heeft zij de bestaande MOO omgev-
ing leren kennen. Maar het belangrijkste en meest 
waardevolle was, het leren kennen van de gebrui-
kers door middel van veldonderzoek op scholen.  

Op basis van deze informatie heeft UXkids zes 
hoofd-gebruikersgroepen voor MOO gedefinieerd:

• Kinderen tussen 3 en 5 jaar
• Kinderen tussen 6 en 8 jaar
• Kinderen tussen 9 en 12 jaar
• Leerkrachten
• ICT coördinatoren
• Ouders

Gedurende het gehele project bezocht UXkids 
basisscholen in heel Nederland om het concept en 
het grafisch ontwerp met de verschillende gebrui-
kersgroepen te toetsen. 

Hiervoor gebruikte UXkids onderzoeksmethoden 
zoals focusgroepen, user tests en kwalitatieve inter-
views. 

Een multidisciplinair team

Het MOO projectteam bestond uit UXkids en 
één of meer vertegenwoordigers van de ver-
schillende afdelingen binnen Heutink ICT. 

Het gehele team gedurende een project blijven 
betrekken heeft de volgende voordelen: 

• Iedereen is en blijft op de hoogte en  
 voelt betrokkenheid
• Er is weinig/geen miscommunicatie  
 (intern en extern)
• Er ontstaat een sterke teamgeest
• Iedereen voelt zich gewaardeerd
• Beslissingen worden geaccepteerd en  
 gesteund
• Alle expertise binnen het bedrijf wordt benut
• Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het  
 succes van het project

Aan het eind van de conceptfase was elke 
genomen beslissing (1) technisch mogelijk, (2) 
didaktisch verantwoord, (3) in het belang van 
de gebruiker, en (4) goedgekeurd vanuit zowel 
marketing als management oogpunt. 

“Bij UXkids geloven wij in de kracht van Child-Centered Design. Wij zorgen ervoor dat een product of 
interface aansluit bij de verwachtingen, behoeften en capaciteiten van de gebruiker. 

Hoe doen we dat? Door goed te luisteren, de gebruiker te observeren, en de context te begrijpen 
waarin het product of interface gebruikt wordt.” 

Sabina Idler, CEO bij UXkids
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Uitdagingen

Tijdens deze fase van het project stonden zowel 
UXkids als ook Heutink ICT tegenover een aantal 
uitdagingen. Het herschrijven van de visie voor 
MOO vanuit een nieuw perspectief — namelijk vanu-
it de gebruikers — heeft UXkids gedwongen om het 
oorspronkelijke concept drastische te veranderen. 

Naast de input en feedback van de verschillende 
stakeholders, was het belangrijk om functionalit-
eiten en ideeën altijd te valideren op basis van de 
behoeften van de gebruikers. 

Door de ‘outsider’ rol kon UXkids in deze fase 
van het project objectief blijven, focus houden, 
en prioriteiten stellen die in het belang waren 
van de gebruikers.

3. Verwachtingen en behoeften vertalen naar 
een gebruiks-/kindvriendelijk interface

Deze fase van het project ging vooral om het vorm-
geven van de tot nu toe abstracte gebruikersanalyse. 

De uitdaging was om de juiste vertaalslag te maken 
van de verwachtingen en behoeften van de gebrui-
kers naar een intuïtief en leeftijdsgeschikte interface. 

Elke beslissing tijdens het herontwerp traject van 
MOO werd genomen op basis van de verwachtin-
gen, behoeften, mogelijkheden en doelen van deze 
zes gebruikersgroepen. UXkids heeft voor iedere 
gebruikersgroep een user persona gemaakt om de 
gebruiker een “gezicht” te geven en de verschillen 
tussen de groepen inzichtelijk te maken.  

Op basis van de “child-first design approach” heeft 
UXkids eerst de minimale eisen voor de jongste 
leeftijdsgroep gedefinieerd. Naarmate de gebruikers 
ouder worden ontwikkelen zij andere doelen, ver-
wachtingen en mogelijkheden waardoor de interface 
steeds complexer kan worden.

User persona’s

User persona’s zijn fictive karakters die ontwik-
keld worden om verschillende gebruikersgro-
epen van een product of website te vertegen-
woordigen. Het doel van een user persona is 
om een complexe gebruikersgroep voor het hele 
projectteam inzichtelijk en toegankelijk te maken.

User persona voor de leeftijdsgroep 9 - 12 jaar
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UXkids begon met het structureren en prioriteren 
van functionaliteiten per gebruikersgroep. Vervol-
gens werd door middel van talloze tekeningen en 
wireframes alles op zijn plek gezet. 

Na meerdere iteraties, waarbij waardevolle feed-
back van Heutink ICT werd meegnomen, werden 
de wireframes afgerond. Het resultaat was een 
gedetailleerde en uitgebreide documentatie van het 
interaction design per functionaliteit en per gebrui-
kersgroep. 

Samen met een externe partij, die gespecialiseerd is 
in het ontwerpen van digitale media voor kinderen, 
kreeg MOO een mooi visueel ontwerp en kwam 
het concept tot leven. Het grafisch ontwerp werd 
gebaseerd op de gebruikersanalyse en het interac-
tion design van UXkids en de huisstijl van Heutink ICT.

4. User tests

Met het grafisch ontwerp ging UXkids weer naar de 
scholen toe om het ontwerp samen met de gebrui-
kers te evalueren. 

Door middel van talloze één op één user tests heeft 
UXkids informatie verzameld om antwoord te kun-
nen geven op uiteenlopende vragen m.b.t. zaken 
zoals gebruiksgemak, aansprekendheid en function-
aliteit. 

MOO nu en in de toekomst

MOO is opnieuw “uitgevonden” met het lerende 
kind als uitgangspunt en samen met kinderen voor 
kinderen ontwikkeld. Gebruikersonderzoek liet zien 
dat dit is gelukt. De uitdaging is om in contact te 
blijven met de gebruikers en ervoor te zorgen dat 
MOO ook in de toekomst gebruiks- en kindvrien-
delijk blijft. En een voorloper te blijven in een tijdperk 
waarin technologie en gebruikersbehoeften in hoge 
snelheid veranderen. 

Wireframe van de nieuwe MOO

Grafisch ontwerp van de nieuwe MOO

User testsessies met de nieuwe MOO

Brainstormsessie tijdens de gebruikersanalyse-fase


