
Een gebruiksvriendelijk dashboard voor  
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Over Muiswerk Educatief

Het onderwijslandschap in Nederland is complex en veran-

dert voortdurend. Hetzelfde geldt voor het groeiende aan-

bod aan digitaal lesmateriaal.

Muiswerk Educatief ontwikkelt al 25 jaar software voor het 

onderwijs. Met 3.300 locaties en meer dan 650.000 leerlin-

gen, behoort Muiswerk tot de meest populaire oefensoft-

ware in Nederland. Reden hiervoor is onder andere het 

brede aanbod aan oefeningen waarmee leerlingen op hun 

eigen niveau kunnen werken. 

Goede content is echter niet meer het enige waar scholen op 

letten bij het kiezen van oefensoftware. Gebruiksgemak en 

de uitstraling van een product spelen een even belangrijke 

rol bij het behouden en vergroten van de eigen marktpositie. 

“UXkids onderscheidt zich van 
andere partijen door hun brede 

kennis van het onderwijs. Ze 
doorgrondden onze applicatie 
razendsnel en ze weten deze 

complexe wereld op een 
indrukwekkende manier te 

versimpelen.”

Bram van Tongeren 
Directeur bij Muiswerk
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1. De gebruikerservaring als 
onderscheidend kenmerk

Muiswerk is zich bewust van het groeiende belang 
van een goede gebruikerservaring en besluit in 2016 
om haar oefenplatform naar een hoger niveau te 
tillen. 

Waar de focus eerst lag op het uitbreiden van  
het aanbod en de doorontwikkeling van nieuwe  
functionaliteiten, staan in dit project de kind- en 
gebruiksvriendelijkheid van het product centraal: 

• Hoe geven wij leerlingen meer inzicht in hun  
 eigen leerproces? 

• Vinden docenten hun weg naar het brede  
 aanbod van Muiswerk Online? 

• Hoe kunnen wij de gebruiker nog beter  
 ondersteunen binnen de Muiswerk omgeving? 

Muiswerk gaat op zoek naar een externe partner voor 
1) het plannen en uitvoeren van gebruikersonderzoek 
op scholen, 2) het vertalen van inzichten en ideeën 
naar een nieuw concept en interactieontwerp en 3) 
een nieuwe look & feel voor Muiswerk Online.

 
2. UXkids en Muiswerk bundelen  
hun krachten

UXkids is gespecialiseerd in het ontwerpen en  
optimaliseren van kind- en gebruiksvriendelijke  
software. Vaak staan bedrijven zo dichtbij hun eigen 
producten dat een objectieve kijk lastig is. Als exter-
ne partij heeft UXkids de nodige afstand om zowel 
naar het grote geheel als naar de details te kijken. 

De User 
Experience van 
het kind centraal

UXkids Expertises

Concept 
Interactie ontwerp 
Grafisch ontwerp 
Gebruikersonderzoek
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Samen met Muiswerk en de gebruikers heeft UXkids 
de volgende doelstellingen voor de nieuwe Muiswerk 
Online omgeving geformuleerd:

•  Een motiverend dashboard voor leerlingen,  
wat leerlingen inzicht geeft in hun eigen leer- 
proces en hen triggert, verrast, betrekt, begeleidt  
en beloont voor hun inzet

• Een overzichtelijk dashboard voor docenten,  
  wat docenten begeleidt en ondersteunt in hun  

werk, inzicht geeft in de voortgang van hun leer-
lingen en in de vele mogelijkheden van Muiswerk

• Een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid 

• Een nieuwe frisse vormgeving, die past bij  
 deze tijd en bij de verschillende gebruikers

 
UXkids was binnen dit project verantwoordelijk voor 
de volgende taken:  

• Een nieuw concept voor Muiswerk Online,  
 welke past bij de visie van Muiswerk en aansluit  
 bij de wensen en behoeften van de gebruikers  

• De vertaalslag van het concept naar het scherm,  
 waarbij rekening is gehouden met de doelen en  
 verwachtingen van de verschillende gebruikers

• Een grafisch ontwerp, welke past bij deze tijd  
 en aansluit bij de beleving van zowel leerlingen  
 als docenten

Het onderzoek kon via een live-stream 

online gevolgd worden door Muiswerk.

De verschillende wensen en behoeften van 

de gebruikers werden door middel van user 

persona’s inzichtelijk gemaakt.

• Gebruikersonderzoek en het stroomlijnen en  
 prioriteren van verzamelde inzichten 

In vier maanden tijd hebben Muiswerk en UXkids 
samen de stap gezet van een eerste visie naar duidelij-
ke handvatten voor de bouw van de nieuwe Muiswerk 
Online omgeving. Door de nauwe samenwerking werd 
alle aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet 
om tot het beste resultaat te komen. 

 
3. De expertise van UXkids in de praktijk 
 
< 1 > Conceptontwikkeling 
Muiswerk heeft naast een duidelijke visie ook een 
goed beeld bij alle technische en organisatorische 
randvoorwaarden voor de nieuwe Muiswerk Online 
omgeving. Deze interne kennis en ervaring waren 
het startpunt voor het nieuwe concept. Naast de 
ideeën en wensen van Muiswerk stonden de behoef-
ten, verwachtingen en bevindingen van de gebrui-
kers centraal. 

Als externe partij is UXkids in staat om objectieve 
concept keuzes te maken. Door bestaande functio-
naliteiten opnieuw te rangschikken en te combineren 
met nieuwe ideeën is UXkids erin geslaagd de Muis-
werk Online omgeving zichtbaar te versimpelen. De 
vele mogelijkheden van Muiswerk zijn toegankelijker 
geworden zonder flexibiliteit te verliezen. 
 
< 2 > Interactieontwerp 
Welke informatie bied je aan en waar? Hoe navi-
geert de gebruiker van het ene scherm naar het 
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Tijdens de kick-off leren Muiswerk 

en UXkids elkaar beter kennen.
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andere? Welke onderdelen zijn wel of niet met elkaar 
gelinkt? Verandert de omgeving op een tablet of 
mobiele telefoon? Vragen als deze worden door het 
interactieontwerp beantwoord.

Als expert op het gebied van UX (user experience) 
voor kids en met haar jarenlange ervaring op scho-
len, heeft UXkids de vertaalslag gemaakt van het 
concept naar het scherm. Hierbij heeft UXkids reke-
ning gehouden met de doelen en verwachtingen van 
de verschillende gebruikers. Het interactieontwerp 
werd uitgewerkt als een klikbaar prototype.  

 
< 3 > Grafisch ontwerp 
Door het grafisch ontwerp komt een digitale  
omgeving pas echt tot leven. Deze bepaalt de look & 
feel en herkenbaarheid van een product. Ook onder-
steunt het grafisch ontwerp het interactieontwerp 
door rust en consistentie te creëren en de aandacht 
van de gebruikers te sturen. 

Het grafisch ontwerp werd uitgewerkt door  
Greenberry op basis van de wireframes en in nauwe 
samenwerking met UXkids. Tijdens het maken van 
ontwerpkeuzes was het aan UXkids om de wensen en 
behoeften van de gebruikers te waarborgen. 
 

< 4 > Gebruikersonderzoek  
De sleutel naar een goede gebruikerservaring zijn  
de gebruikers. Dit klinkt erg logisch maar helaas 
wordt deze link vaak nog onvoldoende gelegd.  
Bij Muiswerk stond de gebruiker echter altijd al cen-
traal. 

Toch blijft het een uitdaging om alle geluiden uit de 
markt op te vangen, te stroomlijnen en er de juiste 
conclusies uit te trekken. 

Op basis van een inventariserend onderzoek heeft 
UXkids de overeenkomsten en verschillen van de 
gebruikers samengevat en inzichtelijk gemaakt aan 
de hand van user persona’s. 

Door middel van focusgroepen en user tests heeft 
UXkids gebruikers op verschillende momenten tij-
dens het project betrokken. Zo weet Muiswerk zeker 
dat het resultaat optimaal aansluit bij de wensen en 
verwachtingen van haar gebruikers. 
 
 
4. UXkids blijft betrokken  

UXkids heeft met veel plezier gewerkt aan dit project 
en blijft met een adviserende rol betrokken tijdens de 
bouw en de daarop volgende testfase van de nieuwe 
Muiswerk Online omgeving. 

UXkids gelooft in het User/Child Centered Design. Gebruikers worden op verschillende 

momenten tijdens het project betrokken door middel van kwalitatief onderzoek.
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Redesign

VOOR EN NA

Leerlingen misten overzicht en inzicht in hun eigen leerproces. 
Samen met het projectteam van Muiswerk en een grafische partner 
heeft UXkids een nieuw dashboard ontworpen wat leerlingen per 
vak inzicht geeft in hun persoonlijke inzet en ontwikkeling.

Het oude dashboard

Het dashboard na de vertaalslag van een hernieuwde 

user experience en visueel redesign
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4. 

Jonge gebruikers zijn objectief en 
eerlijk. Jonge gebruikers hebben 
geen alternatieve agenda of 
politieke belangen. Hun mening 
is 100% puur en gericht op uw 
product.  

Jonge gebruikers staan vaak ver af van de technische en 
conceptuele kant van een product. Toch (en juist daarom) 
zijn zij waardevolle critici en adviseurs als het gaat om het 
optimaliseren van uw product.

1. 

Jonge gebruikers hebben goede 
ideeën en suggesties. Door de 
natuurlijke interactie hebben jonge 
gebruikers een duidelijk beeld bij 
mogelijke tekortkomingen van uw 
product en oplossingen hiervoor.

2. 

Jonge gebruikers weten wat 
belangrijk is. Jonge gebruikers 
weten het beste wanneer, waar 
en voor welk doeleinde zij uw 
product gebruiken. Zo kunnen 
zij functionaliteiten rangschikken 
en prioriteren en weten zij of uw 
concept of pro-duct essentiële 
functionaliteiten mist.

3. 

Jonge gebruikers zijn de expert. 
Jonge gebruikers zijn uniek in 
hun wensen, behoeften en doelen 
m.b.t. uw specifieke product. 
Alleen zij kunnen aangeven of uw 
product aan hun verwachtingen 
voldoet.

4 redenen waarom  
kids en jongeren uw 
beste adviseurs zijn




