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De NTR, publieke omroep, is op dit moment druk bezig met 

het verkennen van nieuwe en innovatieve manieren voor 

de verspreiding van haar Schooltv-content. Schooltv is een 

onafhankelijke aanbieder van educatieve content binnen de 

onderwijswereld. De content heeft tot doel de bestaande 

onderwijsmethode en lesinhoud aan te vullen met extra 

relevante content in de vorm van video’s en interactieve 

schoolplaten. Door de digitale ontwikkeling is het tijd voor 

vernieuwing en andere vormen van content om aansluiting te 

blijven vinden bij de doelgroep.

In de afgelopen maanden heeft Schooltv hard gewerkt aan 

een smartspeaker-toepassing voor de geschiedeniscanon.  

Het eerste exemplarische onderwerp binnen de toepassing 

is een gesprek met de Vader des Vaderlands, Willem van 

Oranje. Door zijn verhaal en de vragen die hij de leerlingen 

stelt, leren leerlingen over de persoon Willem van Oranje en 

de tijd waarin hij heeft geleefd. Deze tien minuten durende 

interactie moet leerlingen een nieuwe manier van leren 

aanbieden, waarbij het luister- en verbeeldingsvermogen 

wordt geprikkeld. 
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Uitdaging 
Inzicht krijgen in het gebruik, de inzetbaarheid en 
gebruikerservaring met betrekking tot de smartspea-
ker-toepassing voor de geschiedeniscanon onder 
leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. 

Resultaat 
Een adviesrapport met a) een beknopte beschrijving 
van de bevindingen uit het onderzoek en b) aanbeve-
lingen om de meerwaarde van de smartspeaker-toe-
passing te vergroten en de gebruiksvriendelijkheid 
voor de geschiedeniscanon te optimaliseren. 

 
De rol van UXkids

De NTR heeft UXkids gevraagd om als onafhanke-
lijke partij, gespecialiseerd op het gebied van user 
experiences voor kinderen, onderzoek te doen naar 
de smartspeaker-toepassing.

Begin oktober is deze samenwerking van start 
gegaan. Om de toepassing te toetsen heeft UXkids 
leerkrachten en leerlingen, van vier basisscholen 
benaderd en op verschillende manieren betrokken 
bij dit onderzoek. In totaal hebben 36 kinderen en 6 
leerkrachten uit groep 7 en 8 deelgenomen aan het 
onderzoek.

Een onderzoek naar de gebruikerservaring en 
inzetbaarheid van een smartspeaker-toepassing 
(action) waarbij leerlingen in gesprek gaan 
met en leren over een historisch figuur uit de 
geschiedenis.

UXkids Expertises

Concept 
Interactie ontwerp 
Grafisch ontwerp 
Gebruikersonderzoek
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De vraag

Het was voor de NTR belangrijk om een beeld te 
krijgen van de houding van leerkrachten ten opzichte 
van de smartspeaker-toepassing voor de geschiede-
niscanon. De leerkrachten zijn uiteindelijk degenen 
die het besluit nemen over de inzetbaarheid van dit 
medium in de les. 

Een andere wens vanuit de NTR was om de leerlingen 
te betrekken bij het onderzoek. Dit om een beeld 
te krijgen van de gebruikerservaring en gebruikers-
vriendelijkheid van de smartspeaker-toepassing 
onder de leerlingen. 

Dit heeft geresulteerd tot het formuleren  
van de onderstaande onderzoeksvragen:

1.  In hoeverre past de nieuwe toepassing binnen de 
geschiedeniscanon en de context van het onder-
wijs?

2.  In welke mate heeft de toepassing meerwaarde 
voor zowel de leerkracht als de leerling?

3.  Welke handvatten heeft de leerkracht nodig om te 
kunnen werken met de smartspeaker-toepassing?

4.  Op welke aspecten kan het concept en de 
gebruiksvriendelijkheid geoptimaliseerd worden?

<1> Interviews 

Er is gekozen voor interviews als onderzoeksmetho-
de om leerkrachten te kunnen ondervragen over 
hun verwachtingen en kennis met betrekking tot de 
smartspeaker-toepassing. 

Om het onderzoek voortvarend te laten verlopen en 
in te spelen op de beschikbaarheid van leerkrach-
ten wordt er gekozen voor telefonische interviews, 
zowel voorafgaand als na afloop van de user test met 
leerlingen. 
 
 
Resultaat

De interviews hebben 1) inzicht gegegeven in de ver-
wachtingen en wensen met betrekking tot de smart-
speaker-toepassing 2) de inzetmogelijkheden en 
randvoorwaarden in kaart gebracht en 3) de behoef-
ten aan een hands-on handleiding met betrekking tot 
het gebruik van de smart speaker blootgelegd. Daar-
naast is gebleken dat leerkrachten tot nu toe nog 
weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van 
een smart speaker in de klas. 

<2> User Test

UXkids heeft ervoor gekozen om 6 user testen op vier 
basisscholen in Midden Nederland te organiseren. 
User test op locatie biedt de mogelijkheid tot het 
observeren en analyseren van de gebruikerservaring 
en gebruiksvriendelijkheid van de smartspeaker-toe-
passing binnen de context van het gebruik door 

Toelichting smartspeaker-toepassing 
Een slimme speaker of smart speaker is 
een draadloos digitaal apparaat met een 
ingebouwde virtuele assistent. Slimme speakers 
zijn spraakgestuurd. Je kunt ze opdrachten 
geven door er tegen te praten. 
Smartspeaker-toepassingen of actions zijn apps 
voor de smart speaker. Het stelt gebruikers in 
staat om, binnen een afgebakende audiovisuele 
omgeving, met spraakgestuurde commando’s 
bepaalde acties of taken op te roepen. Zo 
bestaan er bijvoorbeeld toepassingen voor het 
aandoen van de verlichting in huis, het opzetten 
van muziek en het stellen van vragen aan een 
bedrijf als Bol.com.
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“UXkids is gespecialiseerd 
in onze doelgroep, kinderen 
van 9-12 en docenten. Staat 

open voor nog onontgonnen 
terrein, zoals Voice UX. En 

dankzij de zorgvuldige, 
vakkundige en betrokken 
inzet van UXkids, zijn wij 

erg blij met de uitgebreide 
feedback van onze potentiële 

gebruikers op onze smart 
speaker action ‘Hey Google, 

praat met Schooltv”.

Liesbeth van de Kar 
& Erik Appelman

NTR Digitaal / Schooltv

leerlingen en leerkrachten. Voor de user test zijn 
groepjes gevormd van zes leerlingen. Tijdens deze 
user test is de toepassing getoetst en zijn leerlingen 
in gesprek gegaan met Willem van Oranje.  

Resultaat

De user tests hebben inzicht gegeven in het gebruik 
van de smartspeaker-toepassing, de interactie tussen 
de leerlingen en de smart speaker, de tone of voice 
van het verhaal, de stem,  de context van het gebruik 
en de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast heeft dit 
onderzoek inzicht gegeven in de mogelijkheden de 

potentie van de toepassing te vergroten door het 
stellen van vragen vanuit de leerlingen mogelijk te 
maken. Hierdoor kan de toepassing nog beter aan-
sluiten bij het onderzoekend leren wat binnen een 
groot aantal scholen gehanteerd wordt.

<3> Focusgroepen

Om inzicht te krijgen in de verwachting en wensen van 
leerlingen met betrekking tot de smartspeaker-toe-
passing wordt voorafgaand aan de user test met de 
leerlingen besproken wat zij verwachten van een inter-
actie met een smart speaker en op welke manier het 
past bij het onderwijs waar zij onderdeel vanuit maken. 
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Na afloop wordt met de leerlingen geëvalueerd hoe zij 
de interactie hebben beleefd, op welke aspecten de 
smartspeaker-toepassing nog verbeterd kan worden 
en welke voordelen een smartspeaker-toepassing 
heeft ten opzichte van het bestaande lesmateriaal dat 
aangeboden wordt tijdens de les.  
 
 
Resultaat

Door de gesprekken met de focusgroepen is ruim-
te gecreëerd voor leerlingen om hun mening met 
betrekking tot de smartspeaker-toepassing te geven, 
wensen kenbaar te maken en verbeterpunten te 
benoemen. Al deze inzichten hebben geleid tot een 
concreet overzicht van de houding van leerlingen ten 
opzichte van de smartspeaker-toepassing. Op basis 
hiervan kan Schooltv met kleine aanpassingen de 
gebruiksvriendelijkheid optimaliseren. 

Een grote wens vanuit de leerlingen, om de smart-
speaker-toepassing nog leuker te maken, is het 
kunnen stellen van zelf geformuleerde vragen aan 
het historisch figuur. De leerlingen geven de smart-
speaker-toepassing van Willem van Oranje een cijfer 
tussen de 8 en 10!  

Conclusie

Alle bevindingen en aanbevelingen zijn door UXkids 
samengevoegd en beschreven in een adviesrapport. 
Mede aan de hand van dit rapport kan de NTR haar 
smartspeaker-toepassing optimaliseren haar positi-

onering verder uitwerken en de randvoorwaarden 
voor het gebruik finetunen. De positieve houding van 
leerkrachten en leerlingen geeft de NTR aanleiding 
om te starten met het aanvragen van budget voor 
en het inplannen van de ontwikkeling van nieuwe 
onderwerpen en/of karakters die aansluiten op de 
geschiedeniscanon. 

Dit onderzoek heeft de potentie van een smart-
speaker-toepassing in het onderwijs aangetoond 
aan de NTR. Leerlingen reageren enthousiast op de 
interactie met de smartspeaker-toepassing, beleven 
er plezier aan en geven aan het leerzaam te vinden. 
Leerkrachten zijn positief verrast en achten de kans 
groot om een dergelijke toepassing toe te voegen 
aan hun lesmateriaal. 

Het enthousiasme van de leerlingen en de positieve 
houding van de leerkrachten geeft de NTR vertrou-
wen om de ontwikkeling van de smartspeaker-toe-
passing voor te zetten.

Wilt u meer lezen over de potentie van de smartspea-
ker-toepassing voor het onderwijs? Wij schreven hier 
een artikel over in samenwerking met de NTR. Het 
artikel leest u hier: link
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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




