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Deel 1: Onderzoek & Ontwerp 
1. Introductie 

Briefing 
De opdracht die wij hebben gekregen is een (high fidelity) prototype 
ontwikkelen. Dit mag een bordspel zijn omgezet naar een handig systeem 
voor op de iPad of een zelf bedachte educatieve applicatie voor kinderen 
aan de basisschool. De applicatie wordt op drie verschillende punten 
ontwikkeld, conceptueel, visueel en technical. Het concept is het verhaal 
bedenken, wat gaat er gebeuren en waarom? Wat zit erin voor de 
doelgroep? Visueel moet het er goed uit zien, het visuele aspect is echt de 
eyecatcher die op de doelgroep aan moet sluitne. Technical is het werkend 
maken van het prototype, het samensmelten van het concept met de visuals 
dus. Drie duidelijke taken die onder te verdelen zijn binnen de leden van de 
groep, dit hebben wij als volgt ingedeeld: 
Yvonne van de Glind – Content Designer 
Jade Hoogerwerf – Visual Designer 
Roxanne de Leeuw – Technical Designer 
Door i.p.v. volgens de whaterfall manier te werken de agile manier te 
gebruiken kunnen alle designers aan de slag gaan zonder op het werk van 
andere groepsleden te hoeven wachten. Uiteindelijk is iedereen namelijk 
eindverantwoordelijk voor zijn eigen deel. 

Zo gauw het concept duidelijk en uitgewerkt is het de bedoeling dat we 
gaan testen op de doelgroep, we testen dan zowel content, als visuals, als 
technicals. Aan de hand van de door de test verkregen resultaten is het de 
bedoeling dat wij het prototype verbeteren om er in een tweede testefase 
opnieuw mee te testen.  

 

 Roxanne         Jade       Yvonne 



Inleiding 

Wij hebben gekozen voor een educatieve applicatie omdat wij een 
uitdaging zagen in het maken van een leuke maar toch ook leerzame app 
voor kinderen.  

In dit verslag kan je ons onderzoek vinden tot een concept. Per rolverdeling is 
er ook onderzoek gedaan en dit is ook terug te vinden het verslag. Aan het 
onderwerp onderzoek is in de colleges dit blok veel aandacht geschonken. 
Zowel in de project colleges zelf als in de theory colleges. Dit hebben wij 
allemaal meegenomen om tot een waardevol onderzoek te komen met 
nuttige resultaten. Dit zal in dit verslag duidelijk naar voren komen. Vervolgens 
komt u in dit verslag het concept tegen. Het is tot in relevant detail 
uitgeschreven, er zijn visuals bedacht met de daarbij behorende technicals. 
We waren erg blij om te zien dat Belinda in de production les kwam, hier werd 
duidelijk dat de technical designer met vragen naar Pete kon (onze docent 
van interaction production), dit gaf extra vertrouwen, met vragen kon onze 
technical designer nu ook bij een professional terecht behalve alleen bij 
klasgenoten.  

In dit verslag vindt u ook persona’s, scenario’s, usecases, flowcharts, 
wireframes, etc. Deze hebben wij niet zomaar gemaakt omdat het voor 
school moet. Deze hebben we gemaakt omdat bij het ontwikkelen van het 
concept, de visuals en het uiteindelijke prototype de gebruiker altijd het 
belangrijkste is geweest. Voor ons is na een heel onderzoek erg duidelijk 
geworden hoe de doelgroep eruit ziet en hoe deze zich gedraagt, kortom de 
doelgroep is zeer gedefinieerd. Maar wanneer u als lezer door het onderzoek 
heen gaat krijgt u waarschijnlijk geen duidelijk beeld van de doelgroep zoals 
wij hem hebben. Daarom hebben wij persona’s en scenario’s als 
communicatiemiddel gebruikt om de doelgroep aan u over te brengen zoals 
wij hem zien. De flowchart en wireframes zijn weer belangrijk om u een 
duidelijk beeld te geven van alle mogelijkheden die onze applicatie bevat. Al 
met al hebben wij ons best gedaan om u een zo compleet mogelijk beeld te 
geven van zowel ons onderzoek, als ons proces, als onze eindresultaten te 
geven.  

 

 

 

 
 
 
 



2. Doelgroep onderzoek 
 

2.1  Content onderzoek 
 
De ideeën door de lessen heen: 
Les 1: Een app die een vreemde taal met de kinderen oefent. Misschien 

kunnen we iets doen met de microfoon functie, dat de kinderen 
woorden in kunnen spreken. Wanneer het woord goed in het Engels 
gezegd wordt ga je misschien wel door naar het volgende level. Of dat 
je op ieder voorwerp kan klikken en dat er dan opgezegd wordt hoe 
het heet (je klikt op de tafel en je hoort table).  

 
Echt een wereld, met verschillende karakters dat je bijvoorbeeld een 
poppetje tegenkomt die een vraag stelt. Rayman, mario.  
 

Les 3: Door de aanname dat er al veel taal- en reken apps zijn en dat ouders 
zelf al Engels tegen hun kinderen praten zijn we onderzoek gaan doen 
naar welke  vakken nog weinig applicaties hebben. Toen we een 
stapje verder gingen  kwamen we bij dyslectische kinderen, om 
dyslectische kinderen te helpen zijn  er bijna alleen maar applicaties 
die boeken voorlezen. Hier kwamen wij achter met ons deskresearch. 
Zo kwamen wij op het idee een spel te bedenken voor dyslectische 
kinderen. Yvonne haar broertje is dyslectisch en om makkelijker lezen 
ging hij buiten school naar een stichting.  

 
Interview met David van de Glind (broertje van Yvonne):  
Hoe werkte de methode? 

Ik kreeg verhalen mee en bij alle woorden moest ik speciale dingen 
een kleurtje geven met markeerstiften. Bijvoorbeeld  2 dezelfde 
medeklinkers naast elkaar. Of bij het woord ‘gelukkig’ was de i oranje, 
dat was een stomme klank want je hoort u maar je schrijft i.  

Moest je verder nog dingen doen? 
Ik had eens in de zoveel tijd een dictee.  

Als we in die tijd een iPad hadden gehad, had je er dan behoefte aan 
gehad als het via de iPad kon?  

Nee.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dyslectische kinderen en stichting taalhulp. 
Bij ons eerste conceptidee wilden wij een applicatie maken als verlengstuk 
op de methode van stichting taalhulp. De methode staat in het artikel in de 
bijlage toegelicht. Bij stichting taalhulp komen dyslectische kinderen met hun 
ouders, hun wordt de methode uitgelegd en ze krijgen huiswerk mee. Ons 
idee was om als leuke aanvulling op het huiswerk een spel te maken, in de 
vorm van een applicatie. Hiermee zouden de kinderen op een leuke manier 
extra kunnen oefenen met de methode. Voor dit concept hebben we ons 
goed ingelezen, een artikel wat voor ons erg duidelijk was is bijgevoegd als 
tweede bijlage.  
Behalve in dyslectische kinderen alleen zijn we ons ook gaan verdiepen in het 
maken van een applicatie voor kinderen in het algemeen. Met ons 
deskresearch kwamen we op een artikel vol met do’s and dont’s wat voor 
ons handig was om in het begin van dit project een houvast te krijgen, deze is 
bijgevoegd als 3e bijlage.  
 
Om antwoord te krijgen op losse uiteinden die we met ons deskresearch niet 
hebben kunnen oplossen hebben we een interview opgesteld die bedoeld is 
voor ouders van in eerste instantie dyslectische kinderen, later hebben we 
hem aangepast naar kinderen die moeite hebben met leren lezen.  

Dit zijn de vragen: 

Leeftijd kind:  
Groep: 
 
Vraag 1:  Hoe oud was uw kind toen u erachter kwam dat hij dyslectisch is? 
Vraag 2:  Hoe kwam u erachter dat uw kind dyslectisch is?  
Vraag 3:  Mist u iets in begeleiding bij de dyslexie van uw kind? Zo ja, wat 
mist u dan? 
Vraag 4:  Wat doet u zelf om uw kind te helpen met zijn dyslexie? Doen 
jullie na school bijvoorbeeld oefeningen?  
Vraag 5:  Hebben jullie thuis computerspelletjes of tv programma’s die 
speciaal voor het helpen bij de dyslexie zijn? 
Vraag 6: Hebben jullie thuis een tablet of smartphone waar uw kind 
gebruik van maakt?    
Vraag 7: Zo ja, hebben jullie applicaties die gericht zijn naar dyslectische 
kinderen? 
Vraag 8:  In hoeverre zou een spelletje met veel visuele elementen uw kind 
afleiden van de woorden en hierdoor het lezen nog moeilijker maken? 
Vraag 9: Zou het een paniekpunt voor uw kind kunnen zijn als woorden 
bewegen in een spel?  
Vraag 10: Wat denkt u dat belangrijk is in een applicatie die kinderen met 
dyslexie helpt op een vroege leeftijd?  
Vraag 11:  Denkt u dat muziek iets toevoegt bij een spel wat uw kind speelt?  
Is dit positief of negatief?  
Vraag 12:  Welke naschoolse activiteiten doet uw kind? 



Vraag 13:  Is uw kind na school nog bezig met school zoals het maken van 
huiswerk?  
Vraag 14:  Hoe vaak en op welke dagen gaat hij/zij spelen bij vrienden?  
 

Ik heb bij de basisscholen waar ik langs ben gegaan email adressen 
gekregen waar ik de interviews naar opgestuurd heb via een online enquête.  
Voor basisschool ‘Het Baken’, Venestraat 29, Nijkerk heb ik deze enquête 
gemaakt: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=179804 
Voor basisschool ‘Oranje-Nassauschool’, Eijkmanplantsoen 3, Nijkerk heb ik 
deze enquête gemaakt: 
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=179934 
Ze verschillen bijna niet maar op basisschool het Baken gaven ze heel 
nadrukkelijk aan dat ze zelf al met een methode voor dyslectische kinderen 
werken, vandaar dat ik daar in de enquête veel rekening mee wilde houden.  

Helaas hadden beide basisscholen een erg druk programma en heb ik 
hierom maar 1 interview terug gekregen. (Het mailcontact is terug te vinden 
in bijlage 5). Dit zijn de resultaten:  

Leeftijd kind: 
Groep: 
  
Vraag 1:         Hoe oud was uw kind toen u erachter kwam dat hij dyslectisch 
is? 6 (dochter), nu onze zoon 6/7, maar school (in Doorn) wil er nog niet zo 
aan. 
  
Vraag 2:         Hoe kwam u erachter dat uw kind dyslectisch is? Moeite met 
leren lezen en spellen, herkenning, 
  
Vraag 3:         Mist u iets in begeleiding bij de dyslexie van uw kind? Zo ja, wat 
mist u dan? Ik miste destijds (2006) heel veel. De juf wist te weinig van dyslexie, 
toen misten we iedere vorm van gerichte ondersteuning. Nu is het vaak nog 
steeds te weinig planmatig, het is vaak hap snap. 
 
Vraag 4: Wat doet u zelf om uw kind te helpen met zijn dyslexie? Doen 
jullie na school bijvoorbeeld oefeningen? We hebben veel op advies van 
school geoefend maar dat werd een drama, we zijn gestopt en inmiddels zit 
onze dochter in 3 VWO en heeft op eigen kracht keihard gewerkt aan haar 
technisch lezen. Door onze ervaring met de oudste, laten we onze jongste 
veel vrijer. Als hij een Duckje wil lezen, prima…. We oefenen dus eigenlijk niet 
meer thuis. 
 
Vraag 5: Hebben jullie thuis computerspelletjes of tv programma’s die 
speciaal voor het helpen bij de dyslexie zijn? We hebben een typprogramma 
aangeschaft maar dat wilde onze dochter niet. We hebben een oefenversie 



van Kurzweil in huis gehad maar ook dat wilde ze niet. Dat wat zij nodig heeft, 
is zelf hardop de stof herhalen. 
 
Vraag 6: Hebben jullie thuis een tablet of smartphone waar uw kind 
gebruik van maakt? Onze dochter gebruikt haar smartphone steeds meer, 
maar veel minder dan de gemiddelde 15 jarige. Onze jongste kan op de 
tablet spelen. 
 
Vraag 7:  Zo ja, hebben jullie applicaties die gericht zijn naar dyslectische 
kinderen? Ons zoontje (7 jaar en nu in het traject voor onderzoek) heeft een 
tijdje geoefend met maan roos vis hak en plak applicatie, hij vond het eerst 
wel oké, maar omdat het steeds hetzelfde was, raakte zijn interesse al snel op. 
 
Vraag 8: In hoeverre zou een spelletje met veel visuele elementen uw kind 
afleiden van de woorden en hierdoor het lezen nog moeilijker maken? Ik 
denk dat het ondersteunen van het woord door leuke plaatjes en misschien 
ook een leuk geluidje erbij de kinderen juist houvast kan geven in het 
memorisatieproces. 
 
Vraag 9: Zou het een paniekpunt voor uw kind kunnen zijn als woorden 
bewegen in een spel? In dit soort oefeningen heb je vaak dat woorden 
komen en gaan, het is juist leuk als het niet erg voorspelbaar is waar ze 
vandaan komen. 
 
Vraag 10: Wat denkt u dat belangrijk is in een applicatie die kinderen met 
dyslexie helpt op een vroege leeftijd? Afwisseling en korte duur. Liever iedere 
dag even 3 minuten “leuk oefenen” dan iedere dag 10 minuten. 
 
Vraag 11:  Denkt u dat muziek iets toevoegt bij een spel wat uw kind speelt? 
Is dit positief of negatief? Ik denk dat het wel kan helpen, zie mijn vorige 
antwoord. 
 
Vraag 12:  Welke naschoolse activiteiten doet uw kind? Het sport 3x per 
week. 
 
Vraag 13: Is uw kind na school nog bezig met school zoals het maken van 
huiswerk? Liever niet. 
 
Vraag 14:  Hoe vaak en op welke dagen gaat hij/zij spelen bij vrienden? 
Soms dagelijks, soms dagen achter elkaar niet.  
 
 
 

 

 



Poppetje aankleden 

Heel lang hadden wij het idee dat de kinderen hun poppetje zelf mochten 
aankleden, dit hadden we tot in vele details bedacht. De kinderen konden 
kiezen of ze een jongetje of een meisje wilden zijn, welke huidskleur ze wilden, 
wat voor haar, wat voor kleding. Dit werd ons streng afgeraden zo 
gedetailleerd te doen, o.a. docenten waren het die dit ons afraadden. Toen 
wilden we het minder uitgebreid doen maar het idee niet weggooien, we 
vonden het zo’n leuk idee. Verder wilden we een poppetje die de kinderen 
uitlegde wat de bedoeling van het spel was. In ons gesprek met Jochem en 
Julian raadde ook hun ons af om de kinderen hun poppetje zelf te laten op 
te maken, zij vertelden uit eigen ervaring dat dit veel te veel werk was (zie 
bijlage 4). Aan de hand van dat gesprek ben ik na gaan denken over het 
hele poppetje, en ik kwam tot de conclusie dat het opmaken van een 
eigenpoppetje niets versterkt in ons verhaal. Natuurlijk heeft het een 
toegevoegde waarde dat de gebruiker iets van zichzelf in het spel kan zetten 
maar dit sluit niet aan op het verhaal. Vandaar dat ik besloten heb dit 
achterwege te laten, het poppetje wat door de wereld loopt kan net zo 
goed ook het poppetje zijn wat je uitlegt wat je  moet doen. Als het een 
uniseks karakter is moet dat voldoende zijn. Ik heb de keuze naar wat voor 
poppetje het dan wordt in de handen van Jade, onze visual designer 
gelaten. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2  Visueel onderzoek 
 

AVI- NIVEAU 

De vorderingen die je kind maakt bij zijn technische leesvaardigheid zijn 
meetbaar. Ook is te meten hoe moeilijk een tekst is. Zowel de ontwikkeling 
van je kind als de moeilijkheidsgraad van een tekst wordt weergegeven in 
een AVI-niveau.   Lees de uitleg over de nieuwe AVI-niveaus hieronder of 
bekijk de video. 

Het AVI-systeem bestaat al jaren, maar sinds schooljaar 2008-2009 is een 
aantal veranderingen doorgevoerd. Zwijsen nam hierin samen met het CITO 
het voortouw. 

Technische leesvaardigheid 
Om te weten welk AVI-niveau je kind heeft bereikt, wordt hij jaarlijks getoetst. 
Dit gebeurt klassikaal, met de Citotoetsen Leestempo en Leestechniek, of 
individueel met de speciale AVI-toets. 

Moeilijkheidsgraad boeken 
Met de AVI-aanduiding op boeken kun je de juiste boeken kiezen voor je 
kind.   Het oude AVI-systeem bestond uit negen niveaus, namelijk AVI-1 t/m 9, 
het nieuwe systeem heeft twaalf niveaus. Het begint bij AVI Start.  Per 
jaargroep worden vervolgens twee AVI-niveaus onderscheiden: een M-
niveau voor ‘midden’ en een E-niveau voor ‘eind’. Voor jaargroep 4 
bijvoorbeeld bestaat AVI-M4 en AVI- E4. Boeken met niveau M4 zijn boeken 
die een gemiddeld kind ongeveer op de helft van groep 4 kan lezen. Boeken 
met niveau E4 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer aan het eind 
van groep 4 kan lezen.   Na AVI-E7 is er nog maar één niveau, namelijk AVI-
Plus.   Als je kind alle niveaus beheerst, kan hij de teksten van het middelbaar 
onderwijs lezen en begrijpen. 

Alle AVI-niveaus: 

Groep 3: AVI Start-M3-E3  
Groep 4: AVI M4-E4  
Groep 5: AVI M5-E5  
Groep 6: AVI M6-E6  
Groep 7: AVI M7-E7  
Groep 8: AVI Plus 

 

 



Boek 'Mijn kind leert lezen' 

Opeens is je kind geen kleuter meer. In groep 3 leren alle kinderen lezen. Hoe 
dat gebeurt lees je in dit boek. Je neemt een kijkje in de klas, maakt kennis 
met de lesmaterialen en ervaart zelf weer hoe lastig het leren lezen is. 
Daarnaast krijg je tal van praktische tips hoe je thuis de leesontwikkeling kunt 
ondersteunen.  Ook zie je welke ontwikkeling er vanaf groep 4 nog staat te 
gebeuren.  

Door middel van de avi-niveau’s wordt de moeilijkheidsgraad bepaald. We 
gaan naar groep drie op de basisschool om te kijken welke boeken ze lezen. 

De hoofdstukken (bijvoorbeeld 1 t/m 9) worden de levels. Elk level heeft als 
verzameld woord een woord wat voorkomt in het hoofdstuk van de kinderen 
lezen. En het word steeds moeilijk naarmate het boek/de levels vorderen. 

Dus even kort samengevat, de boeken die er gebruikt worden in groep 3 
worden gebruikt in onze app. De levels zijn gebaseerd op de hoofdstukken 
zodat ze leren lezen en spelenderwijs het leren. Dit voor kinderen die lezen 
leuk vinden of er moeite mee hebben ter ondersteuning. Het woord wat de 
kinderen moeten verzamelen (die concept uitleg) is een woord wat 
voorkomt/ze net moeten leren uit het boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Je ziet hier een app in de supermarkt, deze app heeft een achtergrond 
die doorloopt. Zoals je kan lezen in ons concept is dit ons uitgangspunt 
voor de achtergrond. 
2) Hoe ziet een applicatie er eigenlijk uit (opbouw) 

 

• Per nieuw onderdeel uitleg geven, stimulerend 
Voorbeeld: HOERA! Goed gedaan! Dankjewel voor het vinden van mijn 
letter! 

• Dus leren swipen (indien nodig), knopjes leren (met een spelletje bijv 
naar voor en achter). Zoals in hayday zie 2) 

 

Een kinder applicatie moet kleurrijk zijn, duidelijke instructies per nieuw 
onderdeel, simpel en educatief maar leuk om te spelen, stimulerend. 

 

Mijn oppaskindjes (2 en 6 jaar) spelen al actief op de tablet van hun ouders. 
Ik heb even gepeild welke applicaties hun leuk vinden en wat hun aantrekt 
daarin. 

 



Animal jigsaw 

 

 

 



Peekaboo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vehicle puzzles 

  

 

 
 

 

 

 



Zappelin 

 

 

Mijn oppaskindjes gebruiken vier apps het meest,  zeplin, peekaboo, vehicle 
puzzle en jigsaw puzzle. Nu is de jigsaw voor jongeren kinderen maar, derest 
van de apps loopt tot 7 jaar. Onze doelgroep is 6/7 dus dit is een prima 
uitgangspunt. 

 
Jigsaw is een puzzel maken n.a.v een foto. Je sleept de puzzelstukjes naar het 
scherm en je vorm de puzzel. App voor baby’s en peuters 

Peekaboo is een app in een wereld vol alientjes en beestjes en je speelt 
minigames, het is een app voor baby’s en peuters. 

Vichle puzzel is een app waar je voertuigen in de goede vorm moet slepen. 
Een app voor baby’s en peuters. 

Zappelin is een wat breedere app met verschillende minigames en 
moeilijkheidsgraden. 

 



De conclusie die ik trek uit het bekijken van deze apps is dat de apps vrij 
simpel zijn opgesteld. Vrolijke kleurtjes maar niet te vel. De Peekaboo app 
straalt voor mij een sfeer uit die ik ook wil doortrekken in mijn Visuals. Ook heb 
ik gelet op het geluid in de app. Als er uitleg gegeven wordt is het geluid 
gemute, soms is er een deuntje ( denk hierbij aan het begin scherm/games) 

Dus als je van ons concept denkt komt er een muziekje/deuntje bij het lopen 
door de werelden. Ook komt er een PLING (o.i.d.) als het kind iets goed heeft 
gedaan, denk hierbij aan het voltooien van een opdracht). 

Zoals je kan zien in mijn eerste Visuals lijkt het nog totaal niet. Het is de 
bedoeling dat ik hier verder op inga en mijn tweede Visual al meer in de 
buurt komt van het eindproduct. 

 
 

 



Onderbouwing flatdesign 
 

Flat design is het ontwerpen (van bijvoorbeeld websites) op een 
minimalistisch esthetische wijze; dit in tegenstelling tot de meer realistische 
wijze van ontwerpen die je voorheen bij websites zag, maar ook nog veel in 
bijvoorbeeld games tegenkomt. In het realistische genre zie je veel pixels, 
schaduwen, en kleurschakeringen. Flat design kenmerkt zich door 
eenvoudige kleurstellingen, platte vormen en het ontbreken van schaduwen. 

 

Wat is flat design? De laatste jaren zijn we op het gebied van webdesign 
bezig geweest met het aanbrengen van reliëf en diepte; het suggereren van 
een 3D omgeving (skeuomorphisme). Een menubalk werd voorzien van glans, 
een logo kreeg wat slagschaduw en knoppen moesten echt wel 
'aanklikbaar' lijken, 3D dus. Bij flat design zien we het tegenovergestelde 
gebeuren. Effecten als schaduw en glans worden achterwege gelaten, een 
stap terug van 3D naar 2D. We misleiden de bezoeker dus niet meer met 
driedimensionale effecten. 

 

Waarom flat design? Zoals je hierboven al hebt gelezen komt het bij flat 
design neer op minder poespas. Een website is rustiger en simpeler, dus een 
stuk gebruiksvriendelijker. Alles wat af kan leiden wordt achterwege gelaten, 
je aandacht wordt getrokken naar de belangrijke onderdelen van de site. 
Daarnaast laat een plat ontwerp zich ook beter schalen: responsive-proof 
dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  Technical onderzoek  
 

Als technical designer is het mijn taak om een interactief product te 
realiseren. Hiervoor heb ik verschillende prototype tools onderzocht om de 
wireframes en het prototype mee te bouwen. Ik ben op internet op zoek 
gegaan naar de verschillende mogelijkheden om wireframes en een 
prototype te realiseren. 
 
Wireframes 
Voor de eerste ontwerpen heb ik wireframes gemaakt, dit om een goed 
beeld van de eerste ideeën te creëren.  

Zelf ben ik al bekend met het programma Indesign. Dit pakket richt zich niet 
specifiek  op wireframes,  maar biedt wel een aantal functionaliteiten die dit 
mogelijk maken.  

Ik wilde graag iets nieuws uitproberen en ben dus ook op internet gaan 
zoeken wat voor programma’s hier voor worden aangeboden. Al snel kwam 
ik bij het programma Mockingbird terecht. Mockingbird is een programma 
waarin je op een makkelijke en snelle manier wireframes kunt maken. Om in 
het programma te werken hoef je niks te downloaden, je kunt via de website 
zo aan de slag. De elementen waar je uit kan kiezen kun je naar het scherm 
slepen en deze aanpassen van formaat en plaatsen waar je wilt.  
 
Prototype 
Al snel kwam ik er tijdens het zoeken naar een programma voor een 
prototype achter dat je voor veel van de programma’s moet betalen om het 
te kunnen gebruiken. Ik kwam verschillende pakketten tegen.  
 
Het programma Axure RP Pro 7.0 werd door school aangeraden en dit 
programma kwam ik ook snel tegen op internet. Helaas moet je ook voor dit 
programma betalen. Ik heb geprobeerd de gratis licentie voor Axure aan te 
vragen, helaas werd hier niet op gereageerd. Gelukkig is er altijd nog de 
proefversie van het programma en deze heb ik dan ook gedownload. Al snel 
had ik door hoe het programma werkte en de actions die ik wilde bereiken 
kon ik met dit programma maken.  
Voor het realiseren van het prototype heb ik dus gebruik gemaakt van het 
programma Axure RP Pro 7.0.  
Het handige van Axure is dat je je wireframes snel en best eenvoudig om kunt 
zetten naar uitgebreide prototypes: met behulp van states en actions kun je 
redelijk complexe zaken simuleren. Je kan zo veel pagina’s als nodig 
toevoegen en met elkaar linken.  
 



Daarbij beschikt Axure standaard over veel elementen in de library waar je uit 
kan kiezen, waarbij er ook steeds meer (interactieve) componenten op 
internet te vinden zijn. Door de mogelijkheid om uit te zoomen op het grote 
werkblad dat je hebt, blijven ook grote projecten goed overzichtelijk. Het is 
ook mogelijk om samen aan één project te werken. Naast samenwerken aan 
een project kun je ook eenvoudig flowcharts maken.  
Axure luistert goed naar feedback van haar gebruikers en biedt handige 
downloads aan op haar website. 

Bij Axure ontbreken wel een aantal simpele mogelijkheden die je wel 
verwacht dat ze er zijn. Zo kun je bijvoorbeeld geen elementen roteren, en is 
het soms lastig om een element achter een element te selecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Concept 
 

Eerste concept: 
Een applicatie voor kinderen met dyslexie die les volgen bij stichting taalhulp, 
als aanvulling op hun huiswerk. Zo kunnen zij spelenderwijs extra oefenen met 
de methode die ze bij stichting taalhulp leren en waar ze thuis huiswerk van 
maken. Het gaat hier om kinderen van 7 (vanaf dat de dyslexie 
geconstateerd is en ze bij stichting taalhulp aan de gang gaan) tot 11 jaar 
(vanaf 11 jaar wordt het spel wat te kinder- achtig omdat de woorden 
makkelijk zijn).  
 
De doelgroep die hierbij hoort: 
Onze applicatie wordt een toevoeging aan de methode van stichting 
taalhulp. Deze methode is speciaal gemaakt voor dyslectische kinderen. 
Onze doelgroep bestaat dus uitsluitend uit kinderen met dyslexie. Meestal 
wordt er tijdens het leren lezen, dit is rond de leeftijd van 6, ontdekt dat een 
kind meer moeite heeft dat zijn of haar klasgenoten. Ze moeten dan een test 
afleggen waaruit blijkt of ze last hebben van dyslexie of niet. Aan de hand 
daarvan ondernemen de ouders misschien extra actie, ze zouden dan in 
aanraking kunnen komen met stichting taalhulp. Bij stichting taalhulp krijgen 
ze veel huiswerk mee naar huis en als leuk extra de mogelijkheid een 
applicatie te downloaden wat een spelletje is. Deze applicatie helpt de 
kinderen bij het toepassen van de aangeleerde methode. De kinderen zijn 
tussen de 6/7 en de 8/9 jaar oud.  
 
Opsomming 
Tussen de 6,7 en 8,9 jaar oud. 
Dyslectisch 
Maken gebruik van de methode van stichting taalhulp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoud:  
Je opent de applicatie voor de eerste keer, de pagina waar je op komt is 
een invul formulier. Er wordt gevraagd naar o.a. leeftijd en het lees niveau 
(avi). 
 
Wanneer alles ingevuld is kom je op het openingsblad. Deze heeft een knop; 
start, instellingen en avatar. Bij instellingen kun je de gegevens van het 
formulier wijzigen maar ook de geluidsinstellingen veranderen. Bij avatar kan 
je kiezen hoe je poppetje eruit ziet. Op start klik je logischerwijs om het spel te 
starten. Opmerking: bovenstaande is optioneel. Bij een applicatie zou het 
spel ook direct kunnen beginnen.  
 
Wanneer het spel start staat je avatar in een wereld. Om naar rechts te lopen 
houd je het beeldscherm aan de rechterkant ingedrukt, om naar links te 
lopen houd je het beeldscherm rechts ingedrukt. Je kan door de ruimte lopen 
totdat je een deur tegenkomt, deze kan je openen door het voltooien van 
een minigame. Opmerking: ook de wereld om in te lopen is optioneel, de 
applicatie kan ook uit alleen minigames bestaan die je aan kan klikken in een 
eerste scherm.  
 
De minigames: 
Bij het begin van een minigame komt eerst een ‘tutorial’ het spel word 
uitgelegd en je kan oefenen voordat je ‘voor het echt’ gaat. Misschien dat 
hier een poppetje bij staat die het uitlegt die je wellicht zelf gekozen hebt. De 
uitleg is in ieder geval gesproken en bevat dus geen tekst elementen tenzij 
deze bij het spel horen.  
 
Minigame 1: 
Links in het beeldscherm staan losse letters in hun kleur. Wanneer je op de 

letter klikt wordt de klank ervan 
opgelezen. De letters kan je 
verslepen naar het midden van het 
scherm om een woord te maken. 
Zodra je een woord gemaakt hebt 
gaan alle letters weg en komt er 
een nieuw setje letters. Je verdient 
punten door zoveel mogelijk 
woorden te maken. Misschien kan 
je het spelletje zelf wegklikken of 
heb je het gehaald bij een 
bepaald aantal punten. (Als de 
minigame gespeeld wordt in de 
wereld, dus om een deur te 
openen, geld dat je het spelletje 
gehaald hebt bij een bepaald 
aantal punten).  

 



Voorbeeld 1: 
Links in het scherm staan de letters zoals hier onder. 
Deze kunnen versleept worden naar het midden 

van het scherm om een woord te maken. Zoals hier 
zou slaap of kamer of slaapkamer mogelijk zijn.  

 
 

 
Wanneer er geen woord bedacht wordt kan de speler om een hint vragen 
en wanneer een woord niet klopt komt hier een melding van met een uitleg 
wat er niet aan klopt.  
 
Opmerking: voor dit spelletje moet het kind al kennis hebben van de f&l 
methode. In de wereld zou het dus kunnen dat de methode al bij eerdere 
deuren en minigames is uitgelegd en geoefend. Bij de applicatie met alleen 
kleine spelletjes kan het dat het een verlengstuk is voor een kind wat bij 
stichting taalhulp zit, als een extra. Of dat dit spelletje pas unlocked wordt 
wanneer de methode uitgelegd en geoefend is bij eerdere spelletjes. 
 
Minigame 2a: 4 plaatjes 1 woord 
In beeld staan 4 plaatjes die allemaal refereren naar hetzelfde woord. Onder 
de plaatjes staan plekjes voor de letters zodat je weet hoeveel letters het 
woord heeft en daaronder staan een aantal letters. Jij moet het woord 
raden. Bijvoorbeeld een foto van een bank om op te zitten, geld, een 
pinautomaat en een bankje op het station met daaronder plek voor 4 letters. 
Je versleept dan de letters B A N en K naar de plekjes en zo mag je door naar 
het volgende level. Hiermee kan je punten verdienen. De letters hebben 
allemaal de juiste kleur.  
 
Minigame 2b:  
Het kan ook andersom. In het midden van het scherm staat een woord en jij 
moet uit een plaatje kiezen wat het is.  
 
Minigame 2c: 
In het midden van het beeld staat een woord en daaronder kan je een 
aantal geluidsopnames aanklikken. Je moet de juiste uitspraak bij het 
geschreven woord kiezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tweede concept: 
Een applicatie voor kinderen in groep 3 die moeite hebben met leren lezen. 
Dit door middel van een wereld waar zij spelenderwijs oefenen met de 
woorden die ze tijdens het avi-lezen tegenkomen.  
 
Het poppetje loopt door de wereld, in de wereld kan hij letters verzamelen 
(die verstopt zitten) hij kan ook letters verdienen door het spelen van een 
mini-game. De letters stopt hij in een karretje wat hij achter zich aan sleept, hij 
hoeft de letters dus niet te onthouden. Aan het eind van het level haalt hij 
alle letters uit het karretje om er een woord mee te maken en het level af te 
sluiten. Het woord heeft te maken met het thema van het boek wat ze met 
avilezen behandelen.  
 
Het verhaal waar we mede dankzij Julian en Jochem op zijn gekomen1 is dat 
een hond zijn letters kwijt is geraakt door een aardbeving. Hij vraagt de speler 
om hulp bij het terugvinden van zijn letters. Door het spel komt het hondje 
pratende letters tegen of een obstakel als een omgevallen boom, de boom 
kan door middel van een minigame weer rechtop gezet worden, als dat 
gelukt is verdient de speler een letter. De letters neemt hij mee in het karretje 
wat hij achter zich aan trekt. Aan het eind van ieder level vormen de 
verzamelde letters een woord wat de speler zelf moet maken. De woorden 
die gemaakt moeten worden komen overeen met het thema van een boek 
uit het avi-lezen. Bij alle opdrachten die gedaan worden kan de speler een 
hint krijgen.  
 
De doelgroep die hierbij hoort: 
Kinderen die tijdens het leren lezen en schrijven in groep drie meer moeite 
ondervinden dan gemiddeld. Dit zijn kinderen met een leeftijd van 6 à 7 jaar, 
die in groep 3 zitten. In de applicatie worden de niveaus van het avilezen 
aangehouden, hierdoor is de app van toepassing op kinderen die op een 
school zitten die hiermee werken. De niveaus zijn te vinden op 
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Alles-over-AVIniveaus.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zie voor de aantekeningen van het overleg met Julian en Jochem bijlage 4.  



Level 1 uitgeschreven.  
 
Start spel; 
Hondje in beeld; “Oh nee! Al mijn woorden zijn weg! Er is net een aardbeving 
geweest en alle woorden die ik verzameld had zijn kwijtgeraakt. Kan jij me 
helpen zoeken? De letters die je vindt kan je meenemen in het karretje. Als je 
alle letters gevonden hebt kan je ze aan elkaar plakken om een woord te 
maken. Veel succes!” 
De tekst is aardig lastig voor een kind van 6, 7 jaar. De tekst wordt daarom 
opgelezen. Daarbij komt deze tekst precies na het inloggen in beeld, bij het 
inloggen moet een ouder helpen en deze zal er nu waarschijnlijk nog naast 
zitten om te hulp te schieten.  
Je staat in de wereld. (Avi niveau 1, level 1)  
Je loopt naar rechts. 
Je komt bij een omgevallen boom. Het hondje zegt: “de boom is omgevallen 
door de aardbeving. Help je mee om hem weer rechtop te zetten?” “Om de 
boom rechtop te zetten moet je het woord; ‘boom’ maken.” “Sleep de juiste 
letters naar het woord, succes!” 
Minigame: links in beeld staan de letters; (a) (p) (m) (o) (o) (i) in het midden 
van het beeld staat: b . .  m. Wanneer de 2 o’s naar het midden versleept zijn 
is het level voltooid. Er kan op hint geklikt worden als hij er echt niet uitkomt.  
De eerste hint: De letter klinkt als oo.  
De tweede hint: Het zijn 2 van dezelfde letters om een lange klank mee te 
maken. 
De derde hint: De letters zijn rond, in de vorm van een cirkel.  
Het hondje komt weer in beeld: “Goedzo! De boom staat nu weer rechtop!” 
Terug in de wereld: je ziet de boom rechtop komen staan, onder de boom ligt 
een letter. De o, als hij erover heen loopt, hoor je een geluidje en de hond 
zegt: “je hebt een letter gevonden! Hij zit nu in je karretje. Ga zo door!” 
Je loopt door, de letter B heeft pootjes en een gezichtje en komt naar je toe 
gelopen. “Hallo ik ben de letter B, kan jij mij helpen? Ik wil een andere kleur 
zijn.” 
In de lucht boven de wereld staat een zwarte B, met links een kleurenpaletje. 
De B in de lucht zegt; “kies een kleur en trek mijn lijnen over met je vinger!” 
Als de letter overgetrokken is zegt de b: 
“Dankjewel!” 
De hond zegt: “Wat goed je hebt de b gevonden, ik neem hem nu mee in 
mijn karretje!” 
Je loopt verder door de wereld.  
Je komt voor een rivier te staan maar er is geen brug.  
De hond zegt: “We hebben een brug nodig om over de rivier te gaan.” “Kies 
het woord wat we nodig hebben” *bovenin komen 3 woorden te staan; 
‘maan’ ‘brug’ ‘roos’* “klik op het juiste woord” “hebben we maan nodig? 
Hebben we brug nodig? Of hebben we roos nodig? “ dit wordt opgezegd 
maar zodra er een juiste keuze wordt gemaakt stopt de stem. Als de speler er 
echt niet uit komt kan hij een hint vragen. 
De eerste hint: het woord klinkt als ‘brug’.  



De tweede hint: het woord begint met de b van bos. 
“Goed gedaan!”  
Er komt een brug tevoorschijn, op de brug staat de letter s 
Wanneer er tegen de s aangelopen wordt komt de aap weer: “wat goed je 
hebt de letter s gevonden! Hij zit nu in je karretje. Je hebt nu alle letters 
gevonden!” 
“Je hebt de letter o gevonden”, de hond pakt de o en legt hem in de lucht, 
“je hebt de letter b gevonden”, de app pakt de b en legt hem in de lucht 
“en je hebt de letter s gevonden” ook de s legt hij in de lucht. “welk woord 
kan je maken met deze letters maken?” 
In het midden van het beeld staan 3 plekjes voor letters. “versleep de letters 
naar de juiste plek” als het kind er niet uitkomt kan hij een hint vragen.  
De eerste hint: het woord begint met de letter b 
De tweede hint: het woord wat je moet maken is bos  
De derde hint: de middelste letter is de ronde letter 
 
Toelichting:  
De hints zijn alleen gesproken.  
 
In level 1 maak je het woord bos omdat dit het thema is van het boek “bos 
op zijn kop”. Dit is een boek wat je voor het avi-niveau start kan lezen.  
 
Bos op zijn kop 

Schrijver: Ann Lootens 
Illustrator: Leen van Durme 
 
“Noor, Pim en Lot gaan logeren in een huis in het bos. 
Daar raakt Lot haar aap kwijt. De hele familie gaat op 
zoek. 
 
Leeftijd: 6-9 
Uitgever: Clavis 
Verschenen: 2008 
Avi-START 
 

Bronnen: 
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Alles-over-AVIniveaus.htm  
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=3&sm=4&method=aviorclib&avi=ST
ART&clib=&submit=Zoek  
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=3&sm=4&method=detail&id=11571  



4. Verantwoording eisen/ wensen 
 

Er is een beschrijving gemaakt van de belangrijkste aspecten waar het 
prototype aan dient te voldoen en waar rekening mee dient te worden 
gehouden.  
De hier onder benoemde functionele-data- en omgevingseisen zijn 
vastgesteld. 

 
Functioneel 

-‐ op een spelenderwijs het leren van taal ondersteunen 
-‐ educatief 

 

Data 

-‐ voorlees functie door middel van ingesproken stem 
-‐ aanpassen van AVI-niveau bepaald moeilijkheidsgraat spel 

 
Omgeving  

Physical enviroment  

-‐ thuis 
-‐ in de vakantie’s 
-‐ kinderdagverblijf 
-‐ rustige omgeving 

 

Social enviroment  

-‐ spel alleen spelen 
-‐ hulp van ouder wanneer nodig is 
-‐ samen met vriendinnetje/vriendje 

 

Organizational enviroment  

-‐ ouders in de buurt wanneer hulp nodig is 
-‐ over een ipad beschikken  

 

Technical enviroment  

-‐ Applicatie op een Ipad  
-‐ App store 

 

 



5. 3 Persona’s 
 

 

Mike de Vries 
 
 

 
Leeftijd: 7 jaar 

Woonplaats: Almere-Buiten 
Avi-niveau: Start 

Groep: 3  
   

Mike vindt lezen helemaal niet leuk om te 
doen, hij vindt het heel lastig. Rekenen 
vindt hij veel makkelijker te begrijpen. 
Maar lezen heeft hij echt geen 
doorkomen aan. Het allerliefste gaat hij 
buitenspelen, met zijn vrienden gaat hij 

vaak voetballen. Mike zit ook sinds een maandje op voetbal. Zijn moeder is 
bang dat hij een beetje achterloopt op de rest van de klas met lezen. Mike zit 
nog maar in avi start terwijl de rest van de klas al veel verder is. Op 
woensdagmiddag hoeft Mike even niet aan school te denken want dan 
gaat hij bij een vriendje spelen. Op vrijdag eten ze thuis altijd patat en daar 
kan Mike heel erg naar uitkijken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sofie Jansen 
 
 

Leeftijd: 6 jaar 
Woonplaats: Kampen 

Avi-niveau: n.v.t. 
Groep: 2 

 
Sophie gaat al 3 jaar naar school maar ze is in 
groep 2 blijven zitten. Ze doet dit jaar nu over. 
Maar dat is niet erg want haar zus heeft al veel 
huiswerk en daar heeft Sofie geen zin in. 
Rekenen lijkt haar erg moeilijk, lezen en 
schrijven vindt ze wel leuk. Ze kijkt thuis school tv 
voor groep 3. Ze heeft al geleerd wat woordjes 
te schrijven. Sofie vindt knutselen het aller 
leukste op school, buitenspelen in de pauze is 
fijn maar ze houdt niet zo van in de zandbak en 
tikkertje. Ze hangt liever rond bij het klimrek, dan 
kijkt ze naar meisjes uit groep 6 en 7 die al heel 

veel koppeltjes kunnen duikelen. Als ze met een vriendinnetje gaat spelen 
dan gaan ze meestal knutselen, Sofie vindt het heel leuk als het bijna Vader- 
of Moederdag is, dan maken ze op school weer iets moois. Sofie zou heel 
graag op paardrijden willen maar dat mag pas van haar ouders als ze haar A 
en B zwemdiploma heeft, gelukkig heeft ze al bijna haar A. Op donderdag 
middag gaan ze altijd avondeten bij Opa en Oma, dat vindt ze heel leuk 
want Opa en Oma zijn heel lief en hebben soms een klein cadeautje voor 
haar. Ook maakt Oma soms hele lekkere pannenkoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kirsten van Leeuwenhoek 
 
 

    
  Leeftijd: 38 jaar 

  Woonplaats: 
Amstelveen 

  Burgerlijke staat: 
Gehuwd 

  Beroep: Secretaresse 
 
 

Kirsten is nu 10 jaar getrouwd, en 
heeft ondertussen 2 kinderen. 2 
zoons wel te verstaan, Timon en 

Niek. Ze is een trotse moeder al zijn ze soms echt ongelofelijk druk. Gelukkig is 
haar man veel thuis om haar te helpen, want naast de kinderen en het 
huishouden is Kirsten secretaresse. Ze vindt het vaak jammer dat de kinderen 
bijna iedere dag naar de naschoolse opvang moeten maar aan de andere 
kant worden ze daar wel goed geholpen met hun huiswerk. Timon is 8 jaar en 
Niek is 6, ze hebben beiden geen moeite op school gelukkig. Waar ze allebei 
gek op zijn is de iPad, maar Kirsten is wel bang dat het slecht voor hun ogen 
is, daarom mogen ze maar 1 uur per dag op de iPad. Ze mogen ook geen 
schietspelletjes doen. Timon is al heel handig met de iPad en ook met de 
smartphones maar Niek moet soms nog geholpen worden als hij het niet 
helemaal snapt, hij vindt lezen ook nog een stuk lastiger dan Timon natuurlijk. 
Als de kinderen naar bed zijn vindt Kirsten het heerlijk om rustig op de bank te 
liggen met haar man. Twee keer per week gaat ze naar de sportschool met 
een vriendin en het fijnste is om na een drukke week in het weekend 
helemaal niets meer te hoeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. 2 Scenario’s 
 

 

Piet Bakman 
 

Leeftijd:  7 jaar  
Groep:  Halverwege groep 3 
Niveau:  Avi-start  

 
Om kwart over 7 wordt Pietje donderdagochtend wakker gemaakt door zijn 
moeder. Ze gaan naar beneden om te ontbijten, na het ontbijt helpt de 
moeder van Pietje hem met aankleden en zijn tanden te poetsen. Hierna 
gaan ze op de fiets naar school. Van half 9 tot 10 worden de vakken rekenen 
en spelling behandeld. Pietje is blij als het 10 uur is, dan mag hij een koekje 
eten en buiten spelen, daar had hij wel zin in na al die spelling, hij heeft veel 
moeite met dat vak. Na de pauze gaan ze gelukkig door met rekenen, daar 
is Piet veel beter in. Om half 12 wordt Piet opgehaald om thuis te eten. ’s 
Middags op school mag Piet met zijn klas gaan tekenen van de juf. De tijd 
gaat nu lekker snel vindt Piet. Om kwart over 3 wordt Piet weer op de fiets 
opgehaald en gaat hij naar huis. Eerst limonade drinken met een koekje, de 
buurjongen belt aan om te vragen of Piet een rondje mee wil op de skelter, 
dat mag wel even van zijn moeder. Daarna ploft Piet op de bank, hij weet 
dat hij nu een spelletje op de iPad mag spelen. Het spelletje heeft zijn moeder 
voor hem gedownload omdat hij zo’n moeite heeft met lezen en schrijven. 
Piet vind het spelletje leuk om te spelen, hij moet letters verzamelen en dat 
door je door minigames. Soms is het wel moeilijk wanneer hij in een spelletje 
woorden moet lezen maar als hij er echt niet uit komt kan hij op de hint knop 
klikken. De woorden hebben te maken met de verhalen van het avi lezen op 
school. Sinds hij het spelletje speelt vindt hij lezen op school leuker omdat hij 
dan weet waar het volgende level in het spel over zal gaan. Na het spelen 
van het spelletje gaan ze avondeten. Na het avondeten mag Piet nog heel 
even televisie kijken maar niet te lang want hij moet al snel zijn tanden 
poetsen en naar bed. Morgen moet hij weer naar school.  



Saskia de Jong 

 
 

Leeftijd:  8 jaar 
Groep:  Eind groep 3 
Niveau:  Avi-M4 
 
Woensdagochtend wordt Saskia door haar moeder wakker gemaakt. Het is 
tijd om op te staan. Samen gaan ze naar de kamer van haar broertje om 
hem wakker te maken, dan gaan ze naar beneden om te ontbijten. Na het 
ontbijt helpt haar moeder om haar aan te kleden en tandjes te poetsen, nog 
snel een washandje over haar gezicht en dan is het tijd om te gaan. Op de 
fiets naar school, gelukkig is vandaag maar een kort dagje, school vindt 
Saskia nooit zo leuk. Vanmiddag gaat ze spelen met een vriendinnetje, daar 
kijkt ze naar uit. Op school aangekomen neemt ze afscheid van haar moeder 
en speelt ze nog even op het plein, om half 9 gaat iedereen naar binnen. In 
de les gaan ze eerst aan de gang met rekenen, daarna taal. Saskia snapt het 
best wel goed want dit heeft ze vorig jaar ook al geoefend. Nu is het pauze, 
ze heeft een koekje mee naar school en een flesje limonade, als dat op is 
gaan ze buitenspelen. Samen met 5 klasgenootjes spelen ze tikkertje. Na de 
pauze gaan ze nog even door met taal en omdat het mooi weer is mogen ze 
daarna nog even buitenspelen. Daarna mag iedereen naar huis, Saksia gaat 
mee met Lotte, een meisje uit haar klas. Ze gaan samen spelen vanmiddag. 
Bij haar thuis maakt de moeder van Lotte een boterham voor hun, als ze de 
boterham op hebben gaan ze in de tuin spelen. Ze spelen tikkertje, vader en 
moedertje en ze mogen ook even achterop de skelter bij de oude broer van 
Lotte. Als ze uitgespeeld zijn gaan ze naar binnen voor een glas limonade. Nu 
heeft Lotte geen zin meer om buiten te spelen, ze wil een spelletje spelen op 
de iPad. Saskia vindt dat ook heel leuk, om de beurt mogen ze klikken en 
samen komen ze door het level zonder ook maar één hint te gebruiken. De 
deurbel gaat, ze hoort dat haar moeder aan de deur staat, snel verstoppen 
ze zich nog achter de bank maar haar moeder heeft haar al gezien. Het is 
alweer tijd om naar huis te gaan. Thuis eten ze die avond worteltjes, niet vies 
maar ook niet lekker. Na het avondeten helpt ze haar broertje met de duplo 
en dan is het alweer bijna tijd om naar bed te gaan. Ze drinken een glas 
warme melk en haar vader leest en verhaaltje voor. Dan is het tijd om hun 
tanden te poetsen en te gaan slapen.  
 

 

 

 

 

 



7. 2 Usecases & 1 flowchart 
 
 
Handeling van de persoon is blauw.  
Reactie van de iPad is zwart.  
Lexie is het hondje in het spel). 
 
 

Usecase; opstarten en begin van level 1. 
 
Klik op icoon van het spel.  

Te zien is een scherm met Lexie in het midden; het spel is aan het laden. 
Dit scherm veranderd vanzelf na het laden in een menu.  

Er zijn drie knoppen; ‘aanmelden’ ‘start spel’ en ‘avi-niveau’. 
Je klikt met je vinger op het knopje aanmelden. 

Er opent een nieuw scherm waar je naam, leeftijd en  
avi-niveau gevraagd worden. 

De naam en leeftijd hebben een invulbalkje, 
het avi-niveau heeft een pull down menu met verschillende niveaus waar je 

uit kunt kiezen.  
Je klikt op het invulbalkje naast ‘wat is jou naam?’. 

Er komt een toetsenbord met letters het beeld in. 
Tikt op de letters om zijn/haar eigen naam in te vullen. 
Klikt op het invulbalkje naast ‘hoe oud ben jij?’.  

Het scherm scrolt een stukje naar beneden zodat het invulbalkje middenin 
het scherm staat. 

Het toetsenbord met letters veranderd in een toetsenbord met cijfers. 
Tikt op de knop ‘avi-niveau’.    

Het toetsenbord verdwijnt. 
onder de knop avi-niveau vouwt er een lijstje met avi-niveau’s uit. 

De pagina scrolt een stukje naar beneden,  
zodat het avi-niveau lijstje mooi in het midden van het scherm staat.  

De gebruiker klikt op het knopje ‘klaar’.  
Het menu scherm komt weer in beeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usecase 2; opstarten en level 1. 
 
De gebruiker klikt op de icoon van het spel.  

Te zien is een scherm met Lexie in het midden; het spel is aan het laden. 
Dit scherm veranderd vanzelf na het laden in een menu.  

Er zijn drie knoppen; ‘aanmelden’ ‘start spel’ en ‘avi-niveau’. 
De gebruiker klikt op ‘start spel’. 

Er komt een scherm met uitleg van het spel, 
onderin het scherm zit een knop ‘klaar’. 

De gebruiker klikt op de knop klaar.  
Het spel start, midden op het scherm staat Lexie. 

Rechts op het scherm zit een pijl naar rechts. 
De gebruiker houdt de pijl rechts in het scherm ingedrukt.  

Lexie begint te lopen naar rechts, de achtergrond beweegt mee. 
Zodra lexie naar rechts verplaatst is en een stukje wereld links achter zich 

heeft gelaten 
verschijnt er links in beeld een pijl in beeld zodat de gebruiker terug kan 

lopen. 
De gebruiker laat de vinger los van het scherm. 

Lexie stopt met lopen en de achtergrond staat stil. 
De gebruiker houdt de pijl aan de linkerkant van het scherm ingedrukt. 

Lexie draait zich om en loopt naar links, 
de achtergrond beweegt mee. 

Zodra lexie weer terug bij het begin van het spel is gelopen verdwijnt de pijl 
links. 

De gebruiker ziet dat de pijl links in het scherm is verdwenen. 
De plek links ingedrukt houden heeft geen zin meer.  
De gebruiker laat de linkerkant van het scherm los 
en houdt de pijl aan de rechterkant van het scherm weer ingedrukt. 

Lexie begint te lopen naar rechts, de achtergrond beweegt mee. 
De gebruiker drukt op de pijl rechts in het scherm  
(de gebruiker houdt nu beide pijlen ingedrukt) 

Lexie staat stil en de achtergrond ook. 
De gebruiker laat zijn/haar linker vinger los van het scherm  
en drukt alleen op de rechter pijl.    

Lexie loopt door naar rechts. 
De achtergrond beweegt mee. 

In het spel ligt een omgevallen boom op de weg. 
Omdat de gebruiker de pijl niet loslaat loopt Lexie door  

tot hij tegen de boom tot stilstand komt. 
De gebruiker klikt op de boom. 

Er opent een nieuw scherm (het minigame1 scherm). 
Waar het woord b..m in het midden staat. 

Daaronder staan de knoppen ‘oo’, ‘aa’, ‘ee’ en ‘uu’. 
Daarnaast staat de uitleg; Lexie vraagt of je kan helpen het woord af te 

maken. 



De gebruiker weet dat hij/zij het woord boom moet maken. 
De boom lag net immers ook op de weg.  
De gebruiker klikt op ‘oo’. 

Het minigame1 scherm sluit. 
In het scherm staat nu de achtergrond van de weg waar de gebruiker al 

gewend aan was. 
Lexie staat blij in het scherm met een tekstwolkje waarin hij de gebruiker 
bedankt voor de hulp en uitlegt dat er een letter verdient is die nu in het 

karretje zit. 
De boom komt weer rechtop te staan. 

De gebruiker klikt op de pijl rechts in het scherm. 
Lexie loopt verder naar rechts.  

Er komt een ‘B’ het beeld in gelopen. 
De gebruiker laat de pijl los. 

De ‘B’ loopt nog een stukje verder 
 zodat hij tegenover Lexie komt te staan. 

Er komt een tekstwolkje in beeld; 
de ‘B’ zegt “Hallo ik ben de letter B, kan jij mij helpen? Ik wil een andere kleur 

zijn”.  
Voor de gebruiker ging deze zin te snel.  
Hij/zij klikt op het knopje opnieuw onderin het tekstwolkje. 

De ‘B’ herhaalt de zin. 
De gebruiker heeft het nu goed verstaan en klikt op  
de knop verder in het tekstwolkje. 

Lexie praat terug; “natuurlijk!” 
De gebruiker klikt op verder. 

De ‘B’ komt groot op het scherm met links van hem een kleurpalletje 
(minigame2). 

De ‘B’ zegt; “kies een kleur en trek mijn lijnen over met je vinger!” 
De gebruiker kiest een kleur door deze op het palletje aan de klikken. 
Dan volgt hij op het scherm met zijn vinger de lijnen van de letter b. 

De lijnen van de letter veranderen in de kleur wanneer deze aangeraakt 
worden. 

Ook wanneer er buiten de lijntjes gekleurd wordt komt  
de kleur op het lijntje van de B die er het dichtst bij ligt. 

Wanneer de b ingekleurd is praat deze weer;  
“dankjewel!” 

De gebruiker klikt op verder. 
De ‘B’ wordt steeds kleiner tot hij in het karretje van Lexie beland. 

Lexie zegt: “geweldig! Je hebt nu de letter b verdiend!” 
De gebruiker klikt op verder. 

Het tekstwolkje verdwijnt. 
Lexie staat stil op straat. 

De gebruiker houdt de rechter pijl ingedrukt. 
Lexie loopt naar rechts, het karretje achter zich aan trekkend,  

de achtergrond beweegt mee. 
       In het beeld verschijnt een rivier, Lexie loopt door tot hij bij de oever staat.  



Dan gaat hij stil staan, de rechterpijl verdwijnt,  
ongeacht of de gebruiker zijn vinger nog op het scherm heeft,  

verschijnt er een nieuw tekstwolkje.  
Lexie zegt: “We hebben een brug nodig om over de rivier te gaan”. 

De gebruiker klikt op verder. 
Een nieuw tekstwolkje opent, Lexie zegt: “kies het woord wat we nodig 

hebben”. 
De gebruiker klikt op verder. 

Bovenin beeld komen 3 woorden te staan; ‘maan’, ‘brug’ en ‘roos’. 
(minigame3) 

Lexie zegt: “kies het woord wat we nodig hebben”.  
De gebruiker weet het niet zo goed en klikt daarom op ‘hint’. 

Lexie zegt (gesproken, niet in een tekstwolkje):  
“het woord klinkt als brug”. 

De gebruiker begrijpt het en klikt daarom niet op opnieuw maar op oké. 
De gebruiker klikt op het woord ‘brug’. 

Lexie ziet er blij uit en zegt:  
“goed gedaan! Je hebt de letter s verdiend!” 

De gebruiker klikt op verder.  
Op het beeldscherm zie je dat er een brug over de rivier wordt gemaakt. 

De situatie thuis is veranderd en het geluid mag nu standaard aan.  
De gebruiker klikt op het geluidsicoontje bovenin het beeld. 

Er speelt een achtergrondmuziekje af.  
De gebruiker houdt de pijl rechts in het beeld ingedrukt. 

Lexie steekt de brug over.  
Aan het eind van de brug staat Lexie stil.  

Lexie zegt: “je hebt de letters o, b en s verdient” 
De letters zijn te zien in de lucht.  

Onder de letters staan 3 puntjes. 
De gebruiker klikt op verder.  

Lexie zegt: “welk woord kunnen we met deze letters maken?  
Versleep de letters naar de puntjes om een woord te maken.” 

De gebruiker klikt op ‘opnieuw’. 
Lexie zegt: “welk woord kunnen we met deze letters maken?  

Versleep de letters naar de puntjes om een woord te maken.” 
De gebruiker sleept de b naar het eerste puntje. 

De b gaat op het beeld met de beweging van de vinger van de gebruiker 
mee tot het puntje. 

Als de b op het puntje staat laat de gebruiker los. 
De b blijft op het puntje staan. 

De gebruiker versleept de letter s naar het tweede puntje. 
De s gaat op het beeld met de beweging van de vinger van de gebruiker 

mee tot het puntje. 
Als de s op het puntje staat laat de gebruiker los. 

De s verschuift terug naar de zijn plek in de lucht.  
Lexie zegt: “o o, de letter s hoort niet in het midden.  

Weet jij welke letter daar wel hoort?” 



Onderin het tekstwolkje staan de knoppen ‘opnieuw’ en ‘ja’. 
De gebruiker klikt op ja.  
De gebruiker versleept de letter o naar het tweede puntje. 

De o gaat op het beeld met de beweging van de vinger van de gebruiker 
mee tot het puntje. 

Als de o op het puntje staat laat de gebruiker los. 
De o blijft op het puntje staan. 

De gebruiker versleept de letter s naar het derde puntje. 
De s gaat op het beeld met de beweging van de vinger van de gebruiker 

mee tot het puntje. 
Als de s op het puntje staat laat de gebruiker los. 

De s blijft op het puntje staan. 
Lexie zegt: “geweldig! Je hebt het woord bos terug gevonden!” 

De gebruiker klikt op verder.  
Er opent een nieuw scherm.  

De achtergrond is weg, Lexie staat in beeld: “Je hebt level 1 gehaald!” 
De gebruiker heeft genoeg gespeeld voor vandaag en klikt op de terugknop. 

De applicatie wordt afgesloten. 
 



Flowchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Voorstel testplan 
 

Betreft: testen fase 1 op 19-3-2014. 
 
Planning 
13:30:   Roxanne en Yvonne verzamelen bij de HU FCJ.  
13:35-14:50:   Reis naar Harderwijk, per openbaar vervoer en lopend.  
14:50-15:15:   Voorbereiden.  
15:15-15:20:   Voorstellen en uitleg geven aan de kinderen.  
15:20-16:15:   Testen. 
16:15-..:  Terugreis.  
 
Het testen vindt plaats bij Dansschool ADE vestiging Harderwijk.  

Zalencentrum De Roef 
Zuiderzeepad 1 
3844 JV Harderwijk 

 ade-harderwijk@live.nl  
 
We zullen testen bij de groep jazzkids met de leeftijdscategorie van 6 tot 7 
jaar. We zijn ons ervan bewust dat we waarschijnlijk alleen bij meisjes kunnen 
testen, dit is natuurlijk een beperking. Maar deze gelegenheid om te testen 
wilden we niet aan ons voorbij laten gaan.  
 
Bij het testen zullen wij als volgt te werk gaan; om de beurt halen we een 
meisje uit de les met wie wij op de gang zullen zitten. 1 laptop gebruiken we 
om het prototype van de app op te vertonen en een laptop gebruiken we 
om aantekeningen te maken. Voor het spelen van het spel vragen we de 
proefpersonen naar hun naam, leeftijd, avi-niveau op welke school ze zitten 
en in welke groep ze zitten. Ook vragen we ze of ze al woorden kennen. 
Yvonne zal de kinderen helpen met de app, zoals teksten oplezen en uitleg 
geven waar nodig. Roxanne zal observeren en aantekeningen maken van 
het gedrag van de kinderen. Na het spelen van het spel zullen we de 
kinderen een aantal vragen stellen, bijvoorbeeld: Vond je het een leuk 
spel/zou je het nog eens willen spelen? Vond je het makkelijk of moeilijk? Heb 
je nieuwe woorden geleerd? Snapte je het spel? (Deze vraag wordt uiteraard 
voornamelijk door observatie tijdens het spelen beantwoord.) 
 
Met deze manier van testen willen we erachter komen of de applicatie op 
het juiste niveau zit van de kinderen, of het niet te makkelijk of juist te moeilijk 
is. Verder willen we erachter komen of de kinderen het spel leuk vinden, onze 
insteek is om ze spelenderwijs te helpen met leren lezen, ervaren ze het spel 
wel als een leuk spel? Op die vraag willen we antwoord krijgen.  
 
 
 
 



Betreft: testen fase 2 op 26-03-2014. 
 
 
Planning: 
19:30  Jade aanwezig bij Carmenplein (Alphen aan den 

Rijn). 
19:00    De fiets op richting het carmenplein. 
19.35     Aan de koffie en bestanden gesorteerd. 
19:45 Kinderen erbij geroepen en begonnen met 

voorleggen / app uitleggen. 
20:30    Kinderen waren uitgevraagd en uitgespeeld en moe.  
    Ze gingen naar bed. 
21:00    Thuis. 
 
Het testen vindt plaats op Carmenplein te Alphen aan den Rijn 
Niels den Daas is de vader, 
Bas (6) Pien (4, spek en bonen) 
 
In eerste instantie zou ik testen bij groep drie op mijn oude basisschool. Ik 
moest na testfase 1 terug bellen voor een afspraak met juf Jannie. Helaas 
toen ik terug belde had ik niet mijn oud directeur te pakken maar de nieuwe, 
die liet het afweten tot mijn schrik. Ik last-minute heb ik iets geregeld met de 
partner in mijn broers bedrijf (tevens mijn baas). 
 
Ik ga wat later op de avond dus ik ben mij ervan bewust dat de kinderen wat 
moe zullen zijn. Omdat ik geen bezit heb over axure laat ik de bestanden zien 
in screenshots. Wellicht ontstaat er dan een probleem dat het niet vlekkeloos 
loopt, maar dat is nog te overzien. Ook print in de app uitleg erbij en de 
plaatjes zodat ze dit goed kunnen bekijken. 
 
De vragen die ik in mijn hoofd hou zijn: begrijpen ze de handelingen wel? Hoe 
lezen ze de tekst? Hebben ze veel hulp nodig van papa of mama? 
 
Onder het laten zien van de app schrijf ik de opmerkingen op zodat we 
weten waar het nog aan schort. Ik verwacht niet dat er andere antwoorden 
uitkomen dan uit testfase 1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



9. Wireframes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het menu van het spel, er zijn drie opties waar je uit kunt kiezen. Je kunt hier 
klikken op Aanmelden, Start spel of Instellingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er op Aanmelden is geklikt, opent dit scherm zich. Door op ‘Zoek foto’ te 
klikken kun je in je foto’s op je Ipad een foto uitkiezen voor jou profiel. De speler kan 
zijn/haar naam, leeftijd invullen door dit in te typen in het balkje. Om het AVI-niveau 
in te stellen klik je op de pijltje in het balkje en verschijnt er een scroll menu met alle 
AVI-niveau’s die er zijn. Wanneer je op het niveau klikt verschijnt deze in het balkje.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zie je hoe het spel er uit komt te zien. Door op het pijltje naar rechts te klikken kun 
je door het level heen lopen. De rechter afbeelding is een blokkade die je tegen 
komt in het spel. Hier moet je op klikken om de mini-game te gaan spelen. Het is ook 
mogelijk om het geluid van het spel uit te zetten, hiervoor moet je op het icoontje 
met geluid te klikken. (Dit is ook bij de vorige schermen mogelijk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er opent zich een scherm over het spel met daarin de mini-game. Er kan gekozen 
worden uit de verschillende letters. Wanneer er een keuze is gemaakt verschijnt deze 
in het lege blokje en moet er op klaar geklikt worden om te kijken of het antwoord 
juist is.  

 
 



10. Visuals 
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Deel 2: Usability-test plan en resultaat 
 

11. Opzet test-/evaluatieplan 
 

Test plan 1: 

Evaluatie na testfase 1:  
Naar aanleiding van de testresultaten uit de eerste testfase (19 maart) zijn er 
veranderingen wat betreft content doorgevoerd.  

De volgende teksten zijn aangepast: in het aanmeldscherm is de vraag 
‘naam’ veranderd naar ‘wat is jou naam?’, de vraag ‘leeftijd’ is aangepast 
naar ‘hou oud ben jij?’ en de vraag ‘AVI-niveau’ is veranderd naar ‘wat is jou 
AVI-niveau?’. Verder zijn we het woord compleet in alle situaties uit de weg 
gegaan door in plaats van te vragen of de gebruiker de woorden kan helpen 
compleet te maken te vragen of de gebruiker kan helpen de woorden af te 
maken.  

Omdat duidelijk werd dat sommige kinderen de opgesproken tekst echt 
nodig hebben, is besloten bij ieder tekstwolkje de knoppen ‘opnieuw’ en 
‘verder’ toe te voegen. De gebruiker heeft dan zelf in de hand of het spel 
doorgaat en zo wordt voorkomen dat het te snel gaat. Ook kwamen wij er in 
deze testfase achter dat veel kinderen ook al juist wel heel goed kunnen 
lezen. Voor hen hebben wij besloten dat wanneer je het achtergrond-
muziekje uitzet (door op het geluidsicoontje onderin het scherm te klikken) de 
uitgesproken tekst ook niet meer hoorbaar is. Zij hebben dit niet nodig en het 
zal hun alleen maar in de weg zitten als dit er steeds doorheen te horen is. De 
uitdaging wordt voor hen groter door de tekst helemaal zelf te moeten lezen. 
Wanneer de uitgesproken tekst toch nodig blijkt te zijn is één klik op het 
geluidsicoontje hier al voldoende voor.  
 
In de tweede testfase zijn bovenstaande verwerkingen opnieuw getest, de 
resultaten en evaluatie hiervan vind u ook in dit verslag.  

Verder werd ons duidelijk dat het eerste level erg simpel was voor veel van de 
testpersonen, zelfs voor diegenen die in een laag AVI-niveau zaten. Vandaar 
dat we besloten hebben ook een hoger level uit te werken, de testpersonen 
gaven namelijk erg duidelijk aan dat het spel wel leuk vonden maar te 
simpel; als er moeilijkere woorden in de minigames voorkwamen hadden ze 
het leuker gevonden.  

  

 



Uitwerking hoger level.  

Hier de uitwerking van het hogere level, naar aanleiding van testfase 1:  
(Het verhaal blijft hetzelfde; er is een aardbeving geweest en woorden zijn uit 
elkaar gevallen, de letters liggen verspreid. Lexie vraagt de hulp van de 
gebruiker bij het vinden van de letters en het repareren van de woorden.)  

- Lexie staat op straat en loopt naar rechts er staat een kapot huis.  
- Lexie zegt; “Wat erg, een kapot huis, misschien zijn er ook wel kapotte 
woorden. Laten we binnen een kijkje nemen.”  
- Wanneer de gebruiker op het huis klikt loopt Lexie naar binnen.  
- Lexie loopt naar binnen en komt in een woonkamer. “Zie jij ergens een 
letter?” vraagt hij.  
- In een schilderij staat de letter s en op de vloer ligt de letter f.  

- Wanneer de gebruiker op het schilderij klikt opent zich een minigame 
(minigame2.1) met de hetzelfde principe als minigame1 uit level 1. Nu staan 
de letters ...il.er.. al klaar (in minigame1 level 1 stonden de letters b..m klaar). 
Het woord wat gemaakt moet worden is schilderij. Hierdoor kunnen de 
kinderen oefenen met de sch en de ij wat lastig te begrijpen is doordat die 
letters samen andere klanken vormen dan alleen. De letters staan onderin 
beeld allemaal los, dus niet in paren (dit was in minigame1 level 1 nog wel zo, 
de letters ‘oo’, ‘aa’, ‘uu’ en ‘ee’ stonden toen al bij elkaar). Dit zou te 
makkelijk zijn, de letters staan nu dus klaar als ‘h’, ‘u’, ‘j’, ‘s’, ‘o’, ‘c’, ‘i’ 
(willekeurige volgorde).  
Veel van deze hints worden niet als tekst in het scherm weergeven maar 
worden alleen opgelezen, daarom zal er, wanneer de gebruiker het geluid uit 
heeft staan, een tekstwolkje in beeld komen waar Lexie zegt: “klik op het 
geluidknopje, je hebt geluid nodig voor de hints”. De hints bij deze minigame; 
1) Lexie zegt hardop; “je hebt de klank ‘sch’ nodig.” Dit wordt alleen 
uitgesproken, deze tekst kan niet gelezen worden omdat dit het antwoord 
zou verraden.  
2) Lexie zegt hardop; “je hebt de klank ‘ij’ nodig.” Dit wordt alleen 
uitgesproken, deze tekst wordt ook niet op het scherm afgebeeld omdat dit 
het antwoord zou verraden.  
3) Lexie zegt hardop; “voor de klank sch heb je om te beginnen een s nodig.” 
De s komt ook visueel groot in beeld.  
4) Lexie zegt hardop; “voor de klank sch heb je ook een c nodig.” De c komt 
ook visueel groot in beeld terwijl Lexie zegt: “de c ziet eruit als een half 
rondje”.  
5) Lexie zegt hardop; “voor de klank sch heb je ook een h nodig.” De h komt 
ook visueel groot in beeld terwijl Lexie zegt: “de h lijkt op de letter n maar dan 
met een langer steeltje”. 
6) Lexie zegt hardop; “voor de ij heb je om te beginnen een i nodig.” De 
letter i komt visueel groot in beeld terwijl Lexie zegt: “de letter i ziet eruit als 



een stokje met een puntje erop”.  
7) Lexie zegt hardop; “voor de ij heb je ook een letter j nodig deze letter lijkt 
veel op de i maar dan langer.” De j komt visueel groot in beeld.  
Wanneer de minigame uitgespeeld is zegt Lexie “goed gedaan! We hebben 
nu de letter s en de letter e verdient!”  

- Dan staat Lexie weer in de woonkamer.  
- Lexie zegt; “Goed zoeken, misschien kan je nog een letter vinden.”  
- De gebruiker kan op de letter f klikken die op de vloer ligt.  
- Minigame2.2 opent.  
- De uitleg van minigame2.2; (door Lexie verteld, zowel als tekst in het scherm 
als afgesproken) “de letter f en de letter v klinken bijna hetzelfde, zo meteen 
komen er een aantal woorden voorbij en jij moet kiezen welke met de f en 
welke met de v beginnen.”  
- Nieuw scherm; in beeld staan 3 knoppen de eerste staat alleen de letter ‘v’ 
op, op de tweede staat de letter ‘f’ en op de derde staat ‘opnieuw’. De 
woorden worden alleen uitgesproken, vandaar de knop opnieuw zodat de 
gebruiker het woord nogmaals kan beluisteren. Het eerste woord wordt ook 
uitgesproken. Het eerste woord is ‘voetbal’.  
De hint die hierbij hoort is; “het begint met de ‘v’ van vis” (door Lexie 
uitgesproken en als tekstwolkje in beeld).  
Het tweede woord is flink.  
De hint die hierbij hoort is; “het begint met de ‘f’ van fee” (door Lexie 
uitgesproken en als tekstwolkje in beeld).  
Het derde woord is fantastisch.  
De eerste hint die hierbij hoort is dat het woord nog eens uitgesproken wordt 
met veel nadruk op de lettergrepen: fan-tas-tisch.  
De tweede hint die hierbij hoort is; “het begint met de ‘f’ van fee” (door Lexie 
uitgesproken en als tekstwolkje in beeld).  
Het vierde woord is vier.  
Hint; Lexie zegt (d.m.v. een tekstwolkje in beeld en gesproken tekst) “het 
begint met de ‘v’ van vis en de ‘v’ van voetbal.”  
Het vijfde woord is formidabel.  
- Lexie komt in beeld en zegt; “weet jij wat dit woord betekend?”, deze tekst 
staat in een tekstwolkje met de knoppen ‘opnieuw’, ‘ja’ en ‘nee’. Wanneer er 
op ‘opnieuw’ geklikt wordt spreekt Lexie de tekst opnieuw uit. Wanneer er op 
‘ja’ geklikt wordt gaat het spel verder zodat de gebruiker weer gewoon kan 
klikken op de ‘v’ de ‘f’ of op ‘hint’. Wanneer er op ‘nee’ geklikt wordt gaat 
Lexie door met praten en zegt hij het volgende: “het woord betekend ‘heel 
goed’ net zoals ‘fantastisch’”. De knoppen ‘opnieuw’ en ‘verder’ staan weer 
onderin het tekstwolkje. Wanneer er op ‘verder’ geklikt wordt gaat Lexie weg 
en de tekstwolkjes ook zodat de gebruiker weer op ‘v’ of ‘f’ kan klikken.  

De eerste hint bij het vijfde woord; het woord wordt door Lexie uitgesproken 
met nadruk op de lettergrepen; for-mi-da-bel.  



Tweede hint; Lexie zegt “dit woord begint met de ‘f’ van fee en van 
fantastisch.”  

Na het 5e woord is de minigame afgelopen.  

-Lexie zegt: 'Je hebt het formidabel gedaan, dat betekent hetzelfde als 
fantastisch. Heel goed dus! Je hebt hiermee de letter f verdient. Nu hebben 
we alle letters in het huis gevonden.” Lexie loopt weer naar buiten.  
- Buiten loopt Lexie weer door (dit wordt bepaald door de gebruiker die de 
pijltjes links en rechts in het scherm gebruikt). Rechts komt Lexie de letter e 
tegen.  
- De e zegt tegen Lexie: “ik ben de rest van mijn klank kwijt, kan jij mij 
helpen?”  
- Lexie vraagt aan de gebruiker: “welke klanken kan je allemaal met de e 
maken?”  
1) “E+A?” vraagt Lexie. Dit is uitgesproken en in een tekstwolkje. Onderin het 
tekstwolkje staat de optie ‘opnieuw’. Verder bestaan de knoppen ‘ja’ en 
‘nee’. Wanneer er op ‘opnieuw’ geklikt wordt spreekt Lexie de vraag 
opnieuw uit. Wanneer er op ‘ja’ geklikt wordt zegt Lexie: “oeps! Dit is niet het 
juiste antwoord, EA is geen nieuwe klank, probeer het nog eens!”. Wanneer er 
op ‘nee’ geklikt wordt zegt Lexie: “heel goed”. Het spel gaat dan door naar 
het volgende woord.  
2) “E+I?” vraagt Lexie. Ook dit is uitgesproken en tevens zichtbaar in een 
tekstwolkje, met onderin de opties ‘opnieuw’, ‘ja’ en ‘nee’. Wanneer de 
gebruiker op ‘ja’ klikt zegt Lexie: ‘heel goed! E+i is samen de klank ei,” het spel 
gaat dan door naar het volgende woord. Wanneer er op ‘nee’ geklikt wordt 
zegt Lexie: “weet je het wel zeker, denk nog eens goed na. Vormen de letters 
‘e’ en ‘i’ samen een klank?”  
3) “E+O?” vraagt Lexie. Wanneer er op de optie ‘ja’ geklikt wordt zegt Lexie: 
“oeps! Dit is het foute antwoord, denk nog eens goed na. E + O is eo, dat is 
geen nieuwe klank. Maar ik begrijp dat je je vergist, want de o + e is wel een 
nieuwe klank; ‘oe’ maar dit is net andersom”. Wanneer er op de knop ‘nee’ 
geklikt wordt zegt Lexie: “heel goed! De e + de o is geen nieuwe klank, dat is 
gewoon eo. Als je de ‘o’ voor zet en de ‘e’ erachter is het wel een klank, die 
spreek je uit als ‘oe’.” Het spel gaat daarna verder. 
4) “E+U?” vraagt Lexie. Wanneer er op ‘ja’ geklikt wordt zegt Lexie: “goed 
gedaan! E+u is samen eu.” Het spel gaat dan verder. Wanneer er op ‘nee’ 
geklikt wordt zegt Lexie: “oeps! Dit is niet goed, denk goed na, hoe klinkt de e 
na de u? Denk bijvoorbeeld aan het woord deur! Probeer het nu nog eens.”  
5) “I+E?” vraagt Lexie. Wanneer er op ‘nee’ geklikt wordt zegt Lexie: “oeps! 
Dit is het foute antwoord, denk nog eens goed na! Wat voor een klank 
maken de ‘i’ en de ‘e’ samen? Denk maar aan het woord riem en probeer 
het nog een keer.’ Wanneer er op ‘ja’ geklikt wordt zegt Lexie: “heel  



goed! De i + e maakt samen de klank ie zoals in riem” de minigame is dan 
afgelopen.  
(De letter ‘E’ was opzoek naar de klank ‘IE’)  

- Lexie staat weer gewoon op straat tegenover de letter e.  
- Lexie zegt: “heel erg goed gedaan! Je hebt de e zijn klank teruggegeven!”  
- De ‘e’ zegt: “Bedankt! Ik was opzoek naar de i, zonder de i ben ik nergens, 
nu klink ik weer als ‘ie’!”  
- De e en de i gaan mee in het karretje. Lexie zegt: “We gebben nu al de 
letters ie, f, en e in ons karretje! Welk woord denken jullie dat we gaan 
maken? Kom we gaan snel verder!” 
- Wanneer de gebruiker d.m.v. de pijltjes Lexie naar rechts laat lopen komt hij 
een tent tegen.  
- “Met welke letter begint het woord tent?” Vraagt Lexie, hierbij wordt het 
standaard tekstwolkje gebruikt met de knoppen ‘opnieuw’ en ‘verder’ de 
tekst wordt ook opgelezen.  
- Er komt een toetsenbord met de letters ‘p’ ‘e’ ‘d’ ‘t’ ‘l’ ‘o’ en ‘n’. Wanneer 
het toetsenbord in beeld komt verdwijnt het tekstwolkje om niet te 
verklappen dat het woord tent met de t begint. Als de gebruiker het weet 
(het juiste antwoord is de letter t) verdiend hij daarmee de letter t.  
- Bij het juiste antwoord zegt Lexie: “heel erg goed gedaan! Het woord tent 
begint inderdaad met de letter t!” - Bij een onjuist antwoord zegt Lexie: “denk 
goed na, met welke letter begint het woord tent? De letter klinkt als t en ziet 
eruit als een kruisje” (dit wordt alleen gesproken gecommuniceerd, er is dus 
geen tekstwolkje in beeld, wel de knop ‘opnieuw’ zodat de gebruiker het 
bericht opnieuw af kan spelen).  
- Wanneer het juiste antwoord gegeven is gaat het toetsenbord weer weg en 
staat Lexie weer op straat bij de tent.  
- Lexie zegt (zowel gesproken als geschreven in het tekstwolkje): “goed 
gedaan! Je hebt de letter t verdiend”.  
- De t komt in het karretje terecht.  
- Uit de tent komt een karakter (ik zat te denken aan een egel, dus vandaar 
dat ik hem in dit document zo noem maar de keuze die hiervoor gemaakt 
wordt laat ik bij de visual designer).  
- Lexie zegt (zowel gesproken als geschreven in het tekstwolkje): “daar is egel. 
Met welke letter begint het woord egel? De a de p de g of de e?”  
- Het toetsenbord komt in beeld met die letters.  
- Wanneer het juiste antwoord gegeven wordt (de e) zegt Lexie (zowel 
gesproken als geschreven in het tekstwolkje): “goed gedaan! Egel begint 
inderdaad met de letter e. De e klinkt als ee, maar je schrijft e. Als er 2 g’s in 
het midden gestaan zouden hebben zou je wel een korte e gehoord 
hebben. Het maakt niet uit als je dit nog niet zo goed begrijpt, we gaan er 
nog veel meer mee oefenen.”  



- Wanneer het onjuiste antwoord gegeven wordt zegt Lexie (alleen 
gesproken om de letter niet te verraden, de optie ‘opnieuw’ en ‘verder’ 
blijven wel mogelijk): “oeps, dit is niet het goede woord. Denk nog eens goed 
na, met welke letter begint het woord egel? Het klinkt als de letter e. De letter 
e zijn we net al tegengekomen!”  
- Wanneer het juiste antwoord gegeven is staat Lexie weer op straat 
tegenover de egel.  

- De egel zegt tegen Lexie (zowel in een tekstwolkje met de optie ‘opnieuw’ 
en ‘verder’ als gesproken): 'wat verschrikkelijk, de aardbeving heeft mijn hele 
huis verwoest.' Lexie zegt: “ik heb het gezien, gelukkig heb ik er nog wat 
woorden gevonden.” “Wat goed” zegt de egel. 'Ik kampeer nu hier omdat 
mijn huis kapot is.”  

…  

Wanneer alle letters in het karretje zitten eindigt dit level er weer mee dat de 
gebruiker de letters aan elkaar moet plakken tot er een woord ontstaat. Het 
woord wat gemaakt moet worden is dit keer ‘fietsen’. Hierbij legt Lexie dan 
ook het één en ander over het woord uit. Namelijk dat het een werkwoord is. 
Ook legt lexie uit dat fietsen alleen voor de wij vorm is.  

 
Tot daar heb ik (Yvonne, content designer) het hogere level uitgewerkt. Dit 
heb ik gedaan naar aanleiding van onze testresultaten. Dit level is tot over de 
helft uitgewerkt. Ik heb bewust niet het hele level uitgewerkt omdat het tot 
hier al voldoende is om in een eventuele derde testfase te ondervinden of 
het niveau hiermee juist is. Het leek me beter om niet teveel tijd te verliezen in 
meer content schrijven terwijl we hiermee al genoeg waardevolle 
antwoorden kunnen krijgen.  
Test plan 2: 

Ik (jade) ben verder gegaan met de visual na testfase 1. Het woonkamer 
concept. 
In mijn testfase kwijn vrij weinig nieuws naar voren ,wat goed nieuws is. Nu 
kunnen we zeggen dat we de app kunne afronden met een tevreden 
gevoel. 

 

 

 

 

 

 



12. Representatieve testpersonen 
 

Relevant detail is in relatie tot onze applicatie de volgende aspecten van 
onze doelgroep (naam), geslacht, leeftijd, AVI-niveau, groep, eventueel 
nationaliteit. Naam staat tussen haakjes omdat het voor de resultaten geen 
zin heeft om de namen van de testpersonen te weten maar het wel 
noodzakelijk is om alle personen uit elkaar te houden. Verder is de 
nationaliteit eventueel omdat we ons pas achteraf bedachten dat 
allochtone kinderen wellicht meer moeite met leren lezen in het Nederlands 
hebben. Omdat we ons dit pas achteraf bedachten hebben we dit gegeven 
alleen van de testpersonen uit testfase 2.  

Testfase 1: 
Testpersoon 1:  

Naam: Eliza 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: M4 
Groep: 3 
 
Testpersoon 2: 
Naam: Kyra 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: M4 
Groep: 3 
 
Testpersoon 3:  
Naam: Sophie 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI- niveau: weet ze zelf niet 
Groep: 3 
 
Testpersoon 4: 
Naam: Sofie 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: weet ze zelf niet  
Groep: 3 
 
 
 
 
 



Testpersoon 5:  
Naam: Kate 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: weet ze zelf niet 
Groep: 3  
 
Testpersoon 6: 
Naam: Lisa 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: weet ze zelf niet 
Groep: 3 
 
Testpersoon 7: 
Naam: Marten 
Geslacht: Jongen 
Leeftijd: 7 jaar 
AVI-niveau: 4 (dit kan dus variëren van m4-e4) 
Groep: 3 
 
Testpersoon 8: 
Naam: Tessa 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 7 jaar 
AVI-niveau: AVI 6 (dit kan dus variëren van m6-e6) 
Groep: 4 
 
Testpersoon 9: 
Naam: Katarina 
Leeftijd: 6 jaar 
Geslacht: Meisje 
AVI-niveau: n.v.t. 
Groep: 2 
 
Testpersoon 10: 
Naam: Sanne 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: weet ze zelf niet 
Groep: 3 
 
 
 
 
 
 



Testfase 2: 
Testpersoon 1 
Naam: Bas 
Geslacht: Jongen 
Leeftijd: 6 jaar 
AVI-niveau: m3 
Groep: 3 
 
Testpersoon 2 (voor spek en bonen) 
Naam: Pien 
Geslacht: Meisje 
Leeftijd: 4 jaar 
AVI-niveau: n.v.t. 
Groep: 1  

 
 



13. Testfase 1 
 

Resultaten Testfase 1: 19 maart 2014 
 
Proefpersonen zijn dikgedrukt.  
 
Eliza, 6 jaar, AVI-niveau M4 
Kyra, 6 jaar,  AVI-niveau M4 
Groep 3 
 
Tekst kan zelfstandig gelezen worden. De instructies die gegeven zijn, worden 
makkelijk opgevolgd.  
 
Kyra speelt het spel en vindt  het spelletje leuk, het hondje leuk. Ze zou het zelf 
ook thuis willen spelen. 
Kyra heeft een klein beetje moeite met lezen.  
 
Eliza speelt het spel en heeft een klein beetje moeite met lezen. Bij Eliza thuis 
hebben ze een iPad met spelletjes. 
 
Sophie, 6 jaar, AVI- niveau weet ze zelf niet 
Sofie, 6 jaar, AVI-niveau weet ze zelf niet (leest sneller) 
Groep 3 
 
De twee personen hielpen elkaar met de tekst door het samen hardop voor 
te lezen. Ze weten goed waar ze op moeten klikken om verder in het spel te 
komen. Ze hebben snel door wat de bedoeling is door de tekst te lezen.  
 
Beiden vonden het spel leuk, als het spel echt was zouden ze het willen 
hebben. Het hondje vinden ze grappig. 
 
Sophie heeft thuis ook een iPad en kijkt daar filmpjes op, ze speelt er ook wel 
eens spelletjes op. 
 
Sofie heeft thuis geen iPad. 
 
Kate, 6 jaar, groep 3 AVI-niveau ‘maan’ (ze wist het niet goed) 
Lisa, 6 jaar, groep 3 AVI-niveau ‘maan’ (ze wist het niet goed) 
 
Kunnen de tekst beiden goed lezen en begrijpen wat er gedaan moet 
worden. Wanneer Yvonne het voorleest begrijpen ze het nog beter en sneller. 
Ze vinden het spel makkelijk te spelen, wel zitten er soms moeilijke woorden 
tussen om te lezen. Ze vinden Lexie een leuk hondje. 
 
Ze weten niet wat het woord leeftijd betekent, hoe oud ben jij begrijpen ze 
wel. Het woord ‘eerder’ kunnen ze niet goed lezen. 



 
Bij de minigame vraagt Kate zelfs of ze de letters alleen aan moet klikken of 
dat ze versleept moeten worden, dit geeft duidelijk weer dat ze bekend zijn 
met de computer en dit soort spelletjes en dat ze de systemen ervan 
begrijpen.  
 
Marten, 7 jaar, groep 3, AVI 4 (enige jongen) 
Tessa, 7 jaar,  groep 4, AVI 6  
 
Ze snappen goed hoe het AVI-niveau aangepast kan worden. Ze snappen 
goed wat er gedaan moet worden. Ze zouden graag moeilijkere woorden 
willen, het spel is nu te makkelijk voor ze.   
 
Katarina, 6 jaar, groep 2, nog niet begonnen met lezen 
Sanne, 6 jaar, groep 3, weet niet in welk AVI-niveau ze zit 
 
Sanne heeft moeite met het lezen van de tekst. Wanneer voorgelezen wordt 
snapt ze het wel.  
 
Katharina is nog niet begonnen met leren lezen, haar naam schrijven kan ze 
wel maar ze heeft veel moeite met het vinden van de letters op het 
toetsenbord. 
 
Met behulp van Yvonne komen beiden makkelijker door het spel heen. Het 
hondje vinden ze schattig en lief. 
 
 
Over het algemeen geldt dat:  
- De letter l vaak wordt aangezien voor en i, een hoofdletter L zou duidelijker 
zijn.  
- Het woord compleet erg lastig is, (een idee zou zijn om te zeggen ‘help je 
het woord af te maken’).  
- De stukjes tekst in de blauwe tekstvelden lastig te lezen zijn maar wanneer ze 
hardop gesproken zijn de teksten goed te volgen zijn.  
- De minigame met het woord boom vinden ze allemaal heel makkelijk, er 
zou wat meer uitdaging in moeten zitten door bijvoorbeeld een langer woord 
en meer letters die ingevuld moeten worden. 
 
 

 

 

 

 

 



14. Testfase 2 
 

 

Voor de tweede testfase ben ik (jade) langs de kinderen gegaan van mijn 
baas. Bas (6)jaar oud en Pien (4) deed mee voor spek en bonen. Ik heb de 
beelden laten zien van axure een paar opties tussen kleur gebruik. 
Hieronder vind je commentaar die ik tussen het gesprek heb genoteerd. 

 

Beeld 1: 
Ze krijgen meteen een grappig en een vrolijke indruk bij het spel, ze snappen 
dat ze direct op start moeten drukken en snappen de tekening qua 
bloemetjes e.d. 

Beeld 2: 
Bas zit en groep 3 en kan nog niet heel goed lezen, vandaar dat de tekst 
voor hem moeilijk te lezen is. Hij wil wel direct op start drukken (terwijl dat de 
1e x niet de bedoeling is). Verder snapt hij het geluid logo ook (nieuw beeld 
wat bij de eerste fase er nog niet in verwerkt zat). 

Beeld 3: 
Hij snapt direct dat hij zijn naam en leeftijd in moet voeren. Avi zegt hem nog 
niks, maar daar kunnen de ouders mee helpen. 

Beeld 4:  
Vreemd maar heel goed, hij ziet direct dat het een spel is met letters en dat 
hij die moet verzamelen. Verder wil hij weer op start drukken om verder te 
gaan. 

Beeld 5: 
Krijgt weer het woord AVI te zien wat hij niet snapte. Drukt op start 

Beeld 6: 
In eerste instantie wil het kind linksaf, omdat er rechts wat op de weg ligt. 
Daarna heeft hij het wel door. 

Beeld 7: 
Hij wilt direct op de boom drukken. 

Beeld 8: 
Hij snapt het spelletje en zou er ook netjes boom van maken. 

Beeld 9: 
Hey, nu kan ik doorlopen word er gezegd! 

 



Het bovenstaande commentaar was over de losse plaatjes die ik had 
meegenomen (hondje, karretje en nog een aantal opties voor t hondje. 

Plaatje 1: 
Vrolijke hondje 

Plaatje 2: 
Denken „ Huh” Hondje :-) 

Plaatje 3: 
Karretje slapen 

Plaatje 4: 
Bang voor de wesp die kan steken 

Hij gaf aan dat hij niet kon wachten om het te gaan spelen. Niels den Daas 
attendeerde bij erop dat ik het mijn broers moest laten bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Verwerking van feedback 
 

In verscheidene gesprekken met Belinda hebben we dingen aangepast, 
zoals tekst, aannames verduidelijkt en plaatjes mooi gemaakt. 

 

Naar aanleiding van het gesprek met Jochem en Julian hebben wij enkele 
feedback verwerkt in ons nieuwe concept: 

 

• Stel je boek heeft 15 hoofstukken, 15 levels elk level een andere 
omgeving en woord dat het hoofdstuk afsluit. 

• Moeite: hint geven. Of 3 levens en opnieuw beginnen. (denk na als het 
niet lukt) (HELP MIJ)! 

• Onderzoek: kijk naar andere methodes als taalkunde niet werkt. Zoniet, 
voor kinderen moeite met taal. Dan werkt t ook.  

• Aap noot mies verwerken in de game zoals beschreven in boven. 
• Dit is de start, dit is de game, dit is t eind. (concept in orde krijgen) 
• Hij krijgt een opdracht, onderweg komt hij 3 dingen tegen, daarmee 

verzamelt hij drie letters en aan t eind een toets, het woord invullen. 
Letters in een karretje/rugzak. K.A.T 

• Hallo ik ben op zoek naar een paar letter, kan je me helpen ben ze kwijt 
• En er doorheen. En het einde word, HOERA! 
• Bertje de kever. (1 ding om mee te spelen. De karakters zijn teveel) 

 

 

Ook de verwerking van de testresultaten hebben we verwerkt in de app. Dit 
kan u lezen in punt 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Planning  
16.1 Planning 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



16.2 Logboek 
 

Yvonne van de Glind 
Les 1: 4 februari 3 uur college 
Groepjes en rolverdeling vastgesteld. 

Content: welk verhaal verteld het. Deze rol zou ik wel in willen nemen.  
Visual: hoe ziet het eruit 
Technical: het laten werken. 

 
Les 2: 7 februari 2 uur college 
Uitleg gekregen over: 

Agile: is een software 
ontwikkeling tool. Manier 
om een software 
ontwikkelingsproject te 
maken. 

  
Trello; www.trello.com (tool 
om de agile techniek bij te 
houden). 

 
Stand-up; door gebruik van 
agile is het misschien lastig om bij te houden waar je mee bezig bent 
omdat alles door elkaar loopt. Het is geen overleg, geen vergadering, 
geen mening puur elkaar informeren met wat er gebeurd bij jou 
project. Je staat op en verteld wat je gister gedaan hebt wat je 
vandaag gaat doen en waar je tegenaan loopt. Echt maar heel kort 
niet langer dan 10 min en dan weet je waar iedereen is en hoe je 
elkaar kan helpen.  

 
Les 3: 11 feb 3 uur college 
Uitleg gekregen over onderzoeksmethoden.  
40 minuten voor jezelf werken.  
Overleg: aannames die we om moeten zetten naar feiten, bijvoorbeeld dat 
ouders zelf ook al Engels met hun kinderen praten. 

Belinda: kijk uit met dingen die er al zijn 
Rox: punten scoren op iets heel origineels en geks 
Aanname: en zijn al veel taal en reken apps, hadden wij vroeger ook al 
(computerspelletjes) 
AANNAME: kinderen vinden een spelletje (rayman) leuker dan droog spelling  
 
Zelfstudie: 13 februari 2 uur  
Bezig geweest met vooronderzoek en wat brainstorm.  
Random ideeën..: 
-door opvoeding wordt creativiteit verminderd.  



-soort van bewaardoos,  
Dyslexie, stichting taalhulp, Davids uitleg: 
De klinkers hebben allemaal een eigen klank, en je hebt stomme en sterke 
klanken.  
iedere klank krijgt een eigen kleur 
http://www.stichtingtaalhulp.nl/  

Les 4: 14 februari 2 uur college 
Standup gedaan;  
verteld over dyslexie 
Rox; meer onderzoek doen verder komen 
-- 
We zouden een app kunnen maken bij hun methode, daarvoor moeten we 
de stichting benaderen en ze enthousiast proberen te krijgen.  
Belinda; opzich verkopen jullie het niet, jullie maken dan een verlengstuk voor 
ze, dus ze hoeven niet bang te zijn dat jullie verdienen aan hun methode.  
Stichting taalhulp gebeld en een email adres gekregen waar we direct naar 
gemaild hebben.  
 
Les 5: 19 februari 3 uur college 
kleine presentaties gegeven 
Feedback: Binnert: houd rekening met kleurenblindheid 

Belinda: doorwerkennn 
 

20 februari: We hebben mail terug! 
 
Les 6: 21 februari 2 uur college 
Woord web gemaakt over je concept dan doorgeven aan andere groepjes 
die er nieuwe woorden bij zetten, deze woorden ordenen en zonder aan je 
idee te denken wat je nu hebt iets nieuws bedenken met de woorden die 
voor je liggen. 
Samen met jade onderzoeksopzet gemaakt en nog wat ideeën voor visueel 
bedacht.  

Zelfstudie: 23 februari 2 uur 
Eerste opzet content opgeschreven, alle ideeën die we tot nu toe hadden 
omgezet in het verhaal. 
Zelfstudie: 24 februari 3 uur 
Langs basisscholen om het interview voor te leggen en mailadressen 
meegekregen: 

Oranje Nassauschool Prot Chr 
Eijkmanplantsoen 3, 3861 CW Nijkerk 
033-245 17 08 
Oranje-nassauschool.nl  
 emailadres van de begeleider; danielle.vanputten@onsn.nl 
 
 



Baken RK Basisschool het 
Venestraat 29, 3861 BV Nijkerk 
033-245 14 12 
 emailadres algemeen; baken@kpoa.nl 
 

Les 7: 25 februari 3 uur college 
Speciale aandacht aan technical designer (zie aantekeningen). 
Duidelijke schets gemaakt hoe de app eruit moet zien.  
Feedback belinda: onderbouw of muziek nodig is, onderbouw of zelf 
poppetje maken nodig is aan de hand van onderzoek. Probeer de 
minigames aansluiten op het spel: bijvoorbeeld het woord sleutel of deur 
openen maken. Misschien kunnen we het principe van dansende letters 
gebruiken, een letter die aan komt lopen, zou dat kunnen? Bijvoorbeeld de k 
komt aanlopen om je hulp te vragen; hij is zijn woord kwijt. etc.  

Zelfstudie: 25 februari 2,5 uur 
Enquêtes online opgesteld en interviewvragen een beetje aangepast. 
Mailtjes gestuurd naar basisscholen.  

Zelfstudie: 26 februari 30 min 
Colleges opgeslagen.  
account aangevraagd op axure.  
hoor ik binnen twee werkdagen niets stuur een mail naar: 
sales@axure.com 
(uit een mailtje van belinda:) 
En nog wat interessante links: 
http://www.flatvsrealism.com    
http://www.wired.com/design/2014/02/inside-look-at-the-creation-of-
facebook-paper  
http://www.studioroosegaarde.net/project/smart-highway/photo/#smart-
highway 
http://avro.nl/kunstuur/uitzendingen/20140112_uitzending.aspx 
http://vimeo.com/80743624    
http://vimeo.com/80622495   
 

Les 8: 28 februari 3 uur college (in totaal, doorgegaan in theory les) 
Axure dus maar gemaild want ik had geen reactie van ze gekregen. Bezig 
met het uitschrijven van de doelgroep.  
Besproken met Jochem en Julian (zie aantekeningen jade. 
Concept en level 1 in zijn simpelste vorm heel gedetailleerd uitgetypt. 

Zelfstudie: 3 maart 1 uur 
Persona en doelgroep uitschrijven afgemaakt.  
 
Zelfstudie: 6 maart 3 uur 
Usecase en scenario geschreven en opgestuurd naar Belinda. 



Les van 4 maart gaat niet door, 
je maakt een speciale afspraak 
voor een overleg met Belinda.  
 
Les 9: 7 maart 2 uur 
collegeGesprekje op de gang 
met Belinda gehad. 
Persona aangepast. 
Stand up gedaan en overlegt.  
Trello geüpdatet   
Zelfstudie: 7 maart 30 min 
Usecase en scenario laten lezen aan Bernard en hiernaar aangepast.  
 
Les 10: 11 maart 2 uur college 
Jade naar basisschool. Roxanne zelfstudie (thuis). 
Ik heb doorgewerkt aan het verslag.  

Zelfstudie: 11 maart 1 uur 
Teamoverleg via Facebook chat.  
 
Zelfstudie: 14 maart 1,5 uur 
Vergaderd en elkaar verder geholpen.  
 
Zelfstudie: 17 maart 2 uur 
Aan projectplan gewerkt.  
 
Zelfstudie: 18 maart 10 uur 
De hele dag hard aan de slag met het projectplan, persona’s geschreven, 
voorstel testplan en goed voorbereid op het testen morgen. 
 
Zelfstudie: 19 maart 3,5 uur 
Testen in Harderwijk.  
 
Les 11: 21 maart 2 uur  
Oefenpresentaties.  
 
Zelfstudie: 1 april: 13 uur 
Laatste puntjes op de i gezet van het projectplan. Peerreviews ingevuld en 
ingeleverd. Testpersonen tot in relevant detail beschreven. Opmaak 
projectplan tot in detail aangepast en het projectplan ingeleverd.  

 

Totaal: 93 uur.  
 

 

 



Logboek Jade 

Dinsdag 4 februari. 3 uur college 
Rolverdeling: 
- Jade visual 
- Roxanne technical 
- Yvonne content 
 
Ideeën: 
Iets van een taalapp. Dus misschien met inspreken. Wanneer het woord goed 
in t engels gezegd wordt door naar het volgende level. Of dat je op ieder 
voorwerp kan klikken en dat er dan opgezegd wordt hoe het heet. Dus je klikt 
op de tafel en je hoort table. 
Echt een wereld, met verschillende karakters dat je bijvoorbeeld een 
poppetje tegenkomt die een vraag stelt. Rayman, mario.  
 
Vrijdag 7 feb. 2 uur 

Dinsdag 11 feb. 3 uur  
40 minuten voor jezelf werken.  
 
overleg:  
aanamens die we om moeten zetten naar feiten: ouders praten zelf ook al 
engels met kinderen 
belinda: kijk uit met dingen die er al zijn 
rox: punten scoren op iets heel origineels en geks 
aanname: en zijn al veel taal en rekenapps, hadden wij ookal 
AANNAME:kinderen vinden een spelletje (rayman) leuker dan droog spelling 
enzo  
dingen met dyslexie 
 

Woensdag 12 feb. 2 uur (zelfstudie) 
Vooronderzoek voor visuals, verdiepen in verschillende soorten apps. 
Meer te weten gekomen over doelgroepen  
 

Vrijdag 14 feb. 2 uur 
standup gedaan 
 
Stichting taalhulp een email gestuurd op ze ons een duwtje in de rug konden 
geven. 

 
 

Dinsdag visueel onderzoek af en gekeken naar opties. 
 
 



Zondag 16 feb. 4 uur 
Verder onderzoek gedaan naar visuals, illustrator maar eens geopend om het 
programma te beheersen. 
 
Dinsdag 18 feb. 3uur 
Kleine presentatie gegeven. Binnert had commentaar op kleurenblindheid. 
We moesten doorwerken aan een ijzersterk concept. En ik moest komen met 
visuals. 

Donderdag 20 feb. 
Mail terug van Taalhulp. Meteen terug gemaild voor een afspraak. 

Vrijdag 21 feb. 2uur 
Een soort woordweb gemaakt op papier en doorgeven aan een ander 
groepje. Hun ideeën meenemen.  

Samen met Yvonne een onderzoeksopzet gemaakt en nog wat ideeën voor 
visueel bedacht. We kunnen weer verder! 
 
 

Zaterdag 22 feb 3uur 
Illustrator bijna het raam uit gegooid. Begonnen met probeersels 
 
Dinsdag 25 feb.  2,5uur 
Een les voor technical designers, Yvonne is erbij gaan zitten. Ik ben verder 
gegaan met designen. 

Vrijdag 28 feb.  3 uur + 2 uur 
a. Les gehad met Jochem en Julian, als een bezetene aantekeningen 
gemaakt. Knoop doorgehakt met hun om Taalhulp te laten vallen en verder 
gaan op een nieuw concept. 
 
Nieuw concept uitgedacht met Roxanne en Yvonne. Nieuwe goede ideeën 
voor visual! 

b. Verder gewerkt in de les van Bernard Weerdmeester (toestemming voor 
omdat iedereen zo lekker bezig was!) Verder gegaan met designen  
 

 

 

Dinsdag 4 maart  2uur + 4 uur 
Photoshop en illustrator tutorial kijken om het programma beter in de knie te 
krijgen. Verder met hondjes design. 
 

Donderdag 6 maart  3 uur 



Begonnen aan het hondje aanpassen en achtergronden zoeken voor de 
app. 
 

Vrijdag 7 maart 2 uur 
Gesprekje op de gang met belinda gehad 

Verder gegaan met visuals ideeen 
 

college theorie 30 min 
 

Vrijdag 7 maart  3uur 

begonnen aan het ontwerpen van een aantal ideeën. 

Hondje uitgewerkt en het karretje, verschillende kleur opties om mee te 
nemen naar de basisschool. 
 

Maandag 10 maart 

Gebeld naar JP sweelinck school voor een afspraak 
 
Dinsdag 11 maart 3 uur 
Naar basisschool om het concept uit te leggen en hopen op een afspraak, 
ze zijn niet zo gesteld op dit soort dingen heb ik het idee. 
 
 

Dinsdag 11 maart 2013 1 uur 
Teamoverleg via facebook-chat  

 

 

Vrijdag 14 maart 1,5 uur 

Team overleg op school 

 
Zaterdag 15 maart 2 uur 

Knopjes ontwerpen, geluid, doorlopen etc. 

 
Dinsdag 18 maart 2 uur 
Muteknop en uitdenken van minigame en hoe je een aardbeving kan 
illustreren. 

 



Woensdag 26 maart 3 uur 

Woonkamer illustreren nav testfase 1 

 
Woensdag 26 maart 2 uur 

Testfase 2 uitvoeren bij de partner van mn broer (Mijn broer is mijn baas). 

 

Donderdag 27 maart 2 uur 

Testresultaten overtypen en het nodige eruit halen en opmaken. 
 
 
 
 
 
 
totaal: 62 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logboek Roxanne 

Datum Wat  Tijd 
4 februari  Introductieles, kennismaking, uitleg van 

opdracht, weekschema en toetscriteria.  
3 uur 

7 februari Uitleg over verschillende 
projectmanagement vormen, rolverdeling 
gemaakt, globale planning gemaakt 

2 uur 

11 februari  Methodes voor design research besproken, 
onderzoek gedaan naar doelgroep 

3 uur 

14 februari Stand up, onderwerp dyslexie vastgesteld, 
e-mail opgesteld en verzonden naar 
Stichting Taalhulp 

2 uur 

19 februari Pitch; welke soort app, onderwerp en 
doelgroep , dit op een groot vel papier 
samengevat om dit vervolgens te 
presenteren 

2 ½ uur 

21 februari Woordweb maken over concept en 
doorgeven aan andere groepje, concept 
aangepast 

3 uur 

25 februari Tools om prototype te maken besproken, 
begin aan flowchart gemaakt 

3 uur 

28 februari Persona maken, overleg over concept, 
gesproken met tweedejaars studenten 

3 uur 

3 maart Begonnen in Mockingbird met wireframe 
voor app 

1 uur 

6 maart  Flowchart afgemaakt, Wireframes 
afgemaakt 

3 uur 

7 maart Gesprek op de gang met Belinda gehad. 
Stand up gedaan en overlegt.  
Trello geüpdatet   

2 uur 

8 maart  Aan prototype gewerkt in Axure 2 uur 
9 maart  Aan prototype gewerkt in Axure 3 uur 
10 maart Aan prototype gewerkt in Axure 2 uur 
11 maart Teamoverleg via Facebook chat.  1 uur 
14 maart Vergaderd en elkaar verder geholpen.  1 ½ uur 
17 maart  Aan projectplan gewerkt. Aan prototype 

gewerkt in Axure. 
2 uur 

18 maart Voorbereiding gemaakt voor het testen 1 uur 
19 maart Testen in Harderwijk met Yvonne.  3 ½ uur 
21 maart Oefenpresentaties 2 uur 
23 maart Laatste aanpassingen gemaakt aan 

prototype 
1 uur 

24 maart Aan projectplan gewerkt 1 uur 
26 maart Aan projectplan gewerkt 2 uur 
29 maart  Aan projectplan gewerkt. Powerpoint 

presentatie in elkaar zetten. 
3 uur 

30 maart Powerpoint voor presentatie af gemaakt 2 uur 
31 maart Oefenen presentatie 1 uur 
1 april Eind presentaties 3 ½ uur 
 
 



 

Bijgevoegd: Artikelen 

17 Bijlage 1: 
 
Bron: http://www.stichtingtaalhulp.nl/pagBehand/STmethode.htm  
De methode 
javascript:winM1()De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode is 
een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De 
methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling 
van dyslectische kinderen en volwassenen. 
 
De F&L-methode maakt gebruik van sterke kanten van dyslectici: goede 
visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden. Deze methode wordt bij 
Stichting Taalhulp toegepast bij zowel kinderen als volwassenen met een 
grote achterstand op het gebied van technisch lezen en/of spellen. 
Het systeem van de taal is eenvoudiger en logischer dan veel mensen 
denken. Ook voor dyslectici is dit systeem te leren, als het maar op een 
goede en duidelijke manier wordt aangeboden en geoefend. 

 
De F&L-methode gaat uit van de klanken 
van de taal. Aan de hand van de 
verschillende groepen klanken wordt het 
taalsysteem met de bijbehorende regels 
duidelijk gemaakt. Hierbij worden 
wetmatigheden behandeld die in het 
normale onderwijs niet aan bod komen. 
Met een beperkt aantal basisregels kan 
het grootste deel van de Nederlandse 
woorden al correct worden geschreven. 

Om de verschillen tussen de verschillende klanksoorten zichtbaar en tastbaar 
te maken, wordt gebruik gemaakt van een kleurcode en 'klankblokken' in 
verschillende kleuren.  
 
Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met 
behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld. 
Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, 
kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke 
manier worden geoefend. 
 

 
t a a l - r e (e) - g e l s 

 
Vervolgens wordt het systeem verder uitgewerkt met kennis van de 
woordopbouw, regels voor leenwoorden (woorden die oorspronkelijk uit een 



andere taal komen) en regels voor de zelfstandige naamwoorden, 
bijvoeglijke naamwoorden en 
werkwoorden. 
De training van het lezen gaat gelijk op met 
de spelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van dezelfde kleurcode als bij de spelling. 
Met behulp van fluorstiften kunnen de 
verschillende soorten klanken in het woord 
gemarkeerd worden. Hierdoor wordt de 
klank- en lettergreepstructuur van de 
woorden duidelijk zichtbaar. 
 
Het gaat dus niet alleen om het opvullen 
van hiaten in de taalkennis, maar om het 
aanbrengen van een systeem waarin alles 
onderling samenhangt. Hierdoor is het niet 
meer nodig om de schrijfwijze van woorden 
van buiten te leren. Zelfs onbekende woorden kunnen correct worden 
geschreven en gelezen. 
Dyslectische kinderen en volwassenen worden met behulp van de F&L-
methode opgeleid tot 'taaldenker'. De leerling heeft het materiaal (de 
uitspraak, de klanken) zelf in huis. Met het juiste gereedschap en de juiste 
gebruiksaanwijzing leert hij elk woord als een logische puzzel van klanken en 
regels op te lossen. Nooit meer eindeloos woorden overschrijven dus! Dit is 
voor dyslectici vaak een hele opluchting. 
Effectonderzoek  
Per leerling worden alle vorderingen systematisch bijgehouden. Na elke tien 
behandelingen volgt een korte herhalingstoets om na te gaan wat het effect 
van de behandeling is. Voor basisschoolleerlingen worden de vorderingen in 
beeld gebracht in een profiel. De testgegevens worden, uiteraard zonder 
naam en persoonlijke gegevens, gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit 
van de F&L-methode. Dit onderzoek is nog niet beëindigd. De voorlopige 
gegevens wijzen erop, dat de F&L-methode zeer effectief is bij het 
behandelen van dyslectische kinderen en volwassenen. 
Uiteraard pretenderen wij niet dat de dyslexie verdwijnt door onze 
behandeling. De automatiseringsproblemen blijven bestaan. Dyslectici zullen 
altijd meer moeten nadenken bij het lezen en het spellen dan andere 
mensen. Dit betekent, dat het technisch lezen en spellen relatief veel tijd en 
aandacht zal blijven kosten. Het effect van de behandeling is dan ook vooral 
merkbaar bij het lezen van betekenisvolle teksten. Het lezen van losse 
woorden onder tijdsdruk blijft meestal een probleem, alhoewel er wel van 
een zekere verbetering sprake kan zijn. Bij het spellen is er vooral resultaat te 
bespeuren in de kwaliteit hiervan. Het aantal spellingfouten vermindert, 
hoewel onder stress of tijdsdruk de fouten weer tijdelijk kunnen terugkeren. 
Ook is het mogelijk dat, na het verbeteren van het lezen en spellen in het 
Nederlands, de problemen zich opnieuw voordoen bij het leren van vreemde 
talen. 



18  Bijlage 2: 
 

Geletterdheid en schoolsucces 
Anneke Smits en Erna van Koeven 

vri jdag 22 maart 2013 

Apps voor dyslectische leerlingen 
 

Vele jaren geleden gingen we met de taal-dyslexie leerroute van 
Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg op reis naar Engeland. Dr. 
Andi Sanderson demonstreerde daar op zeer overtuigende wijze de 
mogelijkheden van verschillende soorten software voor dyslectische 
leerlingen. Waarom zouden dyslectische leerlingen op school onnodig 
problemen hebben met lezen, spellen en leren,  als de computer, ook toen al 
wijd verbreid, zo goed kon compenseren daarvoor? Toen we terugkwamen in 
Nederland volgde meteen een fanatieke zoektocht naar bruikbare software 
voor Nederlandse leerlingen. Het resultaat viel bepaald niet tegen. 

 

Inmiddels zijn we op dit vlak erg veel verder gekomen. Zo kwam bij Lexima 
recent een nieuwe hulpwijzer uit waarin een fraai overzicht staat van 
beschikbare software.  Deze hulpwijzer kan gratis besteld worden. En toch... 
voor veel leerlingen zijn we niet ver genoeg. Nog te veel kinderen 
ondervinden onnodig hinder van hun dyslexie. We leven in een tijd waarin 
computers heel gewoon zijn, en lezen en schrijven via de computer ook. 
Compenseren zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn, maar we 
doen het vaak niet. Vaak worden kosten genoemd als belemmering, maar 
ook onwennigheid en angst voor verandering lijken een rol te spelen. 

 

Gelukkig dient een nieuwe mogelijkheid zich aan. De tablet wordt steeds 
meer gemeengoed. Sommige scholen werken al met tablets voor alle 
leerlingen. Tablets hebben grote voordelen voor dyslectische leerlingen. Ze 
zijn draagbaar, licht en de accu's houden het langer vol dan de accu's van 
laptops. Daarnaast zijn ze stoer; de meeste leerlingen vinden het erg gaaf om 
met een tablet te werken. De apps zijn doorgaans goedkoper dan de 
compenserende software, terwijl ze wel ongeveer dezelfde mogelijkheden 
hebben. Het werken met kleine oortelefoontjes is handig en sociaal volkomen 



geaccepteerd. Op deze manier kunnen kinderen bijvoorbeeld luisteren naar 
luisterboeken, terwijl de andere kinderen aan het stillezen zijn. Niemand hoeft 
meer kostbare leestijd te verspillen. Door het werken met apps doen kinderen 
bovendien succeservaringen op hetgeen ook hun motivatie voor leren ten 
goede komt. 

 

Een kleine zoektocht naar iPad en iPhone apps voor dyslectici levert een 
leuke lijst op. Een dergelijke lijst is uiteraard nooit uitputtend. Iedere dag 
komen er apps bij. Voordat een app wordt aangeschaft is het altijd van 
belang om kritisch te kijken naar de prijs, de voorwaarden (moeten er 
bijvoorbeeld stemmen extra worden aangeschaft?), de taal (is het in het 
Nederlands beschikbaar?) en de gebruikersrecensies. 

Audioboeken: 

Yoleo (voor iPad en PC) 

Luisterbieb (voor Apple en Android) 

Storytel (voor Apple en Android) 

Spraakherkenning: 

Dragon Dictation 

Tekstverwerken met synthetische stem en woordvoorspelling: 

AppWriter NL 

AppWriter pocket voor de iPhone 

Tekstverwerken met synthetische stem: 

Write & Say (Engelstalige app, Nederlandse stem verkrijgbaar) 

Tekst naar spraak 

Voiceover Toegankelijkheidsfunctie die geactiveerd kan worden op de iPad 

Voice Dream Reader 

Clarospeak 

Aantekeningen maken 

Soundnote (audio opname + synchrone notities) 

Notability (audio opname + synchrone notities) 

Evernote  

Mindmap 



SimpleMind 

Organisatie en productiviteit 

Herinneringen (standaard aanwezig) 

HomeWork 

 

Tablets en apps kunnen hindernissen op school wegnemen voor dyslectici en 
er aan bijdragen dat zij hun potentieel kunnen waarmaken. Grenzen tussen 
'dyslectisch' en 'niet dyslectisch' vervagen daarbij. Veel van bovengenoemde 
apps worden immers ook door niet dyslectici gebruikt. Misschien moeten we 
het niet meer hebben over hulpmiddelen, maar simpelweg over algemeen 
beschikbare en maatschappelijk aanvaarde  technologie. Het goed 
integreren van deze technologie in het schoolse leven is geen eenvoudige 
opgave, maar we kunnen ons er niet meer aan onttrekken vanwege de 
meerwaarde voor het leerproces en voor de motivatie van heel veel 
leerlingen. 
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Aanbevelingen voor app-makers 

Hoe maak je een kinder-app, die behalve leuk ook van goede 
kwaliteit is? 10 Gouden tips voor app-makers. 

 

 Elk stripfiguur, televisieprogramma of kinderheld heeft (naast een 
'gewone' website) tegenwoordig ook een app. Maar waaraan moet een 
app voldoen wil hij leuk en geschikt zijn voor kinderen? Er gaat nog 
weleens wat mis bij de makers. Zo zijn er veel apps voor kleuters met 
stukken tekst, terwijl de meeste kleuters nog niet kunnen lezen. Waar 
moet je nou op letten? 10 tips voor makers van apps.  

1. Vertel ouders wat je aanbiedt en voor wie 

Ouders willen graag een app beoordelen voordat ze hun kind ermee 
laten spelen. Geef daarom duidelijke informatie voor de ouders voor 
welke leeftijd een app is bedoeld en wat kinderen ermee kunnen. Vertel 
of het plezier is, of een educatieve waarde heeft. Maak ook duidelijk wie 
de maker is en hoe deze te bereiken is. Dat verhoogt de 



betrouwbaarheid. 

2. Betrek ouders van jonge kinderen actief bij  de 
inhoud 

Jonge kinderen vinden het vaak prettig om samen met hun ouders te 
spelen. Houd daar bij het maken van het spel rekening mee en 
stimuleer de ouder als medespeler. 

 3. Voorkom dat kinderen gaan dwalen 

Kinderen klikken overal op en hebben nog niet door dat ze onbedoeld 
op webshops of inlogpagina’s terecht komen. Probeer kinderen hiervoor 
te waarschuwen door met gesproken tekst te vertellen dat ze er een 
volwassene bij moeten halen. Beveilig pagina’s waar kinderen niet 
mogen komen met een wachtwoord 

 4. Houd het overzichteli jk 

Kinderen willen meteen weten wat de bedoeling is van een app. Houd 
het dus simpel, maak een app visueel aantrekkelijk en gebruik 
herkenbare iconen en heldere verwijzingen naar activiteiten. Gebruik 
voor kleine kinderen een uitleg in gesproken woord. 

 5. Zorg dat er iets te beleven is 

Als je kinderen iets wilt leren, zorg dan eerst dat ze de app leuk gaan 
vinden. Kinderen willen graag iets beleven. Humor is belangrijk en 
daagt hen uit te experimenteren. Voor kleine kinderen is het belangrijk 
om herkenbare voorwerpen en situaties te gebruiken. Voor grotere 
kinderen is het belangrijk om de fantasie te prikkelen. 

6. Herhaling en herkenning maakt de app vertrouwd 

Voor kleine kinderen geldt dat er niet te veel mogelijkheden op de app 
moeten zitten. Geef voorrang aan kwaliteit boven kwantiteit. Ook 



terugkerende thema’s als seizoenen , sinterklaas, verjaardag en vakantie 
geven kinderen houvast. 

7. Maak de app ook leuk zonder dat er gespeeld 
hoeft te worden 

Jonge kinderen vinden het vaak leuk om zomaar wat heen en weer te 
lopen in een virtuele wereld. Er hoeft niet altijd een wedstrijd gespeeld 
te worden. Denk ook na over de mogelijkheden van digitale 
prentenboeken. Niet alleen het verhaal biedt mogelijkheden, maar je 
kunt onderdelen van plaatjes ook aanklikbaar maken. Laat kinderen een 
boek of een verhaal ontdekken. 

8. Beloon inzet 

Bij oudere kinderen kan een beloning bestaan uit punten of het 
doorgaan naar een volgende ronde. Jonge kinderen kunnen beloond 
worden met gesproken woord ('Goed zo', versus 'Oei!') of een applaus 
of dansend poppetje. Beloning moedigt aan om door te gaan. 

 9. Pas de navigatie aan en vermijd geschreven tekst 

Voor jonge en oudere kinderen geldt: maak niet of weinig gebruik van 
geschreven tekst. Jonge kinderen kunnen dit domweg nog niet lezen. 
Oudere kinderen haken af omdat ze geen zin hebben om te lezen. 
Icoontjes en geproken woord moeten de navigatie duidelijk maken. 

10. Maak gebruik van wat smartphones en tablets 
kunnen 

Doordat touchscreens heel intuitief werken, kunnen kinderen deze op 
jonge leeftijd al bedienen. Maak daar gebruik van door veel 
mogelijkheden te bieden waar kinderen op kunnen drukken en er dan 
ook iets gebeurt. De meeste kinderen krijgen hier geen genoeg van. Zo 
kan een prentenboek een tweede leven krijgen als app. Het verhaal 



krijgt een hoop extra als het kind zelf het verhaal kan beinvloeden of als 
er achtergrondgeluiden te horen zijn. 

20 Bijlage 4: 
 
Aantekeningen bij het overleg met Jochem en Julian door; 
Jade Hoogerwerf  
 

• Inleiden van de letters. 
• Hallo.. ik ben mn woord kwijt, help mij zoeken! 
• In de reis van het woord zoeken krijg je letters vrij.  
• Elke mini game geeft wellicht een letter vrij. 
• Elke mini game geeft je een voorwerp of letter? 
• In een soort toetsje het woord maken. 
• Het is een level., je moet het woord invoeren en dan haal je het. 
• Avi gedoe is prima! 
• Woord koppelt aan een thema, of aan een boek. 
• Je leest standaard boeken, je gaat t boek af. Je woord is eraan 

gekoppeld. 
• Elk level een andere sfeer. 
• Stel je boek heeft 15 hoofstukken, 15 levels elk level een andere 

omgeving en woord dat het hoofdstuk afsluit. 
• Moeite: hint geven. Of 3 levens en opnieuw beginnen. (denk na als het 

niet lukt) (HELP MIJ)! 
• Onderzoek: kijk naar andere methodes als taalkunde niet werkt. Zoniet, 

voor kinderen moeite met taal. Dan werkt t ook.  
• Aap noot mies verwerken in de game zoals beschreven in boven. 
• Dit is de start, dit is de game, dit is t eind. (concept in orde krijgen) 
• Hij krijgt een opdracht, onderweg komt hij 3 dingen tegen, daarmee 

verzamelt hij drie letters en aan t eind een toets, het woord invullen. 
Letters in een karretje/rugzak. K.A.T 

• Hallo ik ben op zoek naar een paar letter, kan je me helpen ben ze kwijt 
• En er doorheen. En het einde word, HOERA! 
• Bertje de kever. (1 ding om mee te spelen. De karakters zijn teveel) 

 

 

 

 

 



21. Bijlage 5:  

Mailcontact 

  

Hierbij wordt het mailcontact toegevoegd wat plaatsgevonden heeft tussen 
ons en stichting taalhulp en ons en diverse basisscholen. Hier en daar in het 
verslag wordt hiernaar verwezen omdat we niet echt veel reactie hebben 
gehad, hier zijn we meerdere malen door ‘vastgelopen’.  

 

Mailcontact tussen ons en stichting taalhulp:  

Beste Mevr. Bouwmans,  

Wij zijn eerstejaars studenten aan de opleiding Communication and 
Multimedia Design, aan de Hogeschool Utrecht. In de aankomende periode 
gaan wij een applicatie ontwikkelen voor kinderen op de basisschool, het 
gaat om een educatieve applicatie. Wij hebben het idee om de applicatie 
te richten op kinderen met dyslexie.  

Via mijn broertje kwamen we terecht op de site van jullie organisatie. Mijn 
broertje is dyslectisch en 8 jaar geleden is hij in aanraking gekomen met 
stichting taalhulp. Hij heeft hier veel baat bij gehad en daarom willen we jullie 
benaderen. Wij zijn geïnteresseerd in de methode die jullie ontwikkeld 
hebben en ons plan is om dit om te zetten in een app. Tegenwoordig zijn 
kinderen heel veel bezig met nieuwe technologieën, waaronder ook tablets. 
Hier zien wij kansen en we zijn benieuwd of jullie die ook zien.  

Het lijkt ons leuk om een keer langs te komen in een van de vestigingen (het 
liefst in Woerden of Utrecht) om vragen te stellen en om ons idee verder toe 
te lichten. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden.  

Ter verduidelijking, wij zijn niet van plan deze applicatie op de markt te 
brengen of iets dergelijks, het is puur voor onze educatieve doeleinden.  

We kijken uit naar uw reactie!  

Met vriendelijke groet,  
Roxanne de Leeuw (06 46194512),  
Jade Hoogerwerf (06 46337525) &  
Yvonne van de Glind(06 81719452).  

  

 

 



Beste Roxanne, Jade en Yvonne,  

Jullie zijn welkom om op afspraak een keertje te komen praten in Utrecht, 
vlakbij CS. Tijd waarschijnlijk op een avond. Wij zijn volop bezig met 
softwareontwikkeling, ook met app-ideeën. Misschien vinden jullie het leuk 
om onze Taal in Blokjes reader voor tablets te zien?   

Voor alle duidelijkheid de methode is wettelijk beschermd en geregistreerd, 
jullie mogen zonder toestemming en goede afspraken niet gebruik maken 
van de kleuren en methodieken van Taal in Blokjes/ F&L-methode. Onze 
juridische afdeling ziet daar streng op toe.  

Met vriendelijke groet,  

Thalita Boumans  
auteur F&L-methode/ taal in Blokjes  

  

Beste Thalita Boumans,  

Het lijkt ons heel leuk om langs te komen en jullie ideeën te bekijken, bedankt 
voor de uitnodiging. Het komt ons ook het beste uit om op een avond af te 
spreken, de enige avonden die niet schikken zijn woensdag en vrijdagavond.  

Wij horen graag meer over datum en plaats.  

Met vriendelijke groet,  
Jade Hoogerwerf,  
Roxanne de Leeuw en  
Yvonne van de Glind  

  

Hier stopte het mailcontact.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mailcontact met basisschool Oranje-Nassau te Nijkerk:  

Beste Danielle,  

Gisteren ben ik langs geweest bij de Oranje-Nassauschool en daar kreeg ik dit 
email adres. Ik studeer aan de Hogeschool Utrecht, daar doe ik de opleiding 
Communication and Multimedia Design. Samen met twee mede studenten 
zijn wij bezig met een project waar we een educatieve applicatie maken 
voor kinderen aan de basisschool. Wij hebben ervoor gekozen om deze te 
richten aan dyslectische kinderen en kinderen waar al vroeg gemerkt wordt 
dat ze moeite hebben met (leren) lezen.  

Om te bepalen hoe we de app het beste kunnen vormgeven en welke 
opties de app moet hebben, zit aan dit project een uitgebreid onderzoek 
vast. Om op een deel van onze antwoorden te kunnen komen houden wij 
interviews met de ouders van dyslectische kinderen. We hoopten dat we dat 
ook op de Oranje-Nassauschool kunnen doen.  

We begrijpen dat ouders hun privacy liever beschermt willen houden en wij 
stellen voor dat we niet zelf met hun gegevens in aanraking komen. Daarom 
hebben wij een anonieme enquête opgesteld die via de volgende link in te 
vullen is: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=179934 Wij 
hoopten dat u de link naar de ouders van dyslectische kinderen kunt sturen 
en dan krijgen wij de ingevulde antwoorden vanzelf. De vragen staan tevens 
in de bijlage.   

We hopen dat u de tijd heeft om ons te helpen en dat u het voorstel 
accepteert en misschien zelf ook een idee heeft over hoe we dit het beste 
aan kunnen pakken.  

Met vriendelijke groet,  
Yvonne van de Glind  

  

Hallo Yvonne,  

Momenteel ben ik de enige IB-er op school (van 400 leerlingen). Ik heb het 
heel erg druk. Vandaar dat ik besloten heb deze enquête niet met ouders 
mee te geven. Hopelijk krijg je van andere scholen genoeg respons.  

Met vriendelijke groet,  
Daniëlle van Putten-Werkman  
Intern begeleider en onderbouwcoördinator  
Oranje-Nassauschool Nijkerk  
033-2451708  
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag  

  



Mailcontact met basisschool Het Baken te Nijkerk:  

Hallo,  

Gisteren ben ik langs geweest bij Het Baken en daar kreeg ik dit email adres. 
Ik studeer namelijk aan de Hogeschool Utrecht, daar doe ik de opleiding 
Communication and Multimedia Design. Samen met twee mede studenten 
zijn wij bezig met een project waar we een educatieve applicatie maken 
voor kinderen aan de basisschool. Wij hebben ervoor gekozen om deze te 
richten aan dyslectische kinderen en kinderen waar al vroeg gemerkt wordt 
dat ze moeite hebben met (leren) lezen.  

Om te bepalen hoe we de app het beste kunnen vormgeven en welke 
opties de app moet hebben, zit aan dit project een uitgebreid onderzoek 
vast. Om op een deel van onze antwoorden te kunnen komen houden wij 
interviews met de ouders van dyslectische kinderen. We hoopten dat we dat 
ook op Het Baken kunnen doen.  

We begrijpen dat ouders hun privacy liever beschermt willen houden en 
daarom stellen wij voor dat we niet zelf met hun gegevens in aanraking 
komen. Daarom hebben wij een anonieme enquête opgesteld die via de 
volgende link in te vullen is: 
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=179804  

Wij hoopten dat u de link naar de ouders van dyslectische kinderen kunt 
sturen en dan krijgen wij de ingevulde antwoorden vanzelf. De vragen staan 
tevens in de bijlage.  

We hopen dat u de tijd heeft om ons te helpen en dat u het voorstel 
accepteert en misschien zelf ook een idee heeft over hoe we dit het beste 
aan kunnen pakken.  

Met vriendelijke groet,  
Yvonne van de Glind  

 

Beste Yvonne,  

Ik kreeg van meester Gerard, directeur van het Baken, jullie mail. Ik werk op 
het Baken en heb zelf kinderen met Dyslexie. Ik heb jullie lijst ingevuld. Succes 
met jullie onderzoek.  

Met vriendelijke groet,  
Annetje van der Zalm  

 

(de lijst waarnaar gerefereerd wordt in bovenstaand mailtje staat in het 
hoofdstuk content onderzoek eerder in dit verslag)  


