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Inleiding 
 
Gedurende mijn afstudeerfase heb ik gewerkt aan de volgende probleemstelling; 
Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media 
gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven? 
 
Dit project is voortgekomen uit persoonlijke fascinaties en vervolgens omgezet in 
een ontwerp vraag. 
 
Het doel van dit project is om te laten zien dat ik over alle Communicatie & 
Multimediadesign competenties beschik en deze weet toe te passen.  
 
En uiteraard om de probleemstelling te onderzoeken. Met de bedoeling om een 
antwoord te kunnen geven op de vraag hoe ik kinderen bewust kan maken van hun 
media gebruik en de persoonlijke gegevens die hierbij horen. 
 
In dit onderzoek zal ik mij richten op kinderen van 8 jaar, dit zal worden toegelicht in 
het hoofdstuk; doelgroep beschrijving. Vervolgens zal er in het hoofdstuk over de 
probleembeschrijving worden ingegaan op de huidige situatie waar ik een 
oplossing voor wil ontwerpen. 
 
Vervolgens zal er in de marktbeschrijving ook een beeld worden geschetst van de 
middelen die nu beschikbaar zijn voor dit probleem en waar mijn oplossing zich 
bevindt in deze markt. 
 
In de overige hoofdstukken zal ik ingaan op mijn proces, oplossingen en 
aanbevelingen aan de hand van het doorlopen project.   
 
De bijlagen die worden genoemd in deze rapportage zijn aan het einde van dit 
document opgenomen. 
 
 
Informatie over het concept zijn tevens te vinden op https://www.mijnbotje.nl  
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Doelgroep beschrijving 
 
Dit project richt zich op kinderen rond de leeftijd van 8 jaar, de reden hiervoor is dat 
kinderen vanaf 6 jaar zelfstadiger worden en een eigen mediabehoefte ontwikkelen. 
Hieronder wordt verstaan dat kinderen zelf keuzes willen gaan maken over de 
media die ze zien en gebruiken, bijvoorbeeld programma’s en games. 
 
Dit wil niet zeggen dat al het media gebruik zelfstandig plaats vindt, kinderen 
vinden het volgens het Nederlands Jeugd Instituut nog altijd leuk om samen iets op 
de computer of tablet te doen, maar de voorkeur gaat steeds meer uit naar 
leeftijdsgenootjes of broers en zussen. 
 
Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt gezien dat kinderen behoefte krijgen aan uitleg 
betreffende informatie die ze online verkrijgen. Een voorbeeld hiervan is dat 
kinderen een educatief filmpje gaan onderscheiden van een reclame. 
 
Gemiddeld besteden kinderen van 6 tot en met 8 jaar 2 uur per dag aan media 
gebruik, denk hierbij aan het kijken van televisie, computeren en gamen maar ook 
aan lezen. 
 
Media voor de doelgroep 
Binnen media wordt gezien dat entertainment erg van belang is voor kinderen en 
dat de educatieve waarde niet de prioriteit heeft voor het kind zelf. Volgens het 
Nederlands Jeugd Instituut komt dit doordat kinderen zich aangetrokken voelen 
tot; actie, fysieke humor, opvallende heldere kleuren en aansprekende liedjes. Ook 
wordt er veel gebruik gemaakt van stereotype karakters waarbij het verschil tussen 
goed of slecht erg duidelijk zijn. 
 
Het is van belang dat de karakters niet te veel lagen hebben omdat op deze leeftijd 
kinderen het nog lastig vinden dit te onderscheiden. Een duidelijke en niet te 
ingewikkelde verhaallijn helpt hier dan ook zeker bij. 
 
Het gebruik van een verhaallijn heeft op deze leeftijd als voordeel dat het kinderen 
aanzet tot nadenken over de wereld om hen heen. Wanneer we dit in een spel 
toepassen zien we ook dat kinderen zich van anderen leren onderscheiden door 
bijvoorbeeld het gebruik van een puntentelling of het behalen van verschillende 
levels. 
 
Tevens helpt het strijden om het behalen van de meeste punten kinderen met hun 
sociale vaardigheden, het leert ze hoe omgegaan wordt met anderen. 
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Een ander belangrijk gegeven is volgens onderzoek dat kinderen rond de leeftijd 
van 8 jaar steeds meer bezig gaan zijn met wat werkelijkheid is. Hier is soms nog 
wat hulp bij nodig maar het leren onderscheiden van fantasie en werkelijkheid geeft 
hen inzicht over hun eigen doen. 
 
Smartphones bij kinderen 
Dat kinderen al vroeg gebruik maken van technologie is niets nieuws, maar wel is 
het interessant om te zien dat volgens onderzoek kinderen vanaf 8 jaar een eigen 
smartphone krijgen. 
 
De exacte nummers hiervan zijn als volgt; 

- 8 jaar: 24 procent 
- 9 jaar: 29 procent 
- 10 jaar: 49 procent 
- 11 jaar: 70 procent 
- 12 jaar: 84 procent 
- 13 jaar en ouder: bijna alle kinderen 

 
Sociale media 
Wanneer gekeken word naar het onlinegedrag van kinderen zien we dat deze 
vooral actief zijn op Whatsapp, het gaat hierbij om 89% van de kinderen. 
 
Maar ook Facebook (75%) en Youtube (72%) zijn zeer populair.  Dit wordt 
opgevolgd door Instagram (52%) en Snapchat (37,4%). 
 
Wanneer vervolgens gekeken wordt naar de controle die plaatsvindt op kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar, dan zegt 57% te weten wat hun kind doet op social media. 
Maar naarmate het kind ouder wordt neemt deze controle steeds verder af, ter 
illustratie bij kinderen tussen de 13 en 15 jaar weet nog slechts 26% van de ouders 
wat hun kind doet. 
 
Hierbij komt ook dat de ouders vaak niet op de hoogte zijn van wachtwoorden van 
de accounts. 
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Websites en applicaties 
Uit onderzoek van TwinQ kunnen we opmaken dat jongens en meisjes tussen de 
leeftijd van 5 en 12 jaar vergelijkbare websites en applicaties gebruiken. Maar dat 
de populariteit iets wisselt, Dit is te zien in onderstaande tabel. 
 

Jongens  
 

Meisjes 

Youtube 1 Youtube 
Diverse games en spelletjes 2 Diverse games en spelletjes 

Facebook 3 Facebook 
Google 4 Spelletjes.nl 
Spele.nl 5 Moviestarplanet.nl 

Spelletjes.nl 6 Spele.nl 
Lego 7 Google 

Nickelodeon 8 Zappelin.nl 
Spel.nl 9 Nichelodeon 

Speeleiland.nl 10 Speeleiland.nl 
 
Wanneer ik aan ouders vraag wat hun kinderen online doen kreeg ik de volgende 
antwoorden. 
 

‘Hij kijkt dan op Youtube filmpjes van Freek Vonk, klokhuis en allerlei filmpjes 
over de IPod 5 (is hij voor aan het sparen). Ook kijkt hij graag tekenfilmpjes 
zoals Rox, Winx club en dat soort meuk, en zoekt hij videoclips op bij liedjes 
die hij leuk vindt (top 40 muziek). Vinden we allemaal prima.’ 
 
‘Heeft zoon van 8 Minecraft op de tablet. Dat doet hij graag. Verder wat race 
spelletjes enz. Op Youtube veel Minecraft filmpjes, hij is fan van de baron uit 
de Efteling dus die filmpjes kijkt hij veel. Ook sinterklaasjournaal enz. ‘ 
 
‘Films van spelletjes op Youtube, sinterklaasjournaal, sites die ze op school 
gebruiken, facebookspelletjes en natuurlijk alle sites van speelgoedwinkels.’ 
 
‘Ik gluur wel eens mee hoor, maar het is altijd Klokhuis of jeugdjournaal of 
minecraftfilmpjes ofzo. Inmiddels zijn het Youtube helden.’ 
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Leerpunten 
Online zien we dat deze doelgroep nog wat leerpunten heeft deze zijn te verdelen 
in 4 categorieën;  
 
Online vriendelijkheid 
- Leren over het verspreiden van positiviteit, ter voorkoming van internet pesten 
- Omgaan met negativiteit, wat doe je als je ongepast gedrag ervaart en bij wie 
moet je zijn. 
 
Online bewustzijn 
- Onderscheid maken tussen betrouwbare bronnen en onbetrouwbare 
- Begrijpen dat er online gegevens worden verzameld 
- Begrijpen dat niet iedereen online goede bedoelingen heeft 
 
Veilig delen 
- Met wie wil je informatie delen, en met wie niet 
- Houd persoonlijke gegevens voor jezelf en geef deze niet weg 
- Begrijpen dat er gevolgen zitten aan het delen van informatie 
 
Jezelf beschermen  
- Zorg voor een veilig wachtwoord 
- Maak een wachtwoord van 8 tekens 
- En zorg dat deze bestaat uit letters, cijfers en tekens.  
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Hoe leren kinderen 
Maar hoe kunnen we leerpunten communiceren met kinderen? Wanneer informatie 
herkend wordt betekent dit immers nog niet direct dat dit ook toegepast kan 
worden.  
 
Dit is dan ook de vraag die ik stelde aan een juf op de basisschool ‘In jouw 
ervaring, mijn doelgroep is tussen de 8-10 jaar, hoe vaak herhaal je een nieuw stuk 
aan informatie totdat dit eigen is?’. 
 
Haar antwoord hierop was als volgt; ‘Ze zeggen dat je 7x iets moet herhalen op 
verschillende manieren, voordat een kind het eigen maakt.’ 
 
Wanneer gekeken naar hoe onze hersenen werken lijkt deze uitspraak te kloppen, 
herhalen is een zeer effectieve manier om nieuwe vaardigheden te leren. Door 
herhaling en training worden nieuwe kennis en handelingen beetje bij beetje 
geautomatiseerd. 
 
Maar er spelen meer zaken mee, zo is het voor kinderen bijvoorbeeld eenvoudiger 
om iets nieuws te leren wanneer het gekoppeld wordt aan iets dat zij als bijzonder 
ervaren. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van nieuwe informatie aan een 
beeld of karakter. 
 
Een andere methode van leren bestaat uit het koppelen van nieuwe informatie aan 
emotie, echter is het hierbij belangrijk om positieve emoties als uitgangspunt te 
gebruiken. 
 
En tot slot is het van belang om minimaal 2 leeringangen te gebruiken, dit 
betekend bijvoorbeeld dat informatie zowel visueel als kinetisch wordt 
aangeboden. Dit zorgt voor sterke verbindingen in het brein. 
 
Leerprocessen 
Om kinderen verder te leren begrijpen is het van belang om de verschillende fasen 
te kennen die kinderen doorlopen bij het leren van nieuwe handelingen en kennis. 
 
De motivatie fase, In deze fase moet het kind gemotiveerd raken om iets te leren. 
De opname fase, Het kind probeert de informatie op te nemen. 
De geheugenfase, Het geleerde wordt opgeslagen in het geheugen. 
De generalisatiefase, Het geleerde kunnen toepassen. 
De uitvoeringsfase, Het kind laat zien wat er geleerd is. 
De terugkoppelingsfase, Door middel van feedback wordt bevestigd dat de 
opgedane kennis correct is.  
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Schets van de doelgroep 
 
Een achtjarige 
Achtjarigen gaan zich steeds meer bezighouden met wie ze zijn. Ze willen zich 
meten met andere kinderen en kunnen slecht tegen hun verlies. Ze zijn volop bezig 
om zichzelf neer te zetten en te bewijzen. Deze onderlinge competitie kan geen 
kwaad, zolang er maar aandacht is voor iedereen en er in de klas geen pikorde 
ontstaat. Vanaf groep vijf begint groepsdruk mee te spelen. Kinderen worden soms 
keihard uit de groep gezet, soms met dreigende taal. Zo kan je kind helemaal van 
slag thuiskomen als hij niet is gevraagd voor een partijtje of uit een clubje is gezet. 
Groepsdruk is een hardnekkig, bijna niet uit te roeien middel om je positie in de 
klas veilig te stellen. Soms zijn kinderen aan elkaar gewaagd. Dan lossen ze ruzies 
op en vallen er geen slachtoffers. Zodra iemand de dupe is, spreken we over 
pesterijen. Pesten is altijd schadelijk voor een kind en moet direct gestopt worden. 
In het geval van pesterijen is klikken verplicht! Ieder kind moet zich veilig voelen op 
school. Hoe duidelijker het schoolbeleid hieraan vasthoudt, hoe minder pesterijen 
er zullen zijn. 
 
Media 
88% van de kinderen tussen de 4 en 13 jaar gebruikt elke dag één of meer digitale 
media, zoals een mobiele telefoon, een tablet of de tv.  
 

‘Kinderen kunnen vaak uitstekend overweg met apparaten. Maar het goed 
kunnen inschatten van de risico’s en online de juiste beslissingen nemen, is 
een stuk moeilijker.’ 
Peter Nikk 

 
‘Kinderen zijn over het algemeen niet extreem digitaal vaardig. Ze zijn 
handig, maar zeker bij het vinden van informatie op internet kunnen ze 
verstandiger zijn’ 
Dick van der Wateren 
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Voordelen 
 
Regelmatige mediaopvoeding kan leiden tot een aantal belangrijke voordelen voor 
de ontwikkeling van kinderen:  

- Kinderen kunnen de wereld om hen heen op een veilige manier 
verkennen.  

- Ze kunnen hun ervaringen delen en communiceren met vrienden 
zonder dat ze met directe reacties hoeven om te gaan.  

- Op internet bestaan veel websites en discussiegroepen waar kinderen 
en jongeren hun ideeën en meningen kunnen uitwisselen.  

- Door het gebruik maken van een spelcomputer met beweegspelletjes 
zoals de Wii of de K-nect hebben kinderen ook de gelegenheid om te 
bewegen achter een beeldscherm. Ze kunnen hiermee hun sociale en 
lichamelijke vaardigheden ontwikkelen.  

- Kinderen kunnen via de media zelfstandig informatie vinden over 
allerlei onderwerpen.  

- Het gebruik van media draagt bij aan culturele vorming, creativiteit en 
expressiviteit.  

- Jongeren kijken naar series, luisteren muziek en delen hun smaak met 
anderen op internet. Ze zijn ook bezig met het maken van verhalen, 
foto's, muziek en virtuele personages voor games.  

- Media stimuleren jongeren tot maatschappelijke participatie, 
bijvoorbeeld via websites van sportclubs, muziekscholen en 
publiekscampagnes.  
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Probleembeschrijving 
 
Kinderen en media 
Uit het Iene Miene Media-onderzoek van Mediawijzer.net blijkt dat ruim een derde 
(37 procent) van de ouders vindt het handig om hun kinderen bij wijze van 
zoethoudertje achter televisie, tablet of telefoon te zetten. Voor de helft (48 
procent) geldt dit als een momentje rust voor zichzelf. 
 
Veel kinderen zijn dan ook gemiddeld 2 uur bezig met media, hiervan wordt 70 
minuten besteed aan het kijken van televisie en 30 minuten aan het spelen van 
games. 
 
Ook blijkt dat we kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking laten komen met 
media, we hebben hierbij over 6 op de 10 kinderen van 0 tot en met 2 jaar die 
spelen met mobiele apparaten. De oorzaak hiervan is dat 45 procent van de ouders 
het beeld heeft dat het zelfstandig kijken van filmpjes leerzaam is. 
 
Echter geeft opvoeddeskundige Krista Okma aan dat dit niet het geval is, kinderen 
kunnen van filmpjes leren wanneer iemand hier vragen over stelt.  
 

‘Je kind leert pas van filmpjes kijken wanneer je met je kind het gesprek 
aangaat over wat er op het scherm te zien is. Vraag bijvoorbeeld: Wie heeft 
ook een kat, net zoals in het filmpje?’ 
Krinsta Okma, Iene Miene Media-onderzoek. 

 
Opvallend is ook dat op de tablets die kinderen gebruiken weinig apps staan die 
geschikt zijn voor het kind. 50 procent van de ouders zet maximaal 3 apps op de 
tablet. 
 
Ook toont het onderzoek aan dat in veel gevallen het media gebruik van kinderen 
plaatsvindt rond het avondeten. 46 Procent van de kinderen gebruikt de media 
voor het avondeten en 35 procent na het avondeten. Daarnaast is ook 
geconstateerd dat 23 procent van de kinderen media gebruikt voor het slapen 
gaan, het lastigste moment voor ouders om grenzen te stellen. 
 
Een grote vraag voor ouders is dan ook hoe ze kunnen zorgen voor online 
veiligheid voor kinderen. Want ondanks dat 60% van de ouders aangeeft liever 
normaal speelgoed aan te bieden zijn ze zich er wel van bewust dat het kinderen 
voorbereid op de toekomst. Vooral hoger opgeleide ouders zijn zich hiervan 
bewust, 67 procent. 
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Andere vragen gaan over de tijd die kinderen bezig zijn met media, de ongeschikte 
inhoud die zij tegenkomen, het zeuren om media, verveling bij de afwezigheid van 
media en het zelf geven van een goed voorbeeld. 
 
Het onderzoek geeft ook aan dat er vrijwel geen verschillen zijn tussen soorten 
ouders, denk hierbij aan inkomen opleiding en regio, in de mate waarin ze 
behoefte hebben aan een manier om hun kinderen te informeren. 
 
Kinderen en online privacy 
Zoals eerder al genoemd is zijn kinderen al op jonge leeftijd bezig met media en 
het internet. Maar enkel omdat ze hiermee de vaardigheden ontwikkelen om media 
te gebruiken zorgt er niet voor dat ze zich ook bewust zijn van de risico’s.  
 
Ter illustratie wanneer een bericht online wordt gezet heb je hier zelf vrijwel geen 
controle meer over, iets wat veel volwassenen zich zullen beseffen maar wat een 
kind dat het spelenderwijs leert nog niet ziet. 
 
Zo zegt mediacoach Klaartje Schungel;  
 

‘Kinderen zien niet in dat het internet letterlijk een wereldwijd web is, en dus 
niet alleen een interactie met een groepje vrienden in hun telefoon. 
Informatie verspreidt zich razendsnel, dus je zal goed moeten nadenken 
voordat je iets post. De grootste valkuil is dat kinderen online meer delen 
dan dat ze offline zouden doen.’ 
 
‘Maak je kind duidelijk hoe groot het bereik is van internet, en dat werkelijk 
iedereen (ook onbekenden) kunnen meekijken. En laat hem weten: eenmaal 
op het internet, is altijd op het internet. Dus deel nooit dingen online die je 
ook niet offline zou delen.’ 
Klaartje Schungel, Ouders van Nu. 

 
Veel mensen geven online veel gegevens van zichzelf weg, denk hierbij aan het 
gebruik van social media, maar ook het gebruik van een zoekmachine. Daarnaast is 
het vaak ingewikkeld om te zien welke gegevens verzameld worden.  
 
Kinderen worden door het kinderrecht beschermt met oog op privacy, maar omdat 
kinderen dezelfde social media willen gebruiken als de mensen in hun omgeving 
maken ze gebruik van bijvoorbeeld Youtube op een account dat niet van hen zelf is 
of maken ze zelf een account aan. Op deze manier wordt er ook van hen gegevens 
verzameld, vaak zonder dat ze hier besef van hebben. 
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Marktbeschrijving 
 
Educatieve spellen 
Voor kinderen zijn er veel spellen die gericht zijn op educatie, denk hierbij aan het leren 
lezen, schrijven, maar ook het vergroten van zelfvertrouwen. 
 
Het voordeel van educatie in spelvorm is dat het afwisseling biedt voor zowel kind als 
ouder of leraar. Voor het kind is het spelen van een spel leuker dan het uitvoeren van taken, 
maar het leerdoel wordt wel bereikt. Tevens maakt het lessen interactiever waardoor de 
aandacht van het kind langer vastgehouden wordt. 
 
Educatieve spellen zien we in verschillende vormen; 
Rollenspellen – Hierbij communiceren personen met elkaar om een probleem op te lossen. 
Het leert kinderen veel over emoties, verhaallijnen en het naspelen van een situatie. 
 
Simulatiespellen – Hierbij kan een fictief of non fictief verhaal worden uitgespeeld. Het legt 
meer de nadruk op bewegingen en het doen en laten van een karakter. Het leert kinderen 
over het inleven in een karakter of situatie waar zij zich anders niet in bevinden. 
 
Beslissingsspel – Door kinderen uit te dagen beslissingen te nemen over; wie, wat, waar, 
wanneer, waarom en hoe, lezen ze argumenten geven over hun standpunt. 
 
Gezelschapsspel – Ook deze methode kan ingezet worden om een leerdoel te behalen 
omdat deze goed zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo moeten ze 
leren eerlijk te spelen en in sommige gevallen samen te werken met anderen. 
 
Digitale spellen – Deze spellen kunnen gericht op het niveau van het kind worden 
aangepast waardoor kinderen met een achterstand extra hulp kunnen ontvangen en 
kinderen die het makkelijker afgaat een extra uitdaging krijgen. Ook biedt het de 
mogelijkheid om resultaten door te sturen naar een ouder of leraar zodat deze kan inspelen 
op de behoefte van het kind. 
 
Programmeren voor kinderen 
Programmeren is een vaardigheid die steeds belangrijker wordt, om deze reden zien we 
dat er voor kinderen verschillende methoden zijn om hiermee in aanraking te komen. Zo 
zijn er methoden die zich richten op het bouwen van robots en hoe deze worden 
aangestuurd maar ook het coderen van bijvoorbeeld websites. 
 
De lesmethoden voor deze vaardigheden lopen uiteen van fysieke voorwerpen die coderen 
uitleggen tot spellen waarbij de structuur van een code wordt geleerd. 
 
Ook de leeftijden waar iedere methode zich op richt lopen sterk uiteen, waar de een zich 
richt op jonge basisschoolkinderen, richt de ander zich op kinderen tussen de 8 en 16 jaar. 
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Een populaire methode voor de doelgroep is van Lego Mindstorms ‘Fix the factory’, dit is 
een puzzelspel waarbij geleerd wordt hoe je een robot moet aansturen. Door deze robot 
aan te sturen en de uitdagingen te voltooien leren kinderen logisch nadenken en ruimtelijk 
na te denken. 
 
Een ander voorbeeld is Swift Playgrounds, hierbij ligt het niveau iets hoger waardoor het 
voornamelijk geschikt is voor kinderen die al een basis hebben in programmeren. Het spel 
bestaat uit het aansturen van een beer die edelstenen moet verzamelen, door zelf de code 
te schrijven leren kinderen spelenderwijs meer over programmeren. 
 
Kinderen en online media 
Voor online veiligheid zijn er verschillende spellen, waarvan veel al meerdere jaren 
oud waardoor de inhoud niet relevant is of het spel zelfs niet meer werkt. Tevens 
zijn veel spellen gericht op jongeren in plaats van op kinderen, terwijl juist op jonge 
leeftijd kinderen al veel in aanraking komen met online media waardoor het voor 
hen relevant is om hier meer over te leren. 
 
Veel spellen over online veiligheid maken gebruik van een quiz, een voorbeeld 
hiervan is privacy pirates maar voor de doelgroep is dit niet interessant omdat ze 
zijn opgegroeid met veel beeldmateriaal en daarnaast is het niveau van lezen niet 
vergelijkbaar met dat van jongeren. 
 
Een ander voorbeeld is Privacy camp, dit is een app die door middel van video 
kinderen informatie geeft over privacy en online gedrag. Maar een voorwaarde 
hierbij is dat dat de kinderen de informatie bespreken met hun ouders en dit is nu 
net een punt waar de doelgroep niet in herkend kan worden. 
 
Andere spellen gaan in op alle leerpunten voor de doelgroep, maar hierdoor wordt 
het een groot en ingewikkeld verhaal waardoor de boodschap maar deels 
overkomt. 
 
Dit is dan ook reden om voor de ontwerpvraag ‘Hoe kan ik een manier ontwikkelen 
om kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke 
gegevens die ze onbewust weggeven?’ een methode te ontwikkelen die past bij de 
doelgroep. 
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Doelstelling 
 
Zoals eerdergenoemd in de inleiding richt dit project zich op de ontwerpvraag; Hoe 
kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media 
gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven? 
 
Deze vraag is voortgekomen uit de ontwerpvraag die gedurende de minor 
Designfull innovation for 1 billion people is onderzocht; Hoe kan het privacy 
onderdeel van internet tastbaar worden gemaakt voor kinderen? 
 
Op basis van contacten met basisscholen werd deze vraag aangepast tot een 
ontwerpvraag voor de afstudeerfase. Deze vraag was als volgt; Hoe kan ik voor 
basisscholen een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig 
media gebruik en de persoonlijke gegevens die ze mogelijk weggeven? 
 
Echter bleek na verder contact met de basisschool dat deze geen extra 
mogelijkheden hadden om tijd de maken voor dit onderwerp of de docenten 
hiervoor hadden.  
 
Tevens zijn de scholen onderdeel van de reden dat kinderen media gebruiken maar 
vind veel media gebruik thuis plaats waardoor het ontwerpen voor de basisschool is 
vervallen en de vraag als volgt werd; Hoe kan ik een manier ontwikkelen om 
kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens 
die ze onbewust weggeven? 
 
Op basis van onderzoek bleek dat er bij de doelgroep verschillende leerpunten zijn 
betreffende media gebruik, echter is hierin een selectie gemaakt welke leerpunten 
onderdeel zijn van de ontwerpvraag. Deze zijn als volgt; 
 
- Met wie wil je informatie delen, en met wie niet? 
- Houd persoonlijke gegevens voor jezelf en geef deze niet weg. 
- Begrijpen dat er gevolgen zitten aan het delen van informatie. 
 
Het doel van dit project is dan ook om een passende manier te ontwikkelen om 
kinderen bewust te maken van veilig media gebruik en de persoonlijke gegevens 
die ze onbewust weggeven. Waarbij specifiek gekeken wordt naar het delen van 
informatie omdat kinderen hier invloed op hebben. 
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Ideefase 
 
Voor de ontwerpvraag is onderzoek gedaan naar serious games voor de doelgroep 
van kinderen van 8 jaar. Uit onderzoek door Future Lab in Schotland is gebleken dat 
door gebruik te maken van gamificatie de motivatie en prestaties van kinderen 
toenemen. 
 
Tevens biedt een serious game de mogelijkheid om kinderen op verschillende 
niveaus een game aan te bieden waardoor een kind aangemoedigd wordt om 
verder te gaan. Dit houdt in dat kinderen die jonger zijn of meer moeite met het 
spel hebben een eenvoudigere variant krijgen dan kinderen die ouder zijn of al 
meer van het onderwerp weten. 
 
Een ander element dat kinderen aanmoedigt tot het verbeteren van hun niveau is 
het behalen van een beloning. Denk hierbij aan het behalen van een badge of een 
gouden ster. 
 
Ook storytelling speelt een belangrijke rol omdat kinderen dol zijn op verhalen, het 
zorgt ervoor dat de aandacht van het kind langer wordt vastgehouden. Ook de 
verschillende scenario’s binnen een spel zorgt ervoor dat de aandacht wordt 
vastgehouden. 
 
Voor ouders of leraren maakt een computergestuurde game het eenvoudiger om 
inzicht te krijgen in de vaardigheden van het kind. Zo kan feedback aan het kind zelf 
worden gegeven en kan dit worden gecommuniceerd naar de ouder of docent 
zodat deze hierop kan inspelen. 
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Brainstorm 
 

      
 

 
 
*De schetsen van deze brainstorm zijn op groter formaat opgenomen in de bijlage. 
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Uitwerking schetsen 
 

 
 
Deze illustratie is een uitwerking van de data puzzel, hierbij heb ik me gericht op 
hoe het eruit kan komen te zien als de stukjes data samengebracht zijn. Er is gebruik 
gemaakt van verschillende soorten data, dit zijn de verschillende kleuren en door de 
stukken data om te wisselen van locatie kun je deze bij elkaar brengen.  
 
Door dit te doen bouw je een score op die staat voor jouw privacy. 
 
Het voordeel is dat er gespeeld wordt met de data, wat eigenlijk iedere dag 
gebeurd.  
 
Het nadeel is dat er nog geen echte verhaallijn in dit spel zit. 
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Door het data spel te combineren met een karakter behoud ik het element 
waardoor de speler met zijn data speelt en een compleet beeld geeft van zichzelf. 
Terwijl het karakter zorgt voor het menselijke element en de uitdaging biedt die het 
spel nodig heeft.  
 
Door het karakter is het ook mogelijk om een verhaallijn toe te voegen aan het spel 
en betekenis/uitleg te geven over de handelingen die uitgevoerd worden. 
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De uitwerking van het laser spel waarbij 1 persoon het bericht niet mag krijgen is 
interessant omdat hierbij een verhaallijn gemaakt kan worden die herkenbaar is 
terwijl de laser het delen van informatie visueel kan maken. Maar het nadeel van dit 
concept is dat het niet veel mogelijkheden biedt om verder uit te bereiden. 
 
Het kan ieder level steeds lastiger worden om de persoon te ontwijken of om het 
met meer vrienden te delen maar het verhaal mist. 
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Tijdens het maken van deze verbeelding van de beeldschermbuddy heb ik het 
karakter neutraal gehouden omdat hier verder onderzoek naar gedaan moet 
worden. Er zijn immers verschillende soorten karakters nodig om te zien welke het 
meeste aanspreekt voor de doelgroep. 
 
Het gebruik van een karakter maakt deze oplossing iets menselijker omdat je het als 
levend wezen kan behandelen. Maar het nadeel aan deze oplossing is dat het te 
veel gaat klinken als een betweter, om deze reden kan ik me voorstellen dat 
kinderen het als iets negatiefs zullen zien in plaats van als een hulpje. 
 
Wat ik uit dit concept zeker wil meenemen is het karakter. Maar het heeft een 
spelelement nodig om het interessant te maken. 
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Deze illustratie is een uitwerking van het kaartspel uit een brainstorm fase. Hierbij 
wilde ik visueel maken hoe een spelbord er mogelijk uit kan zien en op wat voor 
manier de kaarten het ‘pad’ kunnen beïnvloeden. Hierbij heb ik een positief 
voorbeeld, het familie lid dat meekijkt. En een negatief voorbeeld van iemand die 
meekijkt zonder dat dit een bekende was.  
 
Het voordeel van dit concept is dat er veel factoren getoond kunnen worden die 
meespelen bij het delen van informatie.  
 
Maar het maakt het spel ook ingewikkeld en onoverzichtelijk, omdat het goed 
mogelijk is dat als je veel negatieve kaarten hebt de speler zichzelf vastzet. 
  



 24 

Conceptfase 
 
Karakter onderzoek 
 
Voor mijn concept heb ik een karakter nodig die de doelgroep aanspreekt. Om 
deze reden heb ik 3 soorten karakters gemaakt; 

1- Een niet menselijk karakter 
2- Een technisch karkater 
3- Een menselijk karakter 

Hier heb ik voor gekozen omdat uit mijn interviews bleek dat een groot aantal 
spellen gebruik maakt van een niet menselijk wezen. Maar educatieve spellen 
maken juist meer gebruik van menselijke karakters. 
 
En omdat mijn spel over het gebruik van techniek en media gaat heb ik ook een 
karakter hierop gebaseerd. 
 
Onderstaande afbeelding toont de ontworpen karakters; 
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Doelstelling – Welk karakter spreekt de doelgroep het meeste aan? 
 
Dit is van belang omdat het karakter een groot deel van het spel aanwezig zal zijn 
en de speler dus kan beïnvloeden. 
 
Deelvragen – Snapt de doelgroep wat het karakter is? 
  Spreekt het huidige ontwerp de doelgroep aan? 
 
Het is van belang dat doelgroep snapt wat de karakters zijn om tot een goed 
antwoord te komen. Naast dat het karakter de doelgroep moet aanspreken moet 
ook het type ontwerp de doelgroep aanspreken. 
 
Testopzet 
Locatie 
De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen 
spelen en dus in aanraking komen met het karakter. 
 
Object 
Een A3 papier met de karakters. 
 
Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor 
kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare 
omgeving. 
 
Apparatuur 
A3 papier met karakters 
IPad, pen 
Uitleg  
 
Logistiek 
Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen 
op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een formulier worden opgesteld 
om de resultaten eenvoudig en overzichtelijk vast te kunnen leggen. 
 
Ook moet er een A3 vel zijn met de ontworpen karakters. Voor de doelgroep moet 
er een korte uitleg zijn voorbereid om hun uit te leggen wat we gaan doen. 
 
Gedurende de test zullen notities worden gemaakt in het opgestelde format over 
de bevindingen. 
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Uitvoering 
Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen 
over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat 
de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden 
vastgelegd. 
 
Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders 
beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten 
om te helpen hun mening te krijgen. 
 
Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test; 
Persoon 1, Jongen, 7 jaar 
Persoon 2, Jongen, 8 jaar 
Persoon 3, Jongen, 8 jaar 
Persoon 4, Meisje, 8 jaar 
Persoon 5, Meisje, 7 jaar 
Persoon 6, Meisje, 9 jaar 
 
Aan hen is de volgende uitleg gegeven; 
‘Ik ben bezig met het maken van een spel voor kinderen van jouw leeftijd en zou 
het fijn vinden als je mij kan helpen bij het kiezen van een personage. In veel 
spelletjes heb je 1 of meerdere personen die belangrijk zijn in het spel en die je ook 
steeds ziet terugkomen. 
 
Voor mijn spel heb ik 3 karakters getekend om jou meer te leren over het gebruik 
van internet en ik vroeg me af of je voor mij kan beschrijven wat ieder karakter is? 
En welk karakter vind je het leukste? Vind je dat het karakter er nog anders uit moet 
zien?’ 
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Format 
Persoon  Wat is het karakter? Favoriet Vormgeving 
1, 7 jaar Ollie -  

Botje -  
Jelle -  

  

2, 8 jaar Ollie -  
Botje -  
Jelle - 

  

3, 8 jaar Ollie -  
Botje -  
Jelle - 

  

4, 8 jaar Ollie -  
Botje -  
Jelle - 

  

5, 7 jaar Ollie -  
Botje -  
Jelle - 

  

6, 9 jaar Ollie -  
Botje -  
Jelle - 

  

 
Analyse 
Bevindingen 
Persoon  Wat is het karakter? Favoriet Vormgeving 
1, 7 jaar Ollie – Een blauw monster 

Botje – Een robotje 
Jelle – Een meneer 

Botje x 

2, 8 jaar Ollie – Een alien 
Botje – Een robot 
Jelle – Een nerd 

Ollie Ze zijn allemaal 
wel erg lief…  

3, 8 jaar Ollie – Een monster 
Botje – Een robot 
Jelle – Een jongen 

Botje x 

4, 8 jaar Ollie – Een slim monster 
Botje – Een lieve robot 
Jelle – Een slimme jongen 

Botje Waarom is er 
geen meisje? 

5, 7 jaar Ollie – Een alien met een bril 
Botje – Een robot 
Jelle – Een jongen 

Botje x 

6, 9 jaar Ollie – Een slijmerig monster 
Botje – Een grijze robot 
Jelle – Een jongen 

Botje De naam van het 
monster is te lief… 
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Notities 
- Voor jongens zou het ontwerp iets stoerder mogen. 
- De naam Ollie, voor het monster past er niet bij. 
- Jelle is niet herkenbaar genoeg als karakter, moet dit het kind zijn? Of is het 

iemand tegen wie ze praten? 
- Botje wordt geassocieerd met technologie, modern en computers.  
- Grote voorkeur voor botje (5/6). 

Conclusie 
Welk karakter spreekt de doelgroep het meeste aan?  
Botje komt uit de test het beste naar voren en wordt geassocieerd met technologie, 
modern en computers. Dit is dan ook van deze karakters de beste keuze voor mijn 
concept. 
 
Snapt de doelgroep wat het karakter is? 
Over de karakters Ollie en Jelle is wat verwarring over wat het karakter moet zijn. Zo 
worden voor Ollie monster en alien genoemd, waar Jelle een jongen, meneer of 
nerd kan zijn. Over Botje zijn alle kinderen het eens, dit is een robot, 
 
Spreekt het huidige ontwerp de doelgroep aan? 
Waar de meiden het ontwerp leuk vonden en enkel de naam Ollie te lief vonden 
voor het monster. Was er bij de jongens 1 persoon die de karakters iets te lief vond, 
hij gaf de voorkeur aan enge of stoere karakters. 
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Emotie onderzoek 
 
De volgende stap in het ontwerpen van mijn karakter is het testen van geschikte en 
herkenbare emoties. 
 
Voor mijn concept is Botje gedurende het spel een vriendelijk karakter waarbij later 
blijkt dat hij eigenlijk alleen je gegevens wil krijgen. 
 
Om deze reden heb ik verschillende emoties gekozen om te testen; 
1 – vrolijk 
2 – boos 
3 – verrast  
4 – teleurgesteld  
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Doelstelling – Welke emotie toont het karakter Botje? 
 
Dit is van belang omdat het karakter een groot deel van het spel aanwezig zal zijn 
en de speler dus kan beïnvloeden door zijn emoties. 
 
Testopzet 
Locatie 
De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen 
spelen en dus in aanraking komen met het karakter. 
 
Object 
De afbeelding van de vorige pagina op een Ipad. 
 
Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor 
kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare 
omgeving. 
 
Apparatuur 
IPad, pen 
Uitleg  
 
Logistiek 
Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen 
op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een formulier worden opgesteld 
om de resultaten eenvoudig en overzichtelijk vast te kunnen leggen. 
 
Ook moet er een Ipad zijn met de ontworpen karakters. Voor de doelgroep moet er 
een korte uitleg zijn voorbereid om hun uit te leggen wat we gaan doen. 
 
Gedurende de test zullen notities worden gemaakt in het opgestelde format over 
de bevindingen. 
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Uitvoering 
Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen 
over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat 
de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden 
vastgelegd. 
 
Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders 
beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten 
om te helpen hun mening te krijgen. 
 
Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test; 
Persoon 1, Jongen, 7 jaar 
Persoon 2, Jongen, 8 jaar 
Persoon 3, Jongen, 8 jaar 
Persoon 4, Meisje, 8 jaar 
Persoon 5, Meisje, 7 jaar 
Persoon 6, Meisje, 9 jaar 
 
Aan hen is de volgende uitleg gegeven; 
‘Net zoals de vorige keer heb ik een tekening meegenomen waar ik je wat vragen 
over zou willen stellen. Met jouw hulp heb ik kunnen kiezen voor Botje die ik je de 
vorige keer liet zien. Maar wat ik vandaag graag zou willen weten is of je weet hoe 
Botje zich voelt op iedere afbeelding.’ 
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Format 
Persoon  Hoe voelt botje zich? 
1, 7 jaar 1- 

2- 
3- 
4-  

2, 8 jaar 1- 
2- 
3- 
4- 

3, 8 jaar 1- 
2- 
3- 
4- 

4, 8 jaar 1- 
2- 
3- 
4- 

5, 7 jaar 1- 
2- 
3- 
4- 

6, 9 jaar 1- 
2- 
3- 
4- 
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Analyse 
Bevindingen 
Persoon  Hoe voelt botje zich? 
1, 7 jaar 1- Vrolijk 

2- Boos 
3- Blij 
4- Verdrietig 

2, 8 jaar 1- Blij 
2-Kwaad 
3-Verrast 
4-Teleurgesteld 

3, 8 jaar 1-Blij 
2-Gemeen 
3-enthausiast 
4-Teleurgesteld 

4, 8 jaar 1-Vrolijk 
2-Kwaad 
3-blij 
4-bang 

5, 7 jaar 1-vrolijk 
2-boos 
3-blij 
4-teleurgesteld 

6, 9 jaar 1-Vrolijk 
2-Kwaadaardig 
3-Enthausiast 
4-Teleurgesteld 

 
Notities 

- Botje 1 en 3 roepen vergelijkbare reacties op 
- De armen spelen ook mee in hoe de emotie wordt herkend 
- Misschien kan de oogkleur meespelen bij kwaadaardig 
- Kunnen de ogen ook van vorm verranderen? 

Conclusie 
Welke emotie toont het karakter Botje? 
Er zijn meer elementen die meespelen in het herkennen van de emotie, denk hierbij 
aan de armen, vorm van de ogen en kleur van de ogen. De emoties worden vaak in 
dezelfde categorie geplaatst als hoe ze bedoeld zijn, met de uitzondering van 3.  
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Over Botje 
 
Het karakter Botje is toegevoegd aan het spel om, het ongrijpbare van media te 
visualiseren. Het gebruiken van een verhalend element maakt het voor kinderen 
eenvoudiger om te begrijpen waar ze mee te maken hebben dan wanneer hier 
bijvoorbeeld een browser wordt getoond.  
 
Ook speelt Botje mee in het uitstralen van een uitdaging en het menselijk maken 
van media zorgt ervoor dat ze hem willen verslaan. Uit verschillende karakters is 
Botje gekozen omdat deze kinderen het meeste aanspreekt en daarnaast ook het 
meest gekoppeld werd aan technologie en media gebruik. De uitgevoerde test 
hiervoor is opgenomen in de bijlage. 
 
Ook het gebruiken van een vriendelijk uiterlijk bleek hierbij van belang omdat een 
kwaadaardig karakter minder populair was gedurende deze test. Ook hiervoor is de 
uitgevoerde test opgenomen in de bijlage. 
 
Door de keuze van een robot als karakter is de keuze gevallen om de score door 
hem bij te laten houden. In een spel tussen kinderen houden ze immers zelf ook de 
score bij om te zien wie er wint. En Botje maakt dit visueel.  
 
Door Botje emoties toe te kennen kan deze communiceren met de speler dat hij blij 
is als er stukjes samen zijn gebracht en hij dis meer over je te weten is gekomen. En 
dat hij verdrietig zal zijn als dit je niet lukt. Dit communiceert eigenlijk dat er partijen 
zijn die belang hebben bij jou informatie. 
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Concept met Botje 
 

 

 

 
*De schermen van dit concept zijn op groter formaat opgenomen in de bijlage. 

 
 
Ik heb gekozen voor een app omdat 
Mijn onderzoek aantoont dat kinderen van 8 jaar gemiddeld 2 uur per dag bezig 
zijn met media waarvan 30 minuten games zijn. Dit houdt in dat ik op minimaal 3,5 
uur per week mijn doelgroep kan bereiken zonder dat dit hen word opgelegd, door 
sturing van ouders en school kan dit uiteraard toenemen.  
 
De reden dat ik voor een moment kies dat kinderen bezig zijn met media is omdat 
het probleem zich op dit moment bevind. Hiervoor is niet gekozen voor een 
moment op school omdat hierbij is aangegeven dat er geen mogelijkheid is voor 
het inzetten van extra tijd of mensen voor dit probleem. Het moment thuis is 
daarnaast ook passend omdat in interviews ouders hebben aangegeven niet altijd 
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te weten wat hun kind exact doet op de tablet. En graag willen dat hun kind inzicht 
krijgt in hoe hij of zij veilig kan omgaan met de media die graag gebruikt wordt.  
Om deze reden willen ouders dus graag een applicatie kunnen aanreiken aan hun 
kind. Ondanks dat kinderen naast het media gebruik ook graag spelen en 
onderzoeken is het gebruik maken van een applicatie een betere keuze dan 
bijvoorbeeld een kaartspel omdat dit de link naar media gebruik op een app 
eenvoudiger is dan wanneer we het op een andere manier toepassen. 
 
Momenteel ben ik bezig met onderzoek om te achterhalen,  
Welke beelden kinderen herkennen van online gebruik. Hierbij ben ik specifiek 
opzoek naar iconen die kinderen toekennen aan;  
- Zoekgedrag - Locatie  
- Online profielen  
- filmpjes, foto’s en berichten die zij ‘leuk vinden’  
 
Het is hierbij van belang dat er beelden worden gekozen die voor veel kinderen 
herkenbaar zijn omdat op deze manier een groot deel van de doelgroep zal 
begrijpen waar ze mee spelen. De test die ik hiervoor wil opzetten bestaat uit het 
voorleggen van verschillende iconen en logo’s waarbij ik de kinderen van vragen 
welke zij herkennen. Op basis van deze selectie zal ik in de 2e ronde categorieën 
voorleggen waarbij de kinderen de beelden mogen plaatsen in de categorie 
waarvan zij vinden dat het bij elkaar hoort. 
 
De keuze is gevallen op een puzzel spel omdat  
Op deze manier visueel wordt gemaakt dat er door het gebruik van media kleine 
stukjes gegevens worden achtergelaten die verzameld worden om meer over jou als 
gebruiker te weten te komen. Door bijvoorbeeld de gebruiker een reis te laten 
maken door het internet was de nadruk meer komen liggen op dat je informatie 
verliest terwijl mijn concept zich moet richten op het tonen dat we zelf invloed 
hebben op de stukjes informatie die worden samengebracht. Dit is dan ook de 
reden dat de speler zelf aan de slag gaat met deze informatie en botje helpt om 
een compleet beeld over zichzelf te maken aan de hand van onder andere zijn 
zoekgeschiedenis. 
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Er wordt gewerkt met levens om kinderen een beperkt aantal kansen te geven. 
Hierdoor is het mogelijk om een einde aan het spel te maken omdat de boodschap 
zich aan het einde van het spel bevindt, ondanks dat de bewustwording zich in het 
hele spel zal bevinden. Daarnaast blijkt uit de spellen die kinderen spelen dat er 
belang wordt gehecht aan de levens die ze nog hebben. Dit maakt dat het spel een 
uitdaging wordt en ze zichzelf en vrienden willen verslaan. Tevens maakt het 
gebruik van hartjes het voor kinderen herkenbaar dat het om levens gaat. Door 
vragen te stellen over andere spellen die ze spelen blijkt dat ze hier de voorkeur 
aan geven ten opzichte van bijvoorbeeld percentage balkjes omdat dit 
overzichtelijker is. 
 
Het karakter Botje is toegevoegd aan het spel om,  
Het ongrijpbare van media te visualiseren. Het gebruiken van een verhalend 
element maakt het voor kinderen eenvoudiger om te begrijpen waar ze mee te 
maken hebben dan wanneer hier bijvoorbeeld een browser wordt getoond. Ook 
speelt botje mee in het uitstralen van een uitdaging en het menselijk maken van 
media zorgt ervoor dat ze hem willen verslaan. Uit verschillende karakters is botje 
gekozen omdat deze kinderen het meeste aanspreekt en daarnaast ook het meest 
gekoppeld werd aan technologie en media gebruik. Ook het gebruiken van een 
vriendelijk uiterlijk bleek hierbij van belang omdat een kwaadaardig karakter minder 
populair was gedurende deze test. Door de keuze van een robot als karakter is de 
keuze gevallen om de score door hem bij te laten houden. In een spel tussen 
kinderen houden ze immers zelf ook de score bij om te zien wie er wint. En botje 
maakt dit visueel. Door botje emoties toe te kennen kan deze communiceren met 
de speler dat hij blij is als er stukjes samen zijn gebracht en hij dis meer over je te 
weten is gekomen. En dat hij verdrietig zal zijn als dit je niet lukt. Dit communiceert 
eigenlijk dat er partijen zijn die belang hebben bij jou informatie. 
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Iconen onderzoek 
 

 
 
Test opzet 
Doelstelling – Welke iconen kan ik gebruiken voor het spel? 
 
Het is van belang dat de juiste iconen worden gekozen voor het spel zodat deze 
herkenbaar zijn voor de doelgroep en deze de boodschap ondersteunen. 
 
Deelvragen – Welke iconen passen bij zoekgeschiedenis? 
  Welke iconen passen bij online profielen? 
  Welke iconen passen bij locatietracering? 

Welke iconen passen bij het leuk vinden van online foto’s en 
berichten? 

 
Het is van belang dat doelgroep snapt wat de iconen zijn om de boodschap over te 
kunnen brengen. 
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Testopzet 
Locatie 
De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen 
spelen en dus in aanraking komen met het karakter. Enkele testen zullen 
plaatsvinden door middel van video bellen. 
 
Object 
4 categorieën en 40 kaartjes met iconen. 
 
Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor 
kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare 
omgeving. 
 
Apparatuur 
40 kaartjes 
4 categorieën 
Oppervlakte 
IPhone (in geval van video bellen) 
 
Logistiek 
Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen 
op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een kaartjes set worden gemaakt 
met 40 iconen en 4 categorieën.  
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Uitvoering 
Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen 
over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat 
de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden 
vastgelegd. 
 
Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders 
beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten 
om te helpen hun mening te krijgen. 
 
Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test; 
Persoon 1, Jongen, 7 jaar 
Persoon 2, Jongen, 8 jaar 
Persoon 3, Jongen, 8 jaar 
Persoon 4, Meisje, 8 jaar 
Persoon 5, Meisje, 7 jaar 
Persoon 6, Meisje, 9 jaar 
 
Aan hen is de volgende uitleg gegeven; 
‘Ik heb voor het spel 4 categorieën waarvoor ik een afbeelding wil maken. De 
categorieën zijn; 
 

1- Locatie 
2- Dingen die je online leuk hebt gevonden 
3- Profielen op websites en apps 
4- Zoekgeschiedenis 

Hiervoor heb ik verschillende kaartjes meegenomen en ik wil aan jou vragen bij 
welke vraag jij het vind passen. En als je vind dat het nergens bij hoort dan leggen 
we het kaartje appart. 
 
En als je het ergens een beetje bij vind passen dan leggen we hem boven de 
vraag.’ 
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Format 
 
Onderstaand zijn de kaartjes die gebruikt worden voor deze test. 
 

 
 

 
 
  



 42 

Conclusie 
 

       
 

       
 

*De resultaten van deze test zijn opgenomen in de bijlage. 
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Concept schetsen, mogelijke interacties 
 

       
 
 

Hoe zou het spel eruitzien als de interactie van mediagebruik terugkwam in het spel i.p.v. de 
puzzel? 
 
Hiervoor heb ik de verschillende iconen omgezet in spel elementen die hiermee 
overeenkomen.  
 
Zo is er voor het like gedrag het volgende; 

Optie 1 – dat er 1 of meerdere beelden zijn waarbij de positieve elementen punten 
opleveren en de negatieve juist punten kosten. 
 
Optie 2 – Dat er binnen een korte tijd, bijvoorbeeld een minuut, zoveel mogelijk likes 
gegeven moeten worden. 
 
Of optie 3 – Dat er likes verzameld worden door deze op te vangen. 
 
 

Voor zoekgeschiedenis heb ik ook 3 mogelijkheden; 
Optie 1 – een spel waarbij de zoekmachine zoveel mogelijk input wil hebben en je dit 
als speler dus aan hem geeft. 
 
Optie 2 – Door met een vergroot glas over een pagina te gaan wordt er meer 
zichtbaar dan je eerst zag, bijvoorbeeld de reden dat je een advertentie ziet. 
 
Optie 3 – dat je met het karakter verschillende dingen opzoekt en vervolgens als een 
memory alles moet herinneren.  
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Voor locatie bestaat het eerste idee uit een locatie pin plaatsen van waar je bent. Dit kan op 
een echte kaart zijn maar ook een kaart met bijvoorbeeld een huis, school ed. 
 
Een andere mogelijkheid is om zoals bij optie 2, de locaties te benoemen. 

 
Of optie 3, een puzzel te maken die een overzicht vormt van een kaart met verschillende 
locaties. 

 
 

Bij profielen bestaat 
Optie 1-  uit dat de speler aan het begin van het spel een profiel maakt, dit wordt 
dan als input gebruikt voor de vragen die het karakter stelt. 
 
Optie 2 – Dat je aan het begin van het spel een karakter maakt dat op jou lijkt. 
Of dat het karakter vragen stelt aan jou en op basis hiervan een karakter maakt voor 
jou met de vraag of het klopt. 
 
Optie 3 – Dat het score idee in het spel wordt vervangen door een profiel dat het 
karakter van jou heeft kunnen maken op basis van de antwoorden die je hebt 
gegeven. 

 
*Deze schetsen zijn op groter formaat opgenomen in de bijlage. 
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Concept schets, nieuwe interactie 
 

 
 

 

Vervolgens heb ik hier elementen van 
samengebracht in een concept. In plaats van 
het puzzel principe waar mijn andere concept 
vanuit gaat, draait het bij dit concept om het 
verhalende element met de interactie van de 
gebruiker. 
 
Zo begint het verhaal met het karakter dat zich 
aan je voorstelt en de naam van de speler 
vraagt. Dit is het begin van het profiel dat hij 
van de speler aan het opbouwen is. Vervolgens 
wil hij te weten komen hoe je eruitziet en maak 
je dus een karakter van jezelf, dit is het 
volgende stukje van het profiel dat hij over je 
opbouwt. 
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Het volgende stuk van het verhaal gaat over het 
like gedrag en het delen van foto’s. 
 
Zo zal het karakter zelf foto’s laten zien, hierbij 
zal hij vragen om jou mening. Vervolgens zal hij 
ook aan de speler vragen om een foto te 
maken. 
 
De reden dat dit in het spel zit is dat het 
karakter nu weet waar jij bent. Maar ook kan er 
een extra laag overheen waarbij hij het deelt 
met anderen. 
 
Vervolgens vraagt hij over de hobby’s van de 
speler, dit is de input voor het volgende deel 
van het spel/verhaal. 
 



 47 

 
 
*Deze schetsen zijn op groter formaat opgenomen in de bijlage. 
  

Om meer informatie te krijgen gaat de speler 
samen met het karakter opzoek naar meer 
informatie waarbij hij zoekopdrachten 
verzameld die jij invoert. 
 
Vervolgens laat het karakter weten dat hij je nu 
denkt te kennen en krijg je een overzicht te zien 
van alles wat hij over je heeft verzameld. 
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Paperprototype 
 

 
 

Het geschetste concept is vervolgens uitgewerkt tot een paperprototype met het 
doel om te achterhalen of het de boodschap overbrengt op de doelgroep. 
 
Hiervoor is onderstaande test uitgevoerd. 
 
Testen paperprototype 
 
Doelstelling – Wat vindt de doelgroep van het huidige concept en brengt dit de 
boodschap over? 
 
Deelvragen –   Snapt de doelgroep wat de bedoeling is van ieder scherm? 

Welke opmerkingen en vragen hebben zij bij de schermen? Waar 
loopt het concept nog niet soepel? 

  Wat denkt de doelgroep dat het spel verteld? 
Welke mogelijkheden voor aanvullingen op het concept kan ik 
gedurende de test bespreken met de doelgroep? 
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Testopzet - 
  
 Locatie 

De test zal plaatsvinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel 
zullen spelen en dus ik aanraking zullen komen met het spel. 
 

 Object 
 Paperprototype 
  
 Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen 
voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een 
vergelijkbare omgeving. 

 
 Apparatuur 
 IPad met formulier 
 IPad, pen 
 Formulier 
 Uitleg 
 Paperprototype 
 Extra lege schermen, potlood 
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Logistiek 
Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te 
krijgen op de doelstelling en deelvragen. Tevens moet er een formulier zijn 
waarin de resultaten genoteerd kunnen worden. 

 
Daarnaast moet er een paperprototype gemaakt zijn dat het concept helder 
weergeeft. Voor waar nodig moet extra informatie zijn voorbereid, dit 
betekend dat schermen die niet helder genoeg zijn in de visualisatie met 
een korte toelichting helder zijn. 

 
Uitvoering – 
 
 Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen 
over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken 
dat de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto 
worden vastgelegd. 
 
Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders 
beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten 
om te helpen hun mening te krijgen. 
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Format - 
 
Scherm nummer 
+ beschrijving 

Opmerkingen 
kinderen 

Opmerkingen Ouders Eigen notities 

Scherm 1 – 
voorstellen botje 
 

   

Scherm 2 – 
Voorstellen audio 
 

   

Scherm 3 - Wat 
een mooie naam 
 

   

Scherm 4 - Ik ben 
een robotje 
 

   

Scherm 5 - Hoe 
zie jij eruit? 
 

   

Scherm 6 - Eigen 
karakter trui 
 

   

Scherm 7 - Eigen 
karakter broek 
 

   

Scherm 8 - 
Aangekleed 
 

   

Scherm 9 - Ziet er 
leuk uit 
 

   

Scherm 10 - 
Mooie fotos 
 

   

Scherm 11 - 
Animatie 
 

   

Scherm 12 - Houd 
foto vast 
 

   

Scherm 13 - Likes 
 

   



 52 

Scherm 14 - Botje 
krijgt likes 
 

   

 
Scherm 15 - Foto 
maken 
 

   

Scherm 16 -Icoon 
 

   

Scherm 17 - Foto 
vasthouden 
 

   

Scherm 18 - 
Hobby kiezen 
 

   

Scherm 19 - 
Opzoeken 
 

   

Scherm 20 - Uitleg 
 

   

Scherm 21 - 
Zoeker spel 
 

   

Scherm 22 - Alles 
over je weet 
 

   

Scherm 23 – 
Overzicht 
gegevens 
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Analyse –  
 
Scherm 
nummer + 
beschrijving 

Opmerkingen 
kinderen 

Opmerkingen 
Ouders 

Eigen notities 

Scherm 1 – 
voorstellen 
botje 
 

- Hoi Botje - Het is leuk om 
te zien dat ze 
te maken 
hebben met 
een karakter. 

 

Scherm 2 – 
Voorstellen 
audio 
 

- Moet ik 
hierop 
klikken? 

- Wat is het 
vierkantje? 

- Het wil nog 
wel eens 
misgaan bij 
spellen die 
gebruik 
maken van 
gesproken 
tekst, dan 
komen er hele 
andere 
woorden of 
namen uit. 

- Is gesproken 
tekst handig? 
Hoe zorg ik 
dat iedere 
naam goed 
verstaan 
wordt? 

Scherm 3 - Wat 
een mooie naam 
 

- Dankjewel 
- Wat lief! 

- Fijn dat het 
vriendelijk is 
en ‘manieren’ 
heeft 

 

Scherm 4 - Ik 
ben een robotje 
 

- Dat had ik 
wel gezien. 

- Botje het 
robotje, 
haha 

- x  

Scherm 5 - Hoe 
zie jij eruit? 
 

- Hoe moet ik 
je dat laten 
zien, je zit in 
de telefoon? 

- Niet als een 
robotje… 

- x  

Scherm 6 - 
Eigen karakter 
trui 
 

- Oh mag ik 
hem 
aankleden? 

- Zorg ervoor 
dat er genoeg 
opties zijn, 
maar niet 
teveel want ze 

- Alle opties 
duidelijk 
hebben. 
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- Waarom is 
het een 
jongen? 

 

gaat anders 
alleen 
aankleden. 

Scherm 7 - 
Eigen karakter 
broek 
 

- Is dat een 
rok of een 
muts? 

- Als ik 
dezelfde rok 
doe dan heb 
ik een jurk 

- X - Duidelijke 
kledingstukken 

Scherm 8 - 
Aangekleed 
 

- Ja zo is hij 
goed 

- Ik wil dat hij 
een meisje is 

- x  

Scherm 9 - Ziet 
er leuk uit 
 

- Wat lief 
- Dankjewel 

- Wederom fijn 
dat het een 
vriendelijk 
karakter is 

 

Scherm 10 - 
Mooie fotos 
 

- Oke - Wat voor 
foto’s moet ik 
me hierbij 
voorstellen? 

- Type foto’s? 

Scherm 11 - 
Animatie 
 

- Kan ik 
daarop 
klikken? 

- Op papier is 
dit wat 
lastiger uit te 
leggen? 

- De animatie 
heb ik moeten 
voordoen 
door de extra 
schermen te 
laten vallen. 

Scherm 12 - 
Houd foto vast 
 

- Wat moet ik 
nu doen? 

- Hier heb je 
nog wat 
instructies 
nodig voor je 
spelers 

- Instructies bij 
het liken 

- Of in plaats 
van foto’s 
liken het in 
categorieën 
laten plaatsen? 

Scherm 13 - 
Likes 
 

- Moeten de 
hartjes op 
botje? 

- Hmm ik weet 
niet of dit een 
passende 
interactie is. 

- Fotos laten 
vallen en dan 
aantikken. 
Mobiel gaan 
draaien 
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- Wellicht werkt 
een spel 
element beter 

- Mini game 
effect is 
spelend leren. 

Scherm 14 - 
Botje krijgt likes 
 

- Ohhhhh kijk 
botje krijgt 
de hartjes 

- X - Animatie 
maakt het 
duidelijker dat 
botje iets van 
je krijgt, moet 
meer terug 
komen 

Scherm 15 - 
Foto maken 
 

- oke botje - Waarvan 
moeten ze 
een foto 
maken? Van 
zichzelf of een 
object? 

- Instructies 
geven voor 
foto? 

- Beperken door 
gebruik front 
camera? 

- Foto’s van 
botje tonen als 
voorbeeld? 

 
Scherm 16 -
Icoon 
 

- Moet ik hier 
op klikken? 

- Icoon is helder 
van betekenis 

 

Scherm 17 - Foto 
vasthouden 
 

- Ahh kijk 
botje heeft 
mijn foto, 
dat ben ik 
toch? 

- Wat leuk dat 
ze zo zelf nog 
meer in het 
spel komen te 
zitten! 

Jij ziet er leuk uit, 
wat voor hobbies 
heb jij? 

Scherm 18 - 
Hobby kiezen 
 

- Hmm ik vind 
voetbal niet 
leuk maar 
die andere 
ook niet. 

- Categorieen 
ipv specifieke 
hobbies maakt 
het makkelijker 
om meer 
kinderen te 
bereiken. 

Vb muziek en dan 
muziekinstrumenten. 
Waarmee ze een 
spel doen. 

Scherm 19 - 
Opzoeken 
 

- Waarom wil 
hij zoeken? 

- Hier loopt het 
verhaal wat 
vreemd? 

Waarschijnlijk weet 
je hier al veel van 
maar wat kunnen we 
nog opzoeken 
 
We weten dat een 
paard gras eet, 
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maar wat weten we 
nog niet, kunnen we 
meer ontdekken. 

Scherm 20 - 
Uitleg 
 

- Oke…. - x  

Scherm 21 - 
Zoeker spel 
 

- ik vind dit 
niet zo 
leuk… 

- x  Leuker maken! 

Scherm 22 - Alles 
over je weet 
 

-   wow daar weten we 
nu veel over! Weet 
je waar ik ook veel 
over weet? Over 
jou! 
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Scherm 23 – 
Overzicht 
gegevens 
 

- Oke 
botje 

- Een lijstje is 
niet 
indrukwekkend 
genoeg, ik zou 
voor meer 
beeld gaan. 

Openmaken, tegels die 
omdraaien. Jezelf als 
karakter dat nu alles over 
jou verteld. Daarna 
visualisatie van 
puzzelstukjes die in 
elkaar vallen. Uitzoomen, 
dat je ineens heel veel 
mensen ziet, daarna een 
tekst: dit is wat online 
iedere dag gebeurd. 
 
Dat het veel lijkt binnen 
te komen, heel snel een 
scherm dat volstroomt. 
Laag over werkelijkheid. 
Zorgt ervoor dat de 
hoeveelheid hard 
binnenkomt. 
 
Een leeg karakter dat vol 
wordt geplakt met jouw 
gegevens, dat maakt het 
visueel. 
 
Aan het einde dat je de 
karkaters van andere kan 
inzien? Als je de eerste 
speler bent dan zie je 
niks. Of zijn de karakters 
fictief. 
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Notities -  
 
Hoe te introduceren: school, ouders, app store. 
Je kan het wel aanreiken maar hoe zorg je dat ze het echt gaan spelen. 

Op school installeren op de tablets? Als standaard app 
Als pop-up rond kinder-tijden 
Tussen school apps plaatsen als standaard. Alleen bin tabletklassen. 

 
Privacy, let op met foto’s ed. Want het is 
 
Wat is je beloning voor en tijdens het spelen.   
 
Batterij loopt vol i.p.v. een hartje. Of een lampje dat erbij komt. 
Hartje is voor dat hij je lief vindt, maar eigenlijk wordt hij slimmer. 
 
Botje vraagt; vind je het leuk dat ik dit allemaal van je weet. Test; Aantal keer nee 
meten.  

Wil je dat ik dit wis? Jammer maar dat gaat niet want het staat al online 
 
Waarom weet ik niks van botje? 
Wat is mijn beloning? 
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Marvel prototype, schets 
 

 
 
Met de resultaten van de paperprototype test in gedachten is een klikbaar 
prototype gemaakt. 
 
Testen Marvel prototype 
 
https://marvelapp.com/daeh0a9 
 
Doelstelling – Achterhalen of het prototype de boodschap overbrengt op de 
doelgroep. 
 
Deelvragen –  - Snap je alles wat je moet doen (klikken, interacties ed.) 
     - Wat probeert botje de gebruiker te vertellen door dit verhaal/spel? 
     - Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
     - Laten lezen extra schermen, maakt dit de boodschap scherper? 
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Testopzet –  
 Locatie 

De test zal plaatsvinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel 
zullen spelen en dus ik aanraking zullen komen met het spel. 

 
 Object 
 Marvel prototype 

https://marvelapp.com/daeh0a9/screen/43653014  
 
 Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen 
voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een 
vergelijkbare omgeving. 

 
 Apparatuur 
 IPad 
 Prototype, Marvel 
 Gebruiker scenario 
 Formulier 
 
 Logistiek 

Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te 
krijgen op de doelstelling en deelvragen. Tevens moet er een formulier zijn 
waarin de resultaten genoteerd kunnen worden. 

  
Ook moet er een klikbaar prototype gemaakt zijn in Marvel of Invision dat 
de gebruiker kan testen. Voor de test is ook een scenario geschreven om de 
gebruiker sturing te geven voor functies die nog niet zijn uitgewerkt. 
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Uitvoering –  
 
Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen 
over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken 
dat de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto 
worden vastgelegd. 
 
Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders 
beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten 
om te helpen hun mening te krijgen. 
 
Uitleg: 
Link naar prototype: https://marvelapp.com/daeh0a9 
*schermen zijn ontworpen voor een iPad pro, het kan zijn dat dit op een mobiel kleiner uitvalt. 
 
Test scenario; 
• Je opent de app en doorloopt de eerste schermen waarin je je voorstelt. 
 
• Bij de keuze ‘Wil je mij laten zien hoe jij eruitziet’ antwoord je met JA 
 
3. Vervolgens doorloop je de stappen die gegeven worden. 
 
4. Bij de keuze ‘Heb jij ook een leuke foto voor mij’ is het antwoord wederom    
JA. 
 
5. Daarna begint een stuk over hobby’s, hierbij is jouw hobby; Voetbal. 
 
6. Het scherm waarbij je niet verder kunt klikken (scherm met veel karakters) is 
het moment om deze vraag te beantwoorden;  
 - snap je alles wat je moet doen (interacties)? 
 - wat probeert botje je te vertellen door dit verhaal? 
 
7. Daarna kun je op het scherm klikken om de laatste schermen te doorlopen. 
 
8. Daarna is het moment om de volgende vragen te beantwoorden; 
 - zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 -  wat probeert botje de gebruiker te vertellen door dit verhaal (na de 
toevoeging van de schermen)? 
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Format –  
 
Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

 

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

 

Extra feedback 
 

 

 
Analyse –  
 
Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Ja, maar als ik geen foto wil maken dan 
kan ik niet verder? Klopt dit? 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Hij verzameld informatie. Hij geeft een 
voorstel over hoe ik er uit zie. 

Zijn er dingen onduidelijk in het 
verhaal? 
 

Ik heb meer gelet op de vragen dan op 
het robotje 

Laten lezen extra schermen, maakt dit 
de boodschap scherper? 
 

Oh zo! Ja nu is het duidelijk 

Extra feedback 
 

x 
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Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Ja maar waarom is het eerst rood als ik 
nee zeg ergens op en laten in het spel 
toch groen? 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Botje verzameld aan de hand van een 
'gezellig gesprek over van alles en nog 
wat' enorm veel informatie over de 
persoon die het gesprek voert 

Zijn er dingen onduidelijk in het 
verhaal? 
 

Nee ik kan het goed volgen 

Laten lezen extra schermen, maakt dit 
de boodschap scherper? 
 

Botje is het internet! 

Extra feedback 
 

Laatste 2 slides "let daarom altijd goed 
op [..]" niet laten vertellen door Botje 
maar door een box zoals bij de open 
vragen. En misschien hier botje niet 
met groene ogen en balken, maar rood 
(omdat ie gemeen is) 

 
Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Ja het in erg duidelijk. Makkelijke stappen 
die je moet zetten en niet al te veel  tekst 
wat niet voor verwarring zorgt. 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Botje probeert te vertellen dat je hij veel 
van je weet door alle info die je hem 
verteld. 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

nee niet voor mij. Maar ik heb wel een 
vraagje: met die sport. Ik vind het leuk dat 
je  steeds meer moet aangeven. Zoals die 
spelletjes  waar je ook moet kiezen en dat 
hij dan zo achterkomt welke idool je in je 
hoofd hebt.  

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

Botje probeert te vertellen dat het internet 
veel van je  weer door alles wat je daar 
op doet. Hij staat dus voor het internet 

Extra feedback 
 

ik vind de spelletjes leuk, dat je vragen 
krijgt over de sport om hem zo meer te 
laten weten over wat hij leuk vind 
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Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Ja 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Dat apps veel informatie verzamelen over 
gebruikers, ook bij een spelletje. 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

voor mij duidelijk 

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

Wees voorzichtig met je gegevens, alles 
wordt verzameld en opgeslagen 

Extra feedback 
 

Leuk gemaakt! 

 
Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Het is duidelijk wat knoppen zijn en hoe je 
deze gebruikt. 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Dat ik veel informatie geef aan botje 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

Het verhaal is duidelijk ken goed te volgen 

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

Oh dat ik eigenlijk veel informatie die ik 
aan botje geef ook online geef 

Extra feedback 
 

x 

 
Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Ja 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Dat hij alles over je weet omdat je hem dat 
vertelt soms zonder dat je het door hebt 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

Nee 

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

Zorgt voor meer context, maar het was al 
duidelijk. 

Extra feedback 
 

x 



 65 

 

  

Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

1. Ik kan in de eerste stappen niets invullen. 
Er wordt gevraagd om mijn naam en 
leeftijd, maar ik kan alleen de [volgende]-
knop gebruiken.  
 
2. Dit geldt voor alles waar input aan mij 
gevraagd wordt, iets typen gaat niet en 
selecteren moeizaam. 
 
3. Bij het samenstellen van mijn poppetje, 
kan ik niet alles selecteren, buiten dat het 
heeeeeel traag is (alles trouwens, niet 
alleen hier), nadat ik het haar heb 
geselecteerd, laat de app mij niets anders 
meer selecteren. 
 
4. Het ziet er wel heel leuk en toegankelijk 
uit, mooi vormgegeven en een duidelijk, 
groot, lettertype. 
 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Je geeft veel informatie aan botje 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

Nee, alles is duidelijk 

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

Dat het belangrijk is om niet zomaar al je 
gegevens in te vullen als daarom gevraagd 
wordt. 

Extra feedback 
 

Vinden ze vast leuk. Het ziet er echt leuk uit 
 



 66 

 
  
Vraag Antwoord 
Snap je alles wat je moet doen (klikken, 
interacties ed.)  
 

Ja 

Wat probeert botje de gebruiker te 
vertellen door dit verhaal/spel? 
 

Kennis maken 

Zijn er dingen onduidelijk in het verhaal? 
 

Alles ok 

Laten lezen extra schermen, maakt dit de 
boodschap scherper? 
 

Ja, Botje geeft je eigenlijk een 
waarschuwing om op te letten met de 
informatie die je deelt. 

Extra feedback 
 

Let op haardracht lijkt bij meisje een 
baard 
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Concept schets, herhaling van de boodschap 
 

 
 
Op basis van testen is gebleken dat het belangrijk was om de boodschap vaker terug te laten 
keren in het dogelijkleven van het kind. Dit zien we tevens terug in het hoofdstuk van de 
doelgroep beschrijving waarin wordt ingegaan op hoe een kind leert. 
 
Om deze reden is dan ook gekeken naar een passende vorm waarin het karakter Botje kan 
terugkeren. Uit gesprekken met de doelgroep kwam het idee om dit als screen buddy te 
doen, omdat Botje een vertrouwd persoon was dat geschikt is om verder te gaan met het 
verhaal.  
 
Om te zien met welke informatie Botje terug kon komen is onderzoek gedaan naar 
verschillende privacy overeenkomsten. Hierbij is gekozen voor Google/Youtube, de reden 
hiervoor is dat dit voor ieder kind in mijn testgroep werd gebruikt waardoor het voor hen 
allen van belang is. 
 
Daarnaast is gekozen voor een applicatie uit de app store, hier is voor gekozen omdat het 
voor kinderen vrij normaal is om zelf apps te downloaden. Maar hierbij wordt niet gekeken 
naar de privacy overeenkomsten. 
*De genoemde privacy overeenkomsten zijn opgenomen in de bijlage.  
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Final  

 
Introductie 
Wanneer de applicatie wordt geopend begint deze met de introductie van botje, deze stelt 
zich voor aan de gebruiker en vraagt wie de gebruiker is. De gebruiker kan hier antwoord op 
geven door op een tekst vak te tikken waarna een toetsenbord opent en de naam ingetikt 
kan worden. 
 
Vervolgens groet Botje de gebruiker en is op de buik van Botje te zien dat 1 vlak groen is 
geworden. 
 
Vervolgens vraagt Botje de speler om zijn of haar leeftijd te geven, dit werkt op dezelfde 
manier als het geven van de naam. Ook hierna is weer 1 van de vlakjes groen geworden. 
 
Uiterlijk 
Botje verteld over dat hij een robot is en vraagt de gebruiker of deze wil laten zien hoe hij of 
zij eruitziet. 
 
Wanneer de gebruiker antwoord met nee reageert Botje teleurgesteld en zal het volgende 
vlakje rood worden. 
 
Maar wanneer er met ja wordt geantwoord zal een nieuw scherm openen. Hier kan de 
speler aangeven of hij of zij een jongen of meisje is. 
 
Dit karakter kan door de gebruiker worden aangepast om op zichzelf te lijken. Wanneer dit 
is voldaan en bevestigd wordt kom je terug bij Botje. Er zijn wederom groene vlakjes bij 
gekomen. Deze geeft de gebruiker een compliment en vraagt of de speler hem ergens mee 
wil helpen. 
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Foto 
Hij verteld dat hij een aantal foto’s heeft gemaakt en vraagt zich af of de gebruiker de 
leukste voor hem wil uitkiezen. 
 
Verschillende foto’s vallen het scherm binnen en de gebruiker krijgt de instructie om zijn 
favoriet uit te kiezen. 
 
Wanneer een foto wordt gekozen komt er een hart op de foto en gaan we door naar het 
volgende scherm. Botje geeft aan dat dit ook zijn favoriete foto was en vraagt vervolgens of 
de gebruiker een foto voor hem heeft. 
 
Indien hier met nee wordt geantwoord zal Botje teleurgesteld zijn en er een rood vlakbij 
komen. 
 
Maar als er met ja geantwoord wordt laat hij weten dat de gebruiker zijn camera mag 
gebruiken. Vervolgens kom je terecht in de camera app van het apparaat. Na het maken van 
de foto is er wederom een groen vlakbij gekomen en heeft Botje jouw foto in zijn hand. 
 
Hobby 
Botje geeft aan dat de gebruiker waarschijnlijk leuke hobby’s heeft en vraagt of de speler 
hiervoor binnen of buiten is. Aan de hand van een aantal vragen probeert hij erachter te 
komen wat jouw hobby is, wat weer zorgt voor een nieuw groen vlak.  
 
Tevens houdt hij nu een voorwerp vast dat te maken heeft met de hobby. 
 
Leren over hobby 
Hij geeft aan iets te willen leren over de hobby van de gebruiker en een quiz element begint. 
Door de juiste antwoorden te geven krijgt Botje er meer groene vlakken bij. 
 
Botje geeft aan onder de indruk te zijn van jouw kennis en geeft aan zelf ook veel te weten 
over een onderwerp. Dit blijkt de gebruiker te zijn! 
 
Resultaat 
In een animatie wordt getoond wat Botje gedurende het verhaal te weten is gekomen over 
de gebruiker en geeft aan dat jij niet de enige bent over wie hij dit allemaal weet. 
 
Een nieuwe animatie wordt getoond met een groot aantal kinderen over de hele wereld, 
waaronder jouw karakter. 
 
Uitleg 
Botje legt uit dat er online nog veel meer informatie wordt verzameld over jou en dat je dus 
voorzichtig moet zijn met wat je deelt. 
 
Helpen 
Ook geeft hij aan dat hij je hier graag bij wil gaan helpen. En dat je hem snel weer zult zien. 
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Wanneer de gebruiker de introductie met Botje heeft doorlopen keert deze terug naar zijn 
of haar normale media gebruik. Maar Botje zal opduiken wanneer hij ziet dat de gebruiker 
op het punt staat persoonlijke gegevens te verlenen. 
 
Voorbeeld case: app store 
De gebruiker zoekt in de app store naar een game om te downloaden wanneer Botje 
tevoorschijn komt. 
 
Introductie 
Botje wijst de gebruiker op hun eerdere ontmoeting en hoe hij zoveel wist over de 
gebruiker. En wil vervolgens samen met de gebruiker kijken welke gegevens de app nodig 
heeft van de gebruiker. Dit is naar zijn idee best veel en hij vraagt de gebruiker of hij weet 
om welke informatie het gaat. 
 
Interactie 
Het quiz onderdeel dat de gebruiker herkent van de introductie met Botje wordt geopend, 
hier kan hij of zij aangeven welke gegevens er verzameld worden. 
 
Na het invullen geeft Botje aan dat de gebruiker dus moet opletten wat hij invult. 
 
 
Voorbeeld case: Google, Youtube 
De gebruiker bevindt zich op een google pagina om naar Youtube te gaan.  
 
Introductie 
Botje wijst de gebruiker erop dat hij filmpjes te zien krijgt die hij leuk vindt en vraagt de 
gebruiker hoe dit kan.  
 
Interactie 
Het quiz onderdeel dat de gebruiker herkent van de introductie met Botje wordt geopend, 
hier kan hij of zij aangeven welke gegevens er verzameld worden. 
 
Vervolgens kan de gebruiker verder met waar hij mee bezig was. 
 
Prototype 
https://marvelapp.com/921687e/screen/44112817 
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Expositie en CMD website 
 
ONDERZOEKSVRAAG 
Hoe kan ik een manier ontwikkelen om kinderen bewust te maken van veilig media 
gebruik en de persoonlijke gegevens die ze onbewust weggeven? 

 
 
KORTE BESCHRIJVING VAN JE ONTWERPRESULTAAT 
We geven online veel gegevens weg, denk hierbij aan het gebruik van social 
media, maar ook het gebruik van een zoekmachine. Het is vaak ingewikkeld om te 
zien welke gegevens verzameld worden.  
 
Voor kinderen is dit nog lastiger, zij zijn al op jonge leeftijd bezig met media en het 
internet. Maar enkel omdat ze kunnen omgaan met een tablet en toegang hebben 
tot online media, betekend dit niet dat ze zich bewust zijn van de gegevens die zij 
weggeven. 

Mijn Botje leert kinderen op een interactieve manier over de persoonlijke gegevens 
die zij online onbewust weggeven. Door de kennismaking met het karakter Botje 
wordt het voor kinderen tastbaar gemaakt hoe het kan dat er gegevens van hen 
online staan en dat dit wordt verzameld. 

Botje biedt begeleiding aan kinderen bij het gebruik van apps en media, hierdoor 
worden kinderen eraan herinnerd wanneer zij informatie over zichzelf weggeven. 

BEELDMATERIAAL 

 

http://www.avanscmd.nl/expo/project/mijn_botje   
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Bronvermelding 
 
<Tipsheet risico's mediagebruik. Nederlands Jeugd instituut, 2015, www.nji.nl/nl/Download-
NJi/Publicatie-NJi/Tipsheet-risicos-mediagebruik.pdf .> 
‘Tipsheet mediagebruik, adviezen voor ouders’ 
 
<Praten met leerlingen over internet verwondering nodig voor gesprek. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/praten-met-leerlingen-over-internet-verwondering-nodig-
voor-gesprek/ > 
‘Hoe praat je met leerlingen over internet? Dit is een belangrijk onderdeel in het digitaal 
geletterd maken van leerlingen. In deze podcast vertelt docent Dick van der Wateren dat 
verwondering nodig is om dat gesprek te voeren.’ 

 
<Kijk vanuit een positief perspectief naar kinderen en technologie. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/kijk-vanuit-een-positief-perspectief-naar-kinderen-en-
technologie/ > 
“Leraren en opvoeders moeten meer vanuit een positief perspectief naar kinderen en 
technologie kijken.” Dat zegt hoogleraar pedagogiek Micha de Winter. Hij pleit voor meer 
hoop en optimisme, juist in tijden van digitalisering. In de podcast vertelt De Winter meer 
over het kind in de digitale samenleving.’ 
 
< Digitale geletterdheid vanuit christelijk perspectief. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/digitale-geletterdheid-vanuit-christelijk-perspectief/ > 
‘Digitale geletterdheid vanuit christelijk perspectief: hoe pak je dat aan op school? Volgens 
Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch dagblad en mede-auteur van het 
boek Pelgrim in medialand, kan het christelijk perspectief op digitale geletterdheid nuttig zijn 
voor iedereen. Hoe je dit aanpakt, hoor je in de podcast.’ 

 
< Scholen maken werk van digitale geletterdheid. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/scholen-maken-werk-van-digitale-geletterdheid/ > 
‘Meer structurele aandacht voor digitale geletterdheid, iets dat de meeste scholen nog niet 
genoeg doen. Met het initiatief ‘Samen Digiwijzer’ willen Kennisnet, Mediawijzer.net en 
CodePact een Circle of Support vormen en scholen hierbij te helpen.’ 
 
<ScriptieAF. De MLA Conventie. 9 maart 2018. 
http://scriptieaf.nl/literatuurstudie/referenties/mla/> 
 
< Monitor jeugd en media. Kennisnet, https://www.kennisnet.nl/artikel/monitor-jeugd-en-
media-2017-minder-digitaal-vaardig-dan-gedacht/ > 
‘Leerlingen zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. Ze beoordelen hun eigen 
vaardigheden meestal met 'goed', maar in de praktijk blijkt hun niveau een stuk lager te 
liggen. Zo hebben de meeste leerlingen moeite met het inschatten van de betrouwbaarheid 
van bronnen op internet. Die competentie is onder andere van belang voor het herkennen 
van nepnieuws. Scholen doen er verstandig aan prioriteit te geven aan (digitale) 
informatievaardigheden, zo blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet.’ 
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< Pedagogische kijk op digitale geletterdheid. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/pedagogische-kijk-op-digitale-geletterdheid-op-de-
vrijeschool/ > 
‘Hoe ga je als vrijeschool om met ict en digitale geletterdheid? Schoolleider Nadia Demaret 
van Vrijeschool Widar in Delft diende hiervoor een versnellingsvraag in. Hoe je met een 
brede pedagogische bril naar de inzet van ict kijkt, legt zij uit in dit interview.’ 

 
< Welk effect heeft overmatig gebruik van sociale media op leerlingen. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/welk-effect-heeft-overmatig-gebruik-van-sociale-media-
op-leerlingen/ > 
‘Overmatig socialemediagebruik lijkt een negatieve invloed te hebben op schoolprestaties 
van (jonge) leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat concludeert Regina van den Eijnden, 
universitair hoofddocent Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze 
doet hier ondere andere onderzoek naar de effecten van sociale media.’ 

 
< De leerling in de digitale samenleving. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/janusz-korczak-en-de-leerling-in-de-digitale-samenleving/ 
> 
"Het gesprek over het digitale leven van leerlingen in het hier en nu, moet veel meer gewicht 
krijgen." Dat zegt pedagoog Joop Berding, in gesprek met Remco Pijpers - expert digitale 
geletterdheid bij Kennisnet -, in deze Kennisnet podcast over leerlingen in de huidige digitale 
samenleving. Berding laat zich hierbij inspireren door pedagoog Janusz Korczak. 

 
< Digitale geletterdheid meten met een toetsinstrument. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/digitale-geletterdheid-meten-met-een-toetsinstrument/ > 
"Het onderwijs staat voor de uitdaging om ict-bekwaamheid van leerlingen verder te 
ontwikkelen. Dat begint met inzicht in digitale informatievaardigheden van leerlingen." UT-
promovenda Maaike Heitink ontwikkelt een praktisch toetsinstrument dat hier inzicht in 
geeft. 

 
< Digitaal vaardig door veel vrije tijd. Kennisnet, https://www.kennisnet.nl/artikel/digitaal-
vaardig-door-veel-vrije-tijd/ > 
“Het aanleren van ict-basisvaardigheden door jongeren, gebeurt vooral in hun vrije tijd. Het 
zoeken en vinden van informatie – informatievaardigheden – leren ze meer op school,” dit 
concludeert Frank Huysmans, hoogleraar bibliotheekwetenschap en beleidsadviseur in 
media, informatie en communicatie. 

 
< Hoe zorg ik dat leerlingen veilig met sociale media omgaan. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/hoe-zorg-ik-dat-leerlingen-veilig-met-sociale-media-
omgaan/ > 
‘Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met scholen in het primair onderwijs 
de meest gestelde vragen van bestuurders. In de serie 'Vraag & antwoord' geven we je de 
antwoorden. Dit keer: hoe zorg ik dat leerlingen veilig met sociale media omgaan?’ 
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< Hoe zorg ik dat kinderen goed kunnen omgaan met de digitaliserende samenleving. 
Kennisnet, https://www.kennisnet.nl/artikel/hoe-zorg-ik-dat-leerlingen-goed-kunnen-
omgaan-met-de-digitaliserende-samenleving/ > 
‘Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met scholen in het primair onderwijs 
de meest gestelde vragen van bestuurders. In de serie 'Vraag & antwoord' geven we je de 
antwoorden. Dit keer: hoe zorg ik dat leerlingen goed kunnen omgaan met de 
digitaliserende samenleving?’ 

 
< Hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van leerlingen. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/hoe-sluit-de-docent-beter-aan-bij-de-digitale-
belevingswereld-van-leerlingen/ > 
‘Kennisnet en de PO-Raad verzamelden in gesprekken met scholen in het primair onderwijs 
de meest gestelde vragen van bestuurders. In de serie 'Vraag & antwoord' geven we de 
antwoorden. Dit keer: hoe sluit de docent beter aan bij de digitale belevingswereld van 
leerlingen?’  

 
< Met leerlingen praten over mediawijsheid. Kennisnet,  
https://www.kennisnet.nl/artikel/videos-om-met-leerlingen-te-praten-over-mediawijsheid/ 
> 
‘Het is tot 27 november de Week van de Mediawijsheid. Kennisnet brengt daarom in dit 
artikel dagelijks nieuwe filmpjes onder de aandacht die leraren kunnen gebruiken om met 
leerlingen in gesprek te gaan over mediawijsheid.’  

 
< Media wijsheid in de klas, eindelijk een boek uit het onderwijs zelf. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/mediawijsheid-in-de-klas-eindelijk-een-boek-uit-het-
onderwijs-zelf/ > 
‘In mediawijsheidland zijn tal van deskundigen die scholen helpen leerlingen mediawijzer te 
maken. Dat zijn vaak deskundigen van buiten het onderwijs. Voor het eerst verschijnt nu een 
boek over mediawijsheid, geschreven door een expert uit het onderwijs zelf.’  

 
< Welke zoekmachines houden rekening met mijn privacy. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/welke-zoekmachines-houden-rekening-met-mijn-privacy/ 
> 
‘Als kinderen in de klas zoekmachines gebruiken, worden hun zoekgegevens opgeslagen. 
Welke zoekmachines garanderen je anonimiteit?’ 
 
< Opvoeden in tijden van internet. Kennisnet, https://www.kennisnet.nl/artikel/drieluik-
bekende-ouders-over-opvoeden-in-tijden-van-internet/ > 
‘Hoe ga je om met het online gedrag van je kinderen? Hoe voed je ze daarin op? En welke rol 
speelt de school daarbij? Drie bekende ouders vertellen erover in een nieuw drieluik over 
opvoeden in tijden van internet op Mijnkindonline.nl. "Als we weggaan, nemen we het 
toetsenbord mee, zodat mijn zoon niet op de computer kan." 
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< Internetfilters helpen onvoldoende maak kinderen mediawijs. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/internetfilters-helpen-onvoldoende-maak-kinderen-
mediawijs/ > 
‘De beste internetfilters voor de basisschool beschermen kinderen zoveel mogelijk tegen 
porno en geweld. Of moeten kinderen leren om zelf ongewenste content te herkennen en te 
vermijden? Doe het allebei, adviseren deskundigen.’ 

 
< 21st century skills zijn belangrijk voor motivatie jongeren. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/21st-century-skills-zijn-belangrijk-voor-motivatie-
jongeren/ > 
‘Het nut van 21st century skills is voor jongeren meteen zichtbaar. Dat motiveert, zegt 
Yvonne van Sark, een van de twee auteurs van het boek 'Motivatie binnenstebuiten'. 
 
< Meer aandacht nodig voor digitale geletterdheid. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/meer-aandacht-nodig-voor-digitale-geletterdheid/ > 
‘Nederlandse leerlingen scoren met digitale geletterheid net zo goed als kinderen in 
Noorwegen, Australië en Zuid-Korea. Maar het verschil tussen de onderwijstypen is groot.’ 

 
< Risicos op internet hoe pak je die aan als school. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/risicos-op-internet-hoe-pak-je-die-aan-als-school/ > 
‘Het kan nogal eens flink mis gaan op internet. Hieronder staan de belangrijkste risico's en 
hoe je daar als school - en als leraar - het beste mee kunt omgaan. Niet door bang te zijn, 
maar door sterk op te treden.’ 

 
< Help kinderen met bescherming persoonsgegevens. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/11-x-zo-help-je-kinderen-met-bescherming-
persoonsgegevens/ > 
Makers van apps hebben te weinig aandacht voor de privacy van kinderen. Hoe leer je 
kinderen dat ze zich niet laat verleiden tot geld uitgeven of tot het delen van persoonlijke 
informatie? 11 tips voor leerkrachten en ouders. 

 
< Tieners vinden online privacy belangrijker dan gedacht. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/tieners-vinden-online-privacy-belangrijker-dan-gedacht/ > 
Nederlandse tieners hechten meer aan hun online privacy dan wordt gedacht, zo blijkt uit 
het rapport 'Tieners en Online privacy' van Mijn Kind Online, onderdeel van Kennisnet. 

 
< Zo praat je met tieners over privacy op internet. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/8-x-zo-praat-je-met-tieners-over-privacy-op-internet/ > 
Tieners experimenteren graag, ook online. Kun je jongeren leren online hun eigen grenzen te 
ontdekken en die te bewaken? 8 tips hoe je met tieners kunt praten over hun online privacy. 
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< Tieners en hun privacy op internet. Kennisnet, https://www.kennisnet.nl/artikel/tieners-
en-hun-privacy-op-internet/ > 
Hoe kijken jongeren aan tegen privacy op internet? Hoe kun je er als docent en als ouder met 
hen over praten? In de video 'Tieners en hun privacy op internet' vertellen Remco Pijpers 
(Mijn Kind Online/Kennisnet) en Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media) over recente 
onderzoeken op het gebied van privacy. Ook vertellen ze wat tieners zelf online willen delen 
en geven ze tips hoe privacy met jongeren te bespreken. Deze video is het resultaat van een 
webinar die op 22 april 2014 is gehouden. 
 
<Twinq. 9 maart 2018. http://www.twinq.nu/> 
 
<Twinq. Twinq persoonlijkheidstypen. 9 maart 2018. http://www.twinq.nu/twinq-
persoonlijkheidstypen/> 
 
<Mediawijzer. Rapportage Iene Miene Media. 2015. https://www.mediawijzer.net/wp-
content/uploads/sites/6/2016/03/Rapportage-IeneMieneMedia-2015.pdf> 
 
<Mediawijzer. Mediadiamant 6-8 jaar. 9 maart 2018. 
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant-6-8/> 
 
<Mediawijsheid. Mediadiamant leeftijden. 9 maart 2018. 
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/#leeftijden> 
 
<Mediawijsheid. Mediadiamant. 9 maart 2018. 
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/> 
 
<Mediawijsheid. Mediadiamand theoretisch kader. 9 maart 2018. 
https://www.mediawijzer.net/wp-
content/uploads/sites/6/2017/03/MediaDiamant_Theoretisch-kader_def.pdf> 
 
< Mediaonderwijs over de grenzen. Kennisnet, 
https://www.kennisnet.nl/artikel/mediaonderwijs-over-de-grenzen/ > 
Hoe wordt media-onderwijs in Europa aangepakt? Welke landen zijn koploper, wat doen zij 
om hun jeugd 'mediawijs' te maken, en wat kunnen wij daarvan leren? Dit rapport behandelt 
het onderwijs in Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland.  

 
< Codekinderen, https://www.codekinderen.nl/home/ > 
Codekinderen laat basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 8 kennis maken met de 
'achterkant' van de apparaten die ze dagelijks gebruiken. Met dit lespakket kunnen kinderen 
proeven van programmeren en zo hun digitale talenten ontdekken. Alles komt aan bod: van 
digitaal spelen tot het schrijven van code. 
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< Kinderen en internet 9 tot 12 jaar. Mijn kind online, 
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/kinderen-en-internet-9-12-jaar > 
Computeren is volgens 16% van de ouders de meest geliefde vrijetijdsbesteding van hun 
kind. De brochure Kinderen en internet is bedoeld voor ouders en leerkrachten die zich willen 
verdiepen in de online leefwereld van kinderen, en die willen weten hoe je kinderen daarin 
het beste kunt begeleiden. 
 
< Kinderen en internet 2 tot 8 jaar. Mijn kind online, 
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/kinderen-en-internet-2-8-jaar > 
Ook jonge kinderen zijn nieuwsgierig naar de online wereld. Voor ouders die hun kind daarin 
willen begeleiden, is er de brochure Kinderen en internet 2-8 jaar. 
 
< Mediawijsheid voor ouders. Mediawijsheid, https://www.mediawijsheid.nl/ouders/ > 
Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig is? Hoe pak je dat 
thuis aan? 
 
< Meer controle over internetgebruik kinderen. Bright, https://www.bright.nl/bright-
tv/smart-home-meer-controle-over-internetgebruik-kinderen > 
Met dit apparaatje beheer je het internetgedrag van kinderen en stel je tijdslimieten in. "Een 
aanrader voor iedereen met kinderen." 
 
< Internetgadgets die precies vertellen wat jouw kind online doet. RTL nieuws, 
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/internetgadgets-die-precies-
vertellen-wat-jouw-kind-online-doet  > 
Worstel jij als ouder ook met het internetgebruik van je kinderen? Heb je geen idee hoe je dit 
moet controleren? Veel diensten bieden de helpende hand. Veel ouders hebben zorgen over 
het internetgebruik van hun kind. Ze zijn bang dat ze websites bezoeken die niet bedoeld zijn 
voor minderjarigen of dat ze in contact komen met onbekenden. 
 
< https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/ >  
 
< http://www.obsgraswinkel.nl/bestanden/425566/Kinderen-en-internet-9-12-jr.pdf > 
 
< Internetgebruik van kinderen tussen 0 en 8. Dieponderzoek, 
https://www.dieponderzoek.nl/internetgebruik-van-kinderen-tussen-0-en-8/  >  
Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar het internetgebruik van jonge kinderen. In 
een recente publicatie [PDF] uit het grote EU Kids Online-onderzoek wordt de aandacht 
gevestigd op kinderen tussen de 0 en 8 jaar. De auteurs deden literatuuronderzoek en 
brachten zo kennis samen. Kinderen onder de 9 jaar doen verschillende dingen online: 
video’s kijken, gamen, informatie zoeken, huiswerk maken en chatten met andere kinderen 
in online werelden. Hoe ouder ze worden, hoe meer deze activiteiten toenemen. Het is nog 
onduidelijk in hoeverre deze kinderen in staat zijn om dit op een veilige en gunstige manier 
te doen. 
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< Stijging in internet gebruik onder jonge kinderen 0 tot 8 jaar. Internetscience, 
http://internetscience.nl/stijging-in-internetgebruik-onder-jonge-kinderen-0-8-jaar/ > 
Het internetgebruik onder kinderen van 0-8 jaar is de laatste 5 tot 6 jaar substantieel 
toegenomen in EU landen. Ook blijft de leeftijd waarop kinderen gebruik gaan maken van 
het internet dalen. Kinderen blijken internet voor verschillende doeleinden te gebruiken, 
waaronder het bekijken van filmpjes, gamen, informatie zoeken, huiswerk maken en contact 
leggen via sociale media; en het aantal activiteiten stijgt met de leeftijd. 
< Anababa, http://www.anababa.nl/vrije-tijd/media/internet > 
Kinderen maken steeds meer gebruik van internet. Om informatie te zoeken, contact te 
leggen met hun vrienden en om leuke filmpjes te bekijken en spelletjes te doen. Maar 
internet is niet zonder risico’s. Houd daarom in de gaten wat je kind doet. 
 
<Veilig internetten. Ouders van nu, https://www.oudersvannu.nl/kind/praktisch/veilig-
internetten/ > 
Filmpjes kijken, spelletjes spelen. De meeste jonge kinderen zijn regelmatig op internet te 
vinden. Daar zitten risico’s aan vast. Hoe zorg je dat je kind veilig internetten kan? 
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Resultaten iconen onderzoek 
 
Test opzet 
Doelstelling – Welke iconen kan ik gebruiken voor het spel? 
 
Het is van belang dat de juiste iconen worden gekozen voor het spel zodat deze 
herkenbaar zijn voor de doelgroep en deze de boodschap ondersteunen. 
 
Deelvragen – Welke iconen passen bij zoekgeschiedenis? 
  Welke iconen passen bij online profielen? 
  Welke iconen passen bij locatietracering? 

Welke iconen passen bij het leuk vinden van online foto’s en 
berichten? 

 
Het is van belang dat doelgroep snapt wat de iconen zijn om de boodschap over te 
kunnen brengen. 
 
Testopzet 
Locatie 
De test zal thuis vinden bij de doelgroep thuis omdat dit is waar ze het spel zullen 
spelen en dus in aanraking komen met het karakter. Enkele testen zullen 
plaatsvinden door middel van video bellen. 
 
Object 
4 categorieën en 40 kaartjes met iconen. 
 
Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit kinderen van 8 jaar, om deze reden is gekozen voor 
kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Deze hebben te maken met een vergelijkbare 
omgeving. 
 
Apparatuur 
40 kaartjes 
4 categorieën 
Oppervlakte 
IPhone (in geval van video bellen) 
 
Logistiek 
Voorafgaande aan de test moet een plan worden opgesteld om antwoord te krijgen 
op de doelstelling. Tevens moet er voor dit plan een kaartjes set worden gemaakt 
met 40 iconen en 4 categorieën.  
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Uitvoering 
Voorafgaand aan de test zijn afspraken gemaakt met de ouders van de kinderen 
over wat we gaan doen en wanneer dit voor hen uitkomt. Ook is er afgesproken dat 
de kinderen niet bij naam genoemd worden in het onderzoek of op foto worden 
vastgelegd. 
 
Er is afgesproken te werken in de woonkamer of andere ruimte die de ouders 
beschikbaar stellen. Indien nodig willen de ouders bij hun kinderen komen zitten 
om te helpen hun mening te krijgen. 
 
Er zijn 6 kinderen gevraagd voor deze test; 
Persoon 1, Jongen, 7 jaar 
Persoon 2, Jongen, 8 jaar 
Persoon 3, Jongen, 8 jaar 
Persoon 4, Meisje, 8 jaar 
Persoon 5, Meisje, 7 jaar 
Persoon 6, Meisje, 9 jaar 
 
Aan hen is de volgende uitleg gegeven; 
‘Ik heb voor het spel 4 categorieën waarvoor ik een afbeelding wil maken. De 
categorieën zijn; 
 

1- Locatie 
2- Dingen die je online leuk hebt gevonden 
3- Profielen op websites en apps 
4- Zoekgeschiedenis 

Hiervoor heb ik verschillende kaartjes meegenomen en ik wil aan jou vragen bij 
welke vraag jij het vind passen. En als je vind dat het nergens bij hoort dan leggen 
we het kaartje appart. 
 
En als je het ergens een beetje bij vind passen dan leggen we hem boven de 
vraag.’ 
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Format 
 
Onderstaand zijn de kaartjes die gebruikt worden voor deze test. 
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Analyse 
Bevindingen 
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