Samenvatting evaluatie TasKing
Samenstelling: Thijs Waardenburg, thijs.waardenburg@hu.nl
Dit document is een samenvatting van evaluaties van het prototype van de interventie TasKing
die zijn uitgevoerd door tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten van de cursus Researching for
UX van de bacheloropleiding Communication and Multimedia Design van de Hogeschool
Utrecht. Deze evaluaties zijn uitgevoerd tussen 4 en 26 oktober 2017. Hieraan namen drie
klassen deel met in totaal 47 studenten, verdeeld over 13 groepjes. Zij kregen de volgende
vraag mee: “Hoe kan de usability van TasKing geoptimaliseerd worden voor gebruikers met
ASS?”.
In dit document ga ik er vanuit dat de lezer weet wat de interventie TasKing is.

Over de cursus Researching for UX
De studenten werken in deze cursus in groepjes van 2-4 studenten gedurende 3 lesweken aan
een casus. Naast deze cursus volgden de studenten nog een andere cursus met een andere
opdracht (dit om een beeld te geven van de werkbelasting die verwacht mocht worden).
In de cursushandleiding is het volgende te lezen over de cursus: “Om goede User Experiences
te ontwerpen, moet je als ontwerper je keuzes kunnen onderbouwen. Daarvoor doe je
onderzoek naar de opdrachtgever, het domein van het vraagstuk, het vraagstuk zelf, de diverse
stakeholders en de betrokkenen tijdens het ontwerpproces. Voorop staat de eindgebruiker: je
onderzoekt welke informatie je van en over diegene nodig hebt, en voor welke User Experience
(hierna UX) ontworpen moet worden. Tijdens deze cursus doorlopen we grofweg twee
verschillende vormen van onderzoek. Allereerst oriënterend onderzoek; om als UX-designer de
gebruiker en zijn context te begrijpen. Ten tweede evaluerend onderzoek om je ideeën en
ontwerpen te evalueren. Dit doe je door literatuur- en veldonderzoek te doen en best practices
te bespreken. Hiervoor werkt je twee actuele cases uit van verschillende bureaus uit de
UX-design- en service design-hoek. Zij komen hun vraagstuk en eventuele oplossing toelichten,
en geven een gastcollege.”

Over de opdracht
Voor deze casus hebben de studenten evaluerend onderzoek uitgevoerd voor het prototype van
de TasKing app. Bij de kick-off gaf Bas van Eijk van creatief bureau Oneseconds als bedenker
en ontwikkelaar een inspiratiecollege en een toelichting op de ontwikkeling van TasKing. Thijs
Waardenburg gaf als opdrachtgever vanuit de Hogeschool Utrecht een algemene inleiding van
het project Powertools.
Op het moment van de evaluatie was de TasKing app nog in de beginfase van de ontwikkeling.
De studenten hadden daarom enkel de beschikking over een front-end prototype in Adobe
Experience Design (XD). Nadeel was dat heel veel functionaliteiten misten en daarom niet
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geëvalueerd konden worden. Voordeel van XD is dat de mogelijkheid bestaat om aanpassingen
te doen en te testen.
De studenten kregen de volgende opdracht mee (zie bijlage “Case Evaluatie TasKing Oneseconds.pdf” voor de gehele casusbeschrijving die de studenten kregen):
De opdracht aan jullie is tweeledig:
1. Enerzijds vragen we jullie de interface van TasKing zelf te evalueren (zonder de
doelgroep). Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ‘expert review’, of een ‘heuristic
evaluation’, etc.
2. Anderzijds vragen we jullie om met minimaal 5-8 gebruikers (afhangend van aantal
leden van jullie groepje) een evaluatie uit te voeren, met een zelfgekozen methode.
Het zou mooi zijn als jullie zelf mensen met ASS in de omgeving hebben om een
evaluatie uit te voeren. Als dat niet zo is kun je bij zorginstellingen navraag doen.
Mocht het uiteindelijk niet lukken om mensen met ASS te vinden, dan vragen we om
dit met mensen te doen die ook moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse taken
(bedenk zelf wie dit zouden kunnen zijn).
Onderzoeksvraag
Hoe kan de usability van TasKing geoptimaliseerd worden voor gebruikers met ASS?
Deelvragen:
1. Wat zijn de kenmerken van mensen met ASS?
2. Welke gebruikerseisen hebben mensen met ASS bij het gebruik van TasKing?
3. In hoeverre voldoet het huidige ontwerp aan deze gebruikerseisen?
4. Welke aanbevelingen voor optimalisatie volgen uit jullie evaluatie-onderzoek?
5. Welke kansen voor uitbreiding zie je voor TasKing in de toekomst?
Deliverable(s)
In de studiehandleiding van deze cursus worden de volgende deliverables beschreven (1.3):
1. Een rapportage met het uitgevoerde evaluatie-onderzoek, de inzichten en adviezen ter
verbetering van de interface van de interventie.
2. Een poster met de bevindingen en aanbevelingen.
3. Rapportage via mondelinge presentatie.

Resultaten
Deze samenvatting is gebaseerd op de documenten die de studenten hebben opgeleverd
(zoals hierboven beschreven bij “Deliverables”). Deze documenten zijn in een apart zip-bestand
samengevoegd met de naam “evaluaties_tasking_resux.zip”.

Evaluatie TasKing - Powertools

Resulaten
In de opdracht die we meegaven hadden we suggesties gegeven voor ‘zelfevaluatiemethoden’,
zoals een expert review of een heuristische evaluatie. Deze methoden zijn dan ook het meeste
toegepast. Daarnaast zijn er verschillende evaluatiemethoden gebruikt om de app met de
doelgroep te testen. Zo zijn er interviews afgenomen, usability test, thinking aloud sessies, etc.
Sommige groepjes hebben daarnaast experts geïnterviewd. Deze methoden bleken goed te
werken en zorgden duidelijk voor veel verbeterpunten.
De studenten kregen de opdracht om hun belangrijkste inzichten te verwerken in een poster, die
hieronder staan.
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Poster [Alex, Chelsey, Floor, Roos]
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“Poster [Brenda, Esther, Marinus, Dominique]”
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Poster [Cedric, Nik, Bart, Eric]
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Poster [Steven, Guido]
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Poster [Danique, Sanne, Ilsa, Charlotte]
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Poster [Emma, Maurice, Hymke, Tomas]
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Poster [Thomas, Mitchell, Kamal, Chinook]
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