
Denken en Voelen

Horen Zien

Zeggen en doen

Willen niet dat de ouders alles kunnen zien

Voelen zich vertrouwd met de iPad

Behoefte aan meer zelfverzekerdheid

Ze denken dat ze zelf niet in staat zijn om tot
“wow” momenten te komen

Gebruiken de “eigen” meetlat voor het beoordelen van anderen 
hun prestaties. Zien daardoor “wow” momenten van anderen niet.

Complimenten en positieven stimulans 
ontvangen van andere mensen Worden geconfronteerd met een lastige interface op

de computer die ze niet goed kunnen bedienen

Zien kinderen in een soortgelijke situatie en
met een soortgelijke achtergrond

Zien dat andere kinderen (wel) een
“wow” moment beleven

“Ik wil heel graag van mijn angsten
afkomen”

Gedragen zich soms negatief als een 
manier om aandacht te krijgen.

Ze zijn niet heel erg bewust bezig
met het taggen van anderen. 

Hele korte leercurve om het bewerken van video-
materiaal via de iPad onder de knie te krijgen. 
Een NUI interface blijkt een wereld van verschil.

“Ik heb wel behoefte aan een terugkomdag”

Hebben wel degelijk grote en kleine “wow” 
momenten, zien het alleen soms niet.

Kids zijn uitzonderlijk handig in het 
bedienen van de iPad

Durven zich binnen de groep
meer open te stellen.

“Social media: iemand had een keer als 
reactie gegeven dat ik op een mongool leek”

Bewust aan de slag met het eigen 
wow moment werkt positief
Een NUI als primaire interface 
voor deze groep kinderen

Gains
Zijn gebaat bij positieve feedback
Het zou helpen als ze leren om hun eigen “wow” momenten te  herkennen
Door terug te kunnen kijken (Waarbij iPlay een grote rol heeft) en bewust
het “wow” moment te herbeleven kan het zelfvertrouwen groeien.
De Natural User Interface van de iPad sluit veel beter aan bij het mentale
model van de kinderen, en neemt digitale drempels weg

Pains
Negatieve reacties van andere kinderen als ze willen uitblinken
Zijn niet in staat (of het is moeilijk) om eigen “wow” moment waar te nemen
Niet weten wat de betekenis of de meerwaarde van het taggen is.
Weinig tot geen kennis digitale tools en interfaces.
Onzekerheid en angst zit in de weg om nieuwe dingen te proberen.
Sociale media lijken alleen maar meer onzekerheid te veroorzaken door vragen 
rondom “hoe kom ik over bij anderen”.

complimenten ontvangen van de coach

De kids taggen wel, maar weten niet waarom

Zijn op social media vooral geinteresseerd in het
ontvangen van zo veel mogelijk “likes”

De kinderen moeten “taggen”

Voelen zich wel op hun gemak (en zekerder)
in de groep met gelijkgestemde kinderen

Zien het nut van taggen niet direct
in, “waarom moet dat?”

Willen zich niet blootgeven aan anderen, 
(o.a. ouders) maar posten wel op soclal media


