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Geaccepteerde trend



Gewenst vs praktijk
Drie zaken die we graag zouden willen

• De gebruiker weet exact wat hij/zij wil
• Ontwikkelaars weten exact hoe het te bouwen
• Er verandert niets gedurende een project

Waar we in de praktijk mee te maken hebben

• De gebruiker ontdekt wat hij/zij wil gedurende gebruik
• Ontwikkelaars ontdekken hoe het te bouwen
• Veel aspecten veranderen gedurende een traject



Productontwikkeling cyclus
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Productontwikkeling cyclus
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Aanpassen of onderbouwd vernieuwen?

Aanpassen

Vernieuwen



Styling update



Optimalisatie n.a.v. feedback



Meer is niet altijd beter



Klantgedreven ontwikkeling



Grip op feedback
● Verschillende kanalen:  feedback-button, servicedesk, consultancy collega’s, e-

mail, expert/gebruikerspanels samenSOM, productontwikkeling research, etc.

● Inzicht krijgen in welke thema’s er leven en bij wie.

● Wat (en moet het een feature zijn?) maakt het verschil?

● Wat doen we wanneer en waarom?

● De waarom onderbouwen met data vs gevoel alleen.

● Gedragen groei



Grip op feedback

Wij verwachten dat [deze aanpassingen] voor 
[deze gebruikers] leiden tot [deze uitkomst]. 
Door [dit te meten] weten we dat dit waar is.

Uit: Lean UX



Inzicht via Productboard







Speciaal 
voor jou

Ultiem inzicht



Ontwikkelsuggestie(s)
- Inzicht en grip op leerlingen via dashboarding en signaalfuncties docent,

maar ook voor de leerling (en ouder)  zelf:
○ voortgang, 
○ resultaat, 
○ zorg, 
○ afwezigheid, 
○ kwt  etc. 

- Absentietool voor ouders (scheelt veel lasten bij schooladministratie)
○ Ouders kunnen via een tool hun kind ziek absent melden

- Koppeling Connect  voor resultaten terugschrijven in Somtoday (Quayn)

- Integratie leermiddelen in Connect:

○ studiewijzer sjabloon methodes, 

○ deeplinking op verschillende niveaus

- Differentiatie: 

○ vanuit studiewijzer,

○ vanuit huiswerk. 

- Leerdoelen:

○ minimaal vermelden Leerdoel (vanuit de methode)

○ Afvinklijst voor leerdoelen (liefst automatisch)

- Zelf leerling kunnen laten plannen in de agenda



Ontwikkelsuggestie(s)
Vanuit relatiebeheer / feedback
- Afronden Studiewijzer

○ 1 studiewijzer aan meerdere lesgroepen koppelen
- Inzicht en werkdruk van lesgroepen

- Huiswerk
- Differentiatie
- Oppakken cijferdomein in docent
- Onderdeel verzuim in Somtoday vereenvoudigen
- Meer bulkacties mogelijk maken
- PTA robuust en toekomstbestendig maken

○ Vereenvoudigen
○ Stabiliseren

- Bron:
○ Zij-instroom 

- Leerlingen- en ouder app
○ Ja/Nee
○ Nee via reguliere site a la docent/toegangspoort in de App-

store

Vanuit relatiebeheer / feedback
- Flexibele LVS-pagina’s
- Zorgvierkant is niet overzichtelijk

○ soort van dashboarding voor docenten/mentoren
○ wie mag wat inzien

- Koppeling Office365/GoogleDrive (samenwerking Cloudwise)
- Contactmomenten

○ Herzien van berichten en contactmomenten
○ Logboek

- Aantekeningen op leerlingniveau kunnen maken en bewaren
- Logging

○ AVG logging uitbreiden om controle op misbruik te 
voorkomen/te borgen

- Login
- Pasje om te registreren 



Aan het werk
- Zorg onderling een voor groepjes van 5 personen

- Bekijk de aangedragen ontwikkelsuggestie(s) (een nieuwe mag uiteraard ook) 
en kom gezamenlijk binnen je groep tot een top 3 aan suggestie(s). 
● Neem hiervoor 10 min de tijd.

- Pak vanuit de top 3 minimaal één suggestie en vul deze in aan de hand van de onderstaande 
voorzet: 
● Neem hiervoor 5 min de tijd.

“Wij verwachten dat [deze aanpassingen] voor [deze gebruikers] leiden tot 
[deze uitkomst]. Door [dit te meten] weten we dat dit waar is.”



Zo werken we

Wij staan altijd 
voor je klaar
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