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Just do it!

Hand-out User Checks
Iedereen kan met user checks "
aan de slag 
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User Checks stappen

Testopzet & voorbereiding

Uitvoer van de test

Bevindingen en oplossingsrichtingen
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1. Opzet & voorbereiding!
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Voorbereiding

Gebruikers uit de doelgroep (geen family and friends!)

•  In je omgeving, via netwerk

•  Via service desk, nieuwsbrief inschrijvingen, accountmanagement…

•  Via een respondentenbureau (bijv. respondenten.nl)



Setting test

•  Op locatie gebruiker, in de context van de gebruiker

•  Eigen locatie (regel een ruimte waar je niet gestoord wordt)

1 2 3 
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Testplan template User Check
<Onderwerp> User check 
Gewijzigd op < datum > door <persoon>

Doelstellingen test 
3-5 doelen van de test 
- Waarom de user check? 
- Wat wil je leren? 
- Welke hypothese heb evt je opgesteld?

Gebruikers  
De primaire en/of secondaire gebruikersgroep(en) die als respondenten/participanten benaderd worden 
- Welke karakteristieken hebben ze? 
- Waar verschillen gebruikersgroepen in van elkaar? 
 
Situatieschets of scenario 
Korte beschrijving van de gebruiker haar/zijn doel en situatie of context van gebruik voor de taak die wordt uitgevoerd 
- Welke informatie moet je de gebruiker geven zodat hij/zij zich kan inleven in de situatie  om de taak uit te kunnen 
voeren  
 
Taken 
De taken die uitgevoerd moeten worden 
- Welke taak/taken voeren gebruikers meestal uit? 
- Welke taak/taken zijn relevant voor de testdoelen?

----------

Interview vooraf 
Welke vragen vooraf wil je stellen om meer te weten te komen over de gebruiker en haar /zijn situatie 
 mbt jouw dienst/product 
- Hoe pakt de gebruiker het nu aan? (bijv. tav zoeken van een product; uitvoeren van een activiteit )  
- Wat vindt de gebruiker belangrijk en waarom? 

<zie ook de Interview Cheatsheet>
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Met betrekking tot het gebruikersdoel 

In welke realistische situatie, 
welke taak
Gebruikersdoel: De druilerige zondag doorkomen met mijn 
vrienden, naar een leuke film.

•  Situatieschets : Het is zondagochtend en het regent, je 
hebt zin om naar de film te gaan met je vrienden vanmiddag 
en gaat meteen kijken

•  Taak Kijk op <site> voor een film om met je vrienden 
naartoe te gaan vanmiddag.  
 
Zeg niet: Gebruik <site> en zoek naar een film om naartoe 
te gaan vanmiddag. Vertel me waar je op geklikt hebt
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•  1 proefleider

•  1 observator (1 is noodzakelijk, jij kunt niet alles vastleggen als 
proefleider. 2 of meer mag, maar te veel kan de gebruiker afleiden) 


•  Testopstelling: proefleider en observator zitten 
schuin achter de respondent (kunnen meekijken 
op device en gezichtsuitdrukking zien) 


•  Ter naslag en evt. live screen capture + video bijv.  
www.lookback.io http://www.airsquirrels.com/reflector/ of 
http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm of 
https://www.techsmith.com/camtasia.html (ook voor Windows)

•  Evt. Video-opname van de gebruiker via laptop. Wat ook kan, maar maakt het 
minder eenvoudig: Video opname apparatuur  


Testopstelling en Rollen1 2 3 
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2. Test uitvoer!
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Uitvoer van de user check-Agenda
a.  Voorgesprek  

Introductie: doel test en duur + opname toestemming 
Kort interview, wie heb je voor je 

b.  Situatie en Taakopdracht(en)
•  Hardopdenk instructies, niet jij wordt getest 
•  (Prototype uitleg)
•  Taak voorleggen/vertellen
•  Taak hardop denkend laten uitvoeren, niet onderbreken

c.  Evaluatie taak
•  Open vragen, pad doorlopen, verwachtingen checken en 

doorvragen

d.  Afsluitende vragen,  
bedanken en evt. vergoeding of incentive geven.
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Voorbeeld Voorstellen
In spreekstijl 
 
Hallo, hoe is het met u? Fijn dat u tijd voor ons vrijmaakt! 
Mijn naam is Anouschka Scholten. Ik neem dit interview af en met mij 
is <naam collega> die het interview vastlegt. Ook hebben we <naam> 
meegenomen, hij werkt sinds kort bij ons en kijkt graag een keertje 
mee. 
Wij zijn van Userneeds en helpen <organisatie x> met het neerzetten 
van websites en in dit geval eigenlijk meer een webapplicatie.  
 
<Organisatie x> vindt het belangrijk dat de webapplicatie gemakkelijk 
werkt voor degenen die er mee aan de slag gaan.  
Daarom willen we u een aantal vragen stellen en u de eerste 
ontwerpschetsen voorleggen.  
Het interview neemt ongeveer een uur in beslag. 
  
Heeft u er bezwaar tegen als we de sessie opnemen ter naslag ?  
Alles wat we bespreken en opnemen wordt vertrouwelijk behandeld! 
Heeft u nog vragen?
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Voorbeeld Vragen vooraf
Persoon & Context

1.  Wat is uw leeftijd (voor zover onbekend).

2.  Hoe ziet uw (werk)dag er uit? (doorvragen om te achterhalen wat 
focus heeft/wat niet en hoe, om aan te sluiten bij de taak zo dadelijk)

3.  Zit u vaak op internet, waar gebruikt u het zoal voor: e-mailen, sites 
bekijken, bankzaken regelen? (Ervaringsvraag)

4.  Gebruikt u internet ook op uw mobiel? Zo ja, welk type/wanneer/
waarvoor/ hoe vaak? 
En op een tablet? Zo ja, welk type/wanneer/waarvoor/ hoe vaak?

5.  Wat maakt dat u met een glimlach op staat (om te gaan werken, dat 
u er echt zin in heeft)?

6.  Waar ligt u wel eens wakker van, vindt u minder makkelijk (in uw 
werk)?
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Voorbeeld instructies
Prototype instructie 
We testen een ontwerp en daarvoor maken we gebruik van een prototype. Het 
prototype presenteert webpagina’s zoals het moet gaan worden. Dit betekent dat 
niet alles klikbaar is of werkt en dat onderdelen niet ingevuld zijn.  
Schrik dus niet als er iets niet werkt, daar kunt u niets aan doen!

<Na voorleggen van de situatieschets en opdracht> 

Hardopdenk instructie (formeel) 
Tijdens het uitvoeren van de taak wil ik u vragen om hardop te praten terwijl u bezig 
bent: probeer alles waar u aan denkt, hardop te verwoorden. Dus ook al denkt u 
tussendoor ‘ik moet niet vergeten nog boodschappen te doen’ ik wil het allemaal 
horen, niks is fout! Zegt u niets dan zal ik vragen waar u aan denkt.U praat niet tegen 
mij, maar voor uzelf en ik zal dus ook geen antwoord geven.

Hardopdenk instructie (minder formeel) 
 
Ga uw gang en… 
Als u zo de site doorloopt, wilt u proberen hardop te zeggen wat u denkt?  
Niet tegen mij, maar voor uzelf? 
Niets is fout, alles is goed, bijv. ook ’wat is dit nou weer?!’ 
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Key: moderating the test
If they… Say…

Are not talking “What are you thinking?”

Ask you a question (e.g. “Is that 
what I should do here?”)

Rephrase the question (e.g “ What do 
you think you should do?”)

Get a task right or wrong “Thank you , that is very helpful” 
“Thanks for the feedback”

Mess up “Remember, you can’t make any 
mistakes. You’re doing a great job.”

Are unsure if they have 
completed a task and ask you 

“Is this what you would do if you were 
doing X at home?”

Criticize the design “Thanks for the feedback”
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Voorbeeld Afronding sessie
Voorbeeld overall vragen

•  Mist u iets? Zou u zo aan de slag kunnen denkt u? Waarom wel/niet? Wat heeft 
u nog nodig?

•  Hoe zou het beter kunnen vindt u? Waarom?

•  Als u de website zoals u deze heeft gezien, zou omschrijven in 3 woorden, 
welke woorden zou u dan noemen? (Bijv. standaard, spannend, warm, saai,…
Waarom per woord, in welke mate).

•  Zou je deze site/dit product aanbevelen bij anderen?  
(schaal van 1 Zeer onwaarschijnlijk naar 10 Zeer waarschijnlijk))

Afronding 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  Hoe heeft u het interview ervaren? Bent u evt. 
bereid nogmaals deel te nemen aan een interview?

Vindt u het goed als we een fotootje van u nemen voor het verslag dat alleen aan de 
betrokken projectleden wordt getoond? Uw foto wordt absoluut niet zonder uw 
toestemming verspreid!
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3. Bevindingen en 
oplossingsrichtingen!
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Evaluatie en bevindingen1 2 3 

Met het team

•  Verzamel de bevindingen op een flipover

•  Categoriseer ze (wat hoort bij elkaar. benoem dat)

•  Wat zijn de grootste issues (tav doelstellingen van 
de test, t.a.v. gebruikersproblemen)?  
 
- Je mag 3 ’dot votes’ plakken per persoon

Doe dit met het hele team
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Verbeteringen bedenken
•  Verbeteringen of oplossingen 

tav belangrijkste bevindingen 
op elk niveau en niets is fout:  
elke oplossing apart op een sticky note  
Bijv. m.b.t. Labeling, content, informatie-indeling, visual 
assets, interaction, concept, flow, persuasion, proces…

•  Prioriteer via Impact & Effort (matrix) or dot-
vote 
Kies  de oplossing(en) die je binnenkort wilt checken 
met (een nieuw aantal) eindgebruikers

Doe dit met het hele team
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Impact & Effort matrix  
Impact: creates high/low value for users  
effort: high/low effort in terms of time, knowledge, tools, people… 

Source: http://www.innovationgames.com/impact-effort-matrix/ 

Doe dit met het 
hele team 

incl. beslisser(s)
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Hertest hypothese formuleren
In de lean startup methode wordt elke validatiemoment via hypotheses 
getest. Dit zou ook hier toegepast kunnen worden: 




Op basis van de 1e user check ronde, denken we dat de 
UX verbetert door

{een herindeling van..; toevoegen van persoonlijke artikelen; het 
toevoegen van testimonials; een subtielere manier van feed 
forward; beter contrast…}

We hebben gelijk wanneer in de 2e ronde user checks  
{dit en dat gebeurt of juist niet gebeurt, gezegd wordt; gezien 
wordt; op geklikt wordt…}  
en daardoor  {gebruikersdoel x} (beter) bereikt wordt.




