
OPLOSSINGEN VERKENNEN EN UITPROBEREN

MET DIT INSTRUMENT: 

RESULTAAT: 

T IJD EN MATERIALEN: 

verwachting:

observaties 
test 2:

observaties 
test 1:

conclusies en aanbevelingen:

conclusies en aanbevelingen:

evaluatiecriteria:

..

!!

1.

2.

3.
4.

Beschrijf, naar aanleiding van het doel 
van de vernieuwing, je verwachtingen 
over hoe het in de praktijk zal werken. 
(Als een dienst bijvoorbeeld het 
registreren van feedback aan leerlingen 
ondersteunt, dan zou een verwachting 
zijn: ‘Helpt leraren feedback snel terug 
te vinden.’) 

Noteer de evaluatiecriteria 
waarmee je de nieuwe dienst, 
het product of de werkwijze 
kunt beoordelen (bijvoorbeeld, 
dat docenten feedback binnen
 1 à 2 minuten kunnen vinden).

Maak een testopstelling of prototype 
waarmee je de nieuwe werkwijze 
kunt uitproberen. 

Tip: je kunt een computerprogramma simu-
leren door prints te maken met afbeeldingen 
van de belangrijkste schermen. Deze loop je 
door met een gebruiker, die vertelt wat hij 
of zij bij elk scherm zou verwachten en doen.

Test het prototype met een aantal 
betrokkenen uit de doelgroep en 
evalueer de observaties. Waar werkt 
het naar behoren? Waar kwamen 
knelpunten voor?

5.
Pas het prototype aan en 
voer de test opnieuw uit.

6.
Analyseer de overkoepelende resultaten 
en maak een lijst van aanbevelingen over 
alles wat nodig is om het in het echt 
succesvol te laten zijn voor de doelgroep.

PROTOTYPETESTPLAN
WAT WERKT EN WAT NIET 

 IN DE VOORGESTELDE  
VERNIEUWING

AANBEVELINGEN VOOR  
VERDERE VERBETERING

Test je een nieuwe  
werkwijze om te zien  
of deze werkt zoals  
bedoeld.

Verbeter en verfijn je  
de werkwijze of product 
naar aanleiding van de test.

Je hebt tijdens een  
simulatie kunnen zien waar 
een nieuwe dienst, product 
of werkwijze wel en niet 
naar behoren werkt. 

Je hebt in een vroeg  
stadium een lijst van  
concrete aanbevelingen  
voor verbetering gecreëerd. 
Deze kunnen tijdig mee- 
genomen worden in de  
definitieve oplossing.

• 2 uur tot ½ dag
•  Schrijfgerei en papier 

en/of computer
•  Eventueel wat attributen 

om het werkproces mee  
te symboliseren.

ZO GA JE TE WERK:


