
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Kijkerservaring conclusie en aanbevelingen voor de hackathon
samenvatting van het onderzoeksrapport over ervaringen van appgebruikers bij televisie
apps: Nationale Wetenschapsquiz 2016, Nationale 2016 Test, Bureau Sport Test 2016 en
Opgelicht?!

Author(s)
Groot, Wouter; Kuijper, Annika

Publication date
2017
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Groot, W., & Kuijper, A. (2017). Kijkerservaring conclusie en
aanbevelingen voor de hackathon: samenvatting van het
onderzoeksrapport over ervaringen van appgebruikers bij televisie
apps: Nationale Wetenschapsquiz 2016, Nationale 2016 Test, Bureau
Sport Test 2016 en Opgelicht?! Hogeschool van Amsterdam,
CREATE-IT Applied Research.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/d834c05b-3ff8-4435-a473-ead5b1d43107


RESULTATEN KIJKERSERVARING
Samenvatting van het onderzoeksrapport over ervaringen van appgebruikers bij Televisie apps: 
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1. ACHTERGROND INFORMATIE
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MEER PROFIJT UIT DATA

Het project Meer Profijt uit Data is geïnitieerd door het Lectoraat Crossmedia en wordt uitgevoerd door een consortium van partijen met
financiering vanuit NWO/SIA. Het lectoraat Crossmedia houdt zich bezig met hoe organisaties zoals mediabedrijven, musea, festivals en
winkels nieuwe mogelijkheden van allerhande media kunnen benutten voor een betere dienstverlening en een versterking van de beleving van
hun klanten. Dit lectoraat is onderdeel van CREATE--IT applied research: lectoraat crossmedia, het kenniscentrum van de Faculteit Digitale
Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. In dit kenniscentrum voeren docenten, studenten en onderzoekers
praktijkgericht onderzoek uit in opdracht van de creatieve industrie en de ICT-sector. Met het project wil het consortium kennis verdiepen
over de rol van Data-Driven Innovation voor MKB partijen in de mediasector en concrete bijdragen leveren aan het strategisch innovatiegedrag
van deze partijen.

Het onderzoek “Meer profijt uit Data” bestaat uit vier verschillende werkpakketten die met elkaar samenhangen om de hoofdvraag te
beantwoorden. In werkpakket 1 en 2 wordt kennis ontwikkeld aangaande data respectievelijk gebruikers, in werkpakket 3 zijn experimenten
ondergebracht en in werkpakket 4 wordt de integratie van de kennis en inzichten en de disseminatie ervan geïmplementeerd. De deliverables
van de werkpakketten zijn in de vorm van onderzoekrapporten en prototypes. Dit deelrapport richt zich op een gedeelte van werkpakket 2,
waar kennis wordt vergaard over de wensen en bevindingen van gebruikers. Een algehele structuur van het project Meer profijt uit data is te
lezen in bijlage 1.

Het voorliggende onderzoeksrapport (deelonderzoek 3) is onderdeel van werkpakket 2 en doet verslag van kijkerservaring van apps bij
Televisie programma’s. Meer dan 5000 respondenten hebben middels een enquête hun ervaring met verschillende televisieapps laten weten.
De enquête is uitgezet bij de volgende apps: Nationale Wetenschaps Quiz 2016, Nationale 2016 Test, Bureau Sport Test 2016 en Opgelicht?!.

Voor vragen en/of opmerkingen n.a.v. deze rapportage, neem contact op met de projectleider:

Wouter Groot <w.j.Groot@hva.nl>
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2. DIEPTE INTERVIEWS
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Mensen gebruiken interactieve TV apps vooral omdat het ‘leuk’ is.
Het leuke kan zitten in competitieve en sociale elementen, of in
extra content zoals achtergrond informatie.

DIEPTE INTERVIEW EXPERTS EN GEBRUIKERS

“Het competitieve element is het leukst”

“IQ test is gewoon leuk”

”Het opzoeken van info over deelnemers en liedjes 
opnieuw luisteren vindt ik leuk”

“Chatten tijdens Wie is de Mol, 
dat doen we met de hele familie”

Resultaten kijkerservaring / mei 2017/ versie 1
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In de ideale app heeft je respons of stem invloed, is achtergrond 
informatie beschikbaar en is onderweg te gebruiken. Daarnaast 
wordt personaliseren gewaardeerd, zelfs het kunnen kiezen via 
welke camera je kijkt. En mensen willen liever betalen dan reclame 
kijken..

DIEPTE INTERVIEW EXPERTS EN GEBRUIKERS

Resultaten kijkerservaring / mei 2017/ versie 1

“Ik wil achtergrond info over artiesten, statistieken of meer filmpjes”

“Ik vindt vooral betrokkenheid belangrijk, 
dat ik iets kan bepalen door te stemmen.” 

“Ik wil ervoor betalen, zodat ik geen reclame krijg” 

“Het zou mooi zijn als je kon aangeven 
uit welk cameraoogpunt je wilt kijken” 
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DIEPTE INTERVIEW EXPERTS EN GEBRUIKERS
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“Voegt niets toe bij het kijken van het programma.”

“Een beetje saai, korte filmpjes ter illustratie zou een toegevoegde waarde zijn.” 

“Ontzettend veel tekst, jammer dat er geen zoekfunctie is.” 

“Maak een koppeling met het TV programma.” 

“Onhandig in gebruik. Als een onderwerp boeit, ga ik liever naar de site.” 

“Comments van lezers en gebruikers zouden van toegevoegde waarde zijn.” 

“Er staat niet altijd een regio, de inhoud is niet altijd even duidelijk.”



9

3. ENQUETE KIJKERSERVARING

Resultaten kijkerservaring / mei 2017/ versie 1



De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw: Joods Historisch Museum / april 2017 / versie 1

Het lectoraat Crossmedia heeft in samenwerking met Angry Bytes, BNNVARA, AVROTROS en VPRO onderzoek gedaan naar de 
gebruikerservaring van vier interactieve televisie apps. Deze televisie apps kunnen in twee casussen opgesplitst worden, namelijk: 
(1) Meespeel Televisiequiz apps en (2) Informatieve televisie apps.  

De enquête vragen zijn te vinden in de bijlage van het onderzoeksrapport. De onderzoekspopulatie van dit deelonderzoek zijn de 
thuisspelers van de quizzen en de gebruikers van de informatieve app Opgelicht?!. De populatie per app zijn de kijkcijfers en de 
gebruikers cijfers van de app. Deze zijn helaas nog onbekend. 

Vanuit de doelpopulatie is een representatieve steekproef genomen, dat zijn de proefpersonen ofwel respondenten. Er is gebruik 
gemaakt van een kans steekproef. De proefpersonen bepalen zelf of ze meedoen of niet en zijn daarom random geselecteerd

Proefpersonen zijn geworven door een aankondiging te doen na het meespelen van de televisiequiz. Zoals hierboven beschreven 
kreeg elke gebruiker de vraag of men mee wil doen met de enquête. Indien men op ja klikte werd de gebruiker doorgelinkt naar de 
enquête. 

ENQUETE KIJKERSERVARING

7

TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN
•Nationale Wetenschapsquiz 2016 (N2016Q) | 337 respondenten 
•Nationale 2016 Test (N2016Q)| 3905 respondenten 
•Bureau Sport test 2016 | 667 respondenten 
•Opgelicht App | 387 respondenten 
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Op de volgende slides zullen de belangrijkste resultaten per deel weergegeven worden. Tevens wordt per deel een advies 
gegeven als input voor de Hackathon en experimenten. 

ENQUETE OPBOUW

Onderwerp Deel N items Beschrijving vragen / Construct type

DEEL 1
Algemeen gedeelte met persoonlijke
vragen

Algemeen 4 Vragen over leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en hoeveel uren men
besteed aan media (buiten werktijd)

Open, niveau, m/v, aantal uren

DEEL 2
Eigen indruk van de gebruikte Quiz
app

Deel 1 14 Vragen over de gebruikte quiz app met 7 bijbehorende constructen:
1. Presence (Roth, 2016 en Lombard & Ditton 1997 en Slater, 2015)
2. Tevredenheid over de app, (media entertainment-framework van

Vorderer, Klimmt en Ritterfeld, 2016 en Tamborini, 2012)

3. Kwaliteit van de app, (Roth, 2015 en Gavin, 1984)

4. Loyaliteit aan de app in combinatie met tv-programma (Roth,
2016),

5. Interactiviteit tijdens het gebruik van de app, (Wiebe, Lamb, Hardy
& Sharek, 2014)

6. Bruikbaarheid van de app (Roth, 2015 en Brooke, 1996)

7. Cognitieve load tijdens het gebruik van de app. (Sweller, et al.,
1998 en Paas, 1992)

(1) Helemaal oneens – (5) Helemaal
eens, 5-punt Likert schaal

DEEL 3
Gebruik van verschillende type televisie
apps

Deel 2 6 Vragen over welke producten zoals apps voor programma, channel,
corporate men gebruikt en waarom deze type apps worden gebruikt.

(1) Nooit – (5) Vaak, 5-punt Likert
schaal, meerkeuzevraag, open
antwoord mogelijkehid

DEEL 4
Wensen ten opzichte van tv apps

Deel 3 16 Vragen over de wensen ten opzichte van interactieve tv apps (1) Helemaal oneens – (5) Helemaal
eens, 5-punt Likert schaal

DEEL 5
Bereidheid data te delen

Deel 4 3 Vragen met betrekking tot de bereidheid data te delen. (1) Helemaal oneens – (5) Helemaal
eens, 5-punt Likert schaal

DEEL 6
Afsluitende vragen

Deel 5 1 Vragen of opmerkingen Open vraag
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4. HACKATHON
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HACKATHON 1 

WIE WAT WAAR

In de hackathon komen professionals bij elkaar van
verschillende partners:

- Exmachina 2, 
- Angry bytes 3, 
- Capitals 3, 
- Avor tros 1, 
- BNN 1 
- Optional 3 studenten
- HvA 3
- HU 2
- Noterik 3

Totaal: 23 personen. Dat zijn 3 of 4 teams.

Datum: 8 juni 2017
Tijd: 12.00 – 22.00 uur
Locatie: HvA – KSH

DOEL

Het doel van de eerste “gebruikers” hackathon is de
professionals de vrijheid geven om met een team de
mogelijkheden te verkennen een best mogelijke app om
beleving te verbeteren te creëren, waarbij het specialisme van
elke deelnemer bij diverse onderdelen wordt ingezet.

Daarnaast is het de bedoeling de app interessanter te maken
en een ultieme manier(en) te bedenken data te verkrijgen, dat
technisch mogelijk is voor de casepartners.

STRATEGIE

Breed trekken met thema’s
Specifiek maken per app

Constructen
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5. RESULTATEN EN ADVIES

Resultaten kijkerservaring / mei 2017/ versie 1



15
Resultaten kijkerservaring / mei 2017/ versie 1

DEEL 1 ALGEMEEN

Het eerste gedeelte (algemeen) bestaat uit algemene
persoonlijke vragen. Vragen over leeftijd, opleidingsniveau,
geslacht en hoeveel uren men besteed aan media (buiten
werktijd)

CONCLUSIE
Hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijden van de quizapps tussen

de 35 – 40 jaar liggen. Terwijl de informatieve app
(Opgelicht?!) rond 60 jaar ligt. Quizapps zoals de
wetenschapsquiz is (naar eigen interpretatie) niet iets
aantrekkelijks voor jongeren en jong volwassenen. Een
informatieve app zoals Opgelicht?! is al helemaal niet
aantrekkelijk voor jongeren. Dit terwijl de statistieken over
het gebruik van media het hoogst ligt bij de jongeren.
Hierdoor is mijn eigen conclusie dat jongeren zich meer met
andere media bezig houden i.p.v. second screen apps
gebruiken. Wellicht wordt de second screen app van de
Voice of Holland of Olympische Spelen beter gebruikt onder
jongeren. In andere onderzoeken en theoretische literatuur
review hierover staat ook dat jongeren tussen de 13 en 18
jaar het meeste (84%) gebruik maakt van mobiele telefoon
tijdens het kijken van televisie. Dit zegt nog niets over de
hoeveelheid interactie met het televisieprogramma
daadwerkelijk van toepassing is. of niet.

DISCUSSIE
Het is daarom interessant om de demografische gegevens 
van de kijkcijfers te bekijken om te onderzoeken of er een 
doelgroep misgelopen wordt. Verder is het interessant de 
algemene wensen in de volgende delen te vergelijken op 
mediagebruik (heavy users en light users)

HACKATHON
In de hackathon gaat het erom zoveel mogelijk ideeën
aan te dragen voor een vernieuwende app en een betere
manier te bedenken data te verkrijgen. Het is daarom
niet relevant om de variabelen leeftijd, opleidingsniveau
of mediagebruik als uitgangspunt te nemen.
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DEEL 2 CONSTRUCTEN

Het tweede deel bestond uit 7 constructen; presence,
tevredenheid, kwaliteit, loyaliteit, interactiviteit,
bruikbaarheid en cognitieve load.

CONCLUSIE
• Presence: Het blijkt dat het construct presence de grootste

gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt te hebben en dus
de belangrijkste voorspeller te zijn. Hoe hoger de score van
presence is gewaardeerd, hoe hoger ook de score van
tevredenheid is. Presence heeft erg veel te maken met de
kwaliteit, maar ook met de bruikbaarheid en interactiviteit.

• Tevredenheid: Van alle constructen is tevredenheid het
hoogste gescoord op alle apps. Van een score tussen de 1 en
5 (Likert) is hierbij een gemiddelde van 4,01 op quizapps en
4,4 bij de informatieve app Opgelicht?!.

• Kwaliteit: Opgelicht scoort het beste in kwaliteit. Net als de
tevredenheid blijkt dat het construct kwaliteit ook hoog
gescoord wordt. Van een score tussen de 1 en 5 (Likert) is
hierbij een gemiddelde van 4,00 op quizapps en 4,08 bij de
informatieve app Opgelicht?!.

• Loyaliteit: Gebruikers die hoger scoorde op tevredenheid
hebben ook hoger gescoord op loyaliteit.

• Gebruiksvriendelijk is direct verbonden met het construct
bruikbaarheid. Maar heeft ook te maken met andere
constructen zoals interactie, presence, tevredenheid en
kwaliteit. Binnen de genoemde entertainment theorie,
”framework van Vorderer, Klimmt en Ritterfeld (2016) kan
bruikbaarheid worden beschouwd als een vereiste. De
N2016T scoort het beste in bruikbaarheid.

• Interactiviteit: Hierbij is er een belangrijk verschil tussen
meedoen (zeer score bij quizapps: 4,1) en ik had
invloed op het programma (zeer lage score bij quizapps:
1,6).

• Cognitieve load: Hierbij was een zeer lage score, bij
geen van de apps waren hier problemen geconstateerd.
Opgelicht had tevens het minste moeite met de
cognitieve load tijdens het gebruik van de app.
Opmerkelijk omdat de leeftijd bij de Opgelicht app
hoger lag en de cognitieve load en bruikbaarheid in
verhouding lager lag. Een opmerking hierbij is dat bij
opgelicht niet alle constructen geheel zijn bevraagd.

HACKATON
Waar staan we nu (per app) en wat is wenselijk in de 
toekomst. De constructen meenemen in de hackathon: 
Interactiviteit, cognitieve load en presence. Wat is dit?

EXPERIMENTEN / A-B TEST
Aanpassingen experimenten: (groep A) met heel veel 
functies zoals achtergrond informatie, scores, chatfunctie, 
extra betaalfunctie kunnen aanpassen en groep B de 
simpele originele versie kunnen laten gebruiken tijdens het 
kijken van een televisieprogramma. Hierdoor kunnen we 
door een voormeting, A/B test en nameting d.m.v. SUS 
methode gebruiken (5 positieve en 5 negatieve vragen) over 
de bruikbaarheid en de gerelateerde constructen 
tevredenheid, kwaliteit en loyaliteit meten. Is groep A even 
tevreden over de app  als groep B dat is. 
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DEEL 3 GEBRUIK TV APPS

Het derde gedeelte (gebruik van tv-apps) bestaat uit vragen over
hoe vaak men bepaalde type apps gebruikt en waarom men
deze gebruikt.

CONCLUSIES
Soort app
• Corporate apps zoals HorizonGo, Ziggo, KPN, XS4All, NPO

etc. scoren het hoogst. Voornaamste reden gebruik
corporate apps: Vermaak en ontspanning

• Channel apps zoals FoxSport, Netflix, Videoland etc. scoren
het laagst. Voornaamste reden gebruik channel apps:
Vermaak, ontspanning en informatie inwinnen.

• Programma apps: 2016Q en NWQ2016 scoren hoog op apps
zoals Wie is de Mol, TVoH en Quiz apps. Opgelicht
gebruikers scoren laag. Voornaamste reden gebruik:
Vermaak, ontspanning en nieuwsgerigheid

Reden van gebruik:
• Vermaak en ontspanning zijn redenen voor quiz apps

gebruikers tot gebruik van de second screen app
• Informatie inwijnnen en neiuwsgierigheid zijn redenen voor

de Opgelicht?! App gebruikers voor het gebruik van de app
De resultaten komen overeen met de literatuur zoals de
enjoyment theorie, “entertainment system” framework van
Vorderer, Klimmt en Ritterfeld. Er zijn gesprekken met de
casepartners geweest, waarbij “vermaak” wordt aangegeven het
belangrijkste aspect te zijn voor de gebruikers van de televisie
quizzen.

DISCUSSIE
De reden van gebruik per type app is verschillend.

HACKATHON
Omdat er verschil in type apps zit, is het goed deze type 
apps te onderscheiden en uit te diepen.
• Type 1: Vermaak/ Kijkplezier. Wie, wat, wat, waar,

wanneer en interesses. Uit enquête: Gebruiker die hoog
scoort op vermaak is bereid om te data te delen via
account van sociale netwerken. Vind presence
belangrijk etc. etc.

Wat zijn typisch elementen om vermaak te bevorderen?

• Type 2: Informatief/ meer informatie of diepgang. Kijkt
veel televisie en gebruikt internet om meer informatie
te krijgen over het programma of over de onderwerpen
die op televisie waren.

Wat zijn typisch kenmerken van een informatieve app?

• Type 3: First screen users. Interacteren met het eerste
scherm.

Wat zijn typisch kenmerken van een first screen?

Weinig
gemiddeld

Veel

Channel Corporate Programma
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DEEL 4 ALGEMENE KENMERKEN TV APPS

Het vierde gedeelte (algemene kenmerken over second screens)
bestaat uit vragen over welke algemene kenmerken men
belangrijk vind bij het gebruik van een second screen app.

CONCLUSIE
Zoals in de grafiek te lezen is, zijn er 8 algemene wensen

aangegeven door de gebruiker, die boven de helft van het
midden uitkomt: (1) Gebruiksvriendelijkheid, (2) Gratis (3)
installeren (4) Score bijhouden (5) Tweede scherm gebruik
(6) Live meedoen (7) Zien wat mijn vrienden doen (8) Extra
info.

DISCUSSIE
Zoals als bij de constructen benoemd is gebruiksvriendelijk een

vereiste. Het gebruik van een gratis app kan verder worden
uitgediept in het volgende gedeelte over data delen. Andere
kenmerken interessant. De top 8 kan opgenomen worden in
het programma van de hackathon. De andere worden niet
van belang geacht bij deze apps en hoeven wellicht niet
besproken te worden zoals: content delen, content plaatsen
en op content reageren.

HACKATHON
Voor de hackathon zijn de algemene kenmerken per type app van

belang te onderzoeken. In de volgende sheet staat een
overzicht van de top 8 kenmerken.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN TOP 8 ALGEMENE KENMERKEN

4. SCORE ZIEN
*Deze is niet van toepassing op de informatieve type apps.
Vanuit de diepte interviews en de enquête willen gebruikers
vaak scores zien. Andere functionaliteiten mbt scores:
- score bijhouden op langer termijn (meerdere jaren)
- Score opslaan en vergelijken tussen meerdere quizzen
- Score vergelijken met vrienden (poules maken)
- Score vergelijken met BN‘ers (Jij bent x% beter of

slechter dan BNér Patricia Paay.)
Concept uitdenken en maken.

5. TWEEDE SCHERM
Hierbij gaat het om alle content en interactie op 1 scherm te
zien (ipv 2e scherm). Deze aanpassing is het meest
vernieuwend. Partners geven aan dat dit een uitdaging is,
ook de gebruikers geven aan dat dit wenselijk is vanuit
gebruikers ervaring. Tweede scherm wordt eerste scherm?
Wat zijn de technische vereisten hiervoor?

6. LIVE MEEDOEN
Voor beide type apps is dit interessant verder uit te werken. 
Wat betekent live meedoen? Hoever ga je?

7. ZIEN WAT VRIENDEN DOEN
Zie score bijhouden. Concepten uitdenken. 

8. EXTRA INFORMATIE
Wat houdt dat in? Interviews? Over de vragen etc?

1. GEBRUIKSVRIENDELIJK
Gebruiksvriendelijk is direct verbonden met het construct
bruikbaarheid. Binnen de genoemde entertainment theorie,
”framework van Vorderer, Klimmt en Ritterfeld (2016) kan
bruikbaarheid worden beschouwd als een vereiste.
Wat is een gebruiksvriendelijke app?

2. GRATIS
Net als bruikbaarheid is dit een vreemde variabele om te meten,
want in eerste instantie wil iedereen wel een gratis app i.p.v. een
betalende. Echter uit de diepte interviews kwam naar voren dat
dit niet het belangrijkst is. Men wil best betalen voor een goede
app die voldoet aan de verwachtingen, eventueel met een
proeftijd. Ook uit de enquêtes blijkt dat gebruikers op een andere
manier bereid zijn te betalen. Tenslotte zijn het voornamelijk ook
de partners die aangeven dit aspect mee te willen nemen in de
experimenten. Hoe ver kan men gaan om bepaalde data te
verkrijgen en gebruiken. Concepten kunnen uitgedacht/
uitgewerkt worden voor quiz app en opgelicht app mbt (1) gratis
(2) inloggen social media (3) vragenlijst en (4) account aanmaken
met persoonlijke vragen.

3. WEBBASED of NATIVE APP
Of een app webbased of niet moet zijn is voornamelijk een
technische aanpassing wat effect heeft op de bruikbaarheid.
Wellicht kan deze aanpassing verwerkt worden in het volgende
onderdeel waar het tweede het eerste scherm wordt.
Welke techniek is makkelijker voor klant en voor maker?
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DEEL 5: DATA DELEN

Het vijfde gedeelte bestaat uit vragen over data delen. CONCLUSIE
In het algemeen wordt (zowel door quiz als informatieve
app) lager gescoord op account aanmaken en inloggen met
social media account. Met uitzondering op quiz apps die iets
kunnen winnen. Hierbij is het verschil tussen quiz en
informatieve apps ook het grootst.

In het algemeen scoren alle scores van de info apps lager
dan de quiz apps. Behalve 1 score waarbij een account
aangemaakt moet worden als men meer betrokken wil zijn
bij het tv-programma. Interessant want Opgelicht heeft
geen directe betrokkenheid bij het programma.

Het hoogst wordt gescoord op een vragenlijst invullen voor 
persoonlijk aanbod en aanbevelingen.

HACKATHON
Tijdens de eerste Hackathon is het van belang te kaderen 
wat relevant zou kunnen zijn per type app en wat de 
verschillende manieren van betaling betekenen.
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QUIZ: betrokken te zijn:

 INFO: betrokken te zijn:

QUIZ:  winnen

INFO: winnen

QUIZ: persoonlijk aanbod en aanbevelingen

 INFO: persoonlijk aanbod en aanbevelingen
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