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Beginnend

Ontwikkelend

Capabel

Voorbeeldig

De app bevat een leerzaam aspect m.b.t. sparen en met geld omgaan (bv. leren sparen voor een groter doel, leren
een begroting te maken van inkomsten en uitgaven, leren keuzes maken, etc.).
De app bevat geen leerzaam aspect. De app bevat één leerzaam aspect.

De app bevat twee leerzame
aspecten.

De app bevat drie of meerdere
leerzame aspecten.

De resultaten uit de app moeten fysiek meetbaar zijn (digitaal geld tastbaar maken).
Je moet twee of meerdere keren
In de app is niet inzichtelijk hoeveel
Je moet één keer klikken om het
klikken om het rekeningoverzicht te
geld op de rekening staat.
rekeningoverzicht te zien.
zien.

In de app is direct (op beginscherm)
zichtbaar hoeveel geld op de
rekening staat.

De app bevat een fun/gaming element dat jongeren stimuleert om te sparen. Jongeren zien dat hun spaargeld
groeit (bv. een visuele spaarpot, een spel met kluisjes o.i.d.).
De app bevat geen fun/gaming
element.

De app bevat één fun/gaming
element.

De app bevat twee fun/gaming
elementen.

De app bevat drie of meerdere
fun/gaming elementen.

In de app kunnen ouders toezicht houden.

Ouders hebben geen inzage of
bevoegdheden.

De ouders hebben (beperkt) inzage De ouders hebben voldoende
en geen bevoegdheid om acties te inzage, maar beperkte
Ouders hebben inzage in de app en
bevoegdheid om acties te weigeren. bevoegdheid op alle acties.
weigeren.

De app wordt op minstens twee manieren beveiligd.

De app wordt niet beveiligd.

De app wordt slechts op één manier
De app wordt op twee manieren
beveiligd (bv. alleen met een
beveiligd.
pincode).

De app wordt op drie of meer
manieren beveiligd.

De app is gebruiksvriendelijk, de doelgroep kan er snel en eenvoudig mee overweg.

De app werkt niet goed en is
moeilijk te begrijpen.

Opmerkingen:
Tops:

De app werkt goed, maar is moeilijk De app werkt goed, enkele
te begrijpen.
onderdelen zijn verwarrend.

Tips:

De app werkt goed en is door
iedereen te begrijpen.

