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Het concept
Treasure Tidy is een spel in de vorm van een schatkist, ontwikkeld voor kin-
deren van vier tot acht jaar. Het hoofddoel is de ouders van deze kinderen 
werk uit handen te nemen: namelijk het opruimen van de kamers van deze 
kinderen. Hoewel deze kinderen aan een middagje spelen met vriendjes of 
lego de grootste lol beleven, blijft het lastig hen na afloop alles te laten oprui-
men; uiteindelijk komt dit klusje dan ook vaak bij de ouders terecht.
Treasure Tidy laat kinderen door middel van meerdere kleine opdrachten 
zoals “maak je bed op” en “ruim je kleren op” in diverse stappen hun ei-
gen kamer opruimen. Als motivator wordt een schat gebruikt; aan de term 
“schat” kunnen ouders hun eigen invulling geven. Houden kinderen niet van 
drop, dan kan chocola gebruikt worden; wil je als ouder niet dat je kind teveel 
snoept, dan kunnen er kleine dingen als stickers gebruikt worden.
Ook speelt Treasure Tidy door de opbouw van de schatkist in op de 
nieuwsgierigheid van deze leeftijdsgroep. Door de opdrachten te verdelen 
over verschillende lagen in de kist, blijft de schat onderin onzichtbaar, evenals 
de opdracht die zal komen nadat de huidige opdracht voltooid is.
Ouders hebben bij gebruik van Treasure Tidy nauwelijks meer te maken met 
het opruimen van kamers; het enige wat zij hoeven te doen is, wanneer het 
kind aangeeft klaar te zijn met de huidige opdracht, controleren of dit in-
derdaad het geval is.   
Op deze manier kunnen ouders hun tijd beter of leuker besteden, en wordt 
het voor kinderen leuker hun kamer op te ruimen.



Het eerste wat ik naar aanleiding van dit concept gemaakt heb is een schets van hoe Treasure Tidy eruit zou moeten zien. Dit met enkele aantekeningen over dingen 
die eventueel toegevoegd zouden kunnen worden, en eigenschappen die typerend zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.



Na het schetsen en dingen bijschaven aan het concept, was alles klaar om een prototype te maken. Een kartonnen doos met gleuven waar de opdrachten ingeschoven 
kunnen worden; opdrachten (die in verband met het internationale aspect in het engels zijn weergegeven) voor kinderen die al kunnen lezen, maar die worden onder-
steund door plaatjes waarop de opdracht duidelijk wordt weergegeven.



Prototype testen
Nadat ik het prototype in elkaar had gezet, was het tijd te kijken of het con-
cept inderdaad aan zou slaan bij de kinderen. Dit testen is eerst gebeurt 
op school, door middel van Role Playing en een scenario. Ruth Delfgaauw 
speelde een jongen van 6, en om een rommelige kamer na te bootsen heb ik 
kleren, speelgoed en een kussen met sloop bij wijze van bed meegenomen.

Na het prototype op school getest te hebben heb ik het nogmaals getest bij 
Niels en Babet Kramer (respectievelijk 4 en 6 jaar). Bij hen heb ik gewerkt met 
meerdere schatten (na iedere opdracht één), de schatten heb ik uitgekozen in 
overleg met hun moeder.
De belangrijkste aandachtspunten bij deze tests waren de volgende dingen:

 » Geven de plaatjes de opdracht duidelijk genoeg weer, voor kinderen die 
niet kunnen lezen?

 » Kunnen ouders inderdaad wat anders gaan doen, of moeten ze er toch bij 
blijven om te zorgen dat kinderen inderdaad hun kamer opruimen?

 » Ruimen kinderen hun kamer goed op, of raffelen ze maar wat af in hun 
haast bij de schat te komen?

 » Hoe reageren kinderen op de “schat”? Is die het opruimen van hun kamer 
waard?

De persona van de jongen die Ruth speelde is te vinden op de volgende pa-
gina, gevolgd door het scenario en foto’s van de manier waarop dit doorlopen 
werd.



Ruben Dijkstra

6 jaar

Woont in een rijtjeshuis in Zwolle

Heeft een jonger broertje van 5

“Ik moet van mama altijd mijn kamer 
opruimen als ik liever wil spelen. Blegh.”

Ruben is dol op school en heeft veel vrienden; zowel op school 
als bij hem in de straat. Hij zit net in groep 3, kan enkele 
woordjes lezen en kan niet wachten meer te leren. 
Hij houdt van spanning en avontuur, speelt dan ook het liefst 
piraatje en maakt voor zichzelf van veel dingen een wedstrijd. 
Als hij thuis is speelt hij het liefst buiten met vriendjes, hoewel 
hij zich ook best een middag kan vermaken met lego. Met zijn 
jongere broertje speelt hij niet veel; die is “veel te klein en dat is 
stom”.

Rubens pijnpunten:

- Hoewel hij graag overal wedstrijdjes van maakt, kan hij niet
  goed tegen zijn verlies
- Hij is ongedurig, leeft en speelt van de hak op de tak. Dit is 
   tevens een van de redenen dat hij zijn speelgoed nooit 
  opruimt: hij heeft dan al een nieuw doel voor ogen en focust 
  zich daar volledig op.
- Hij luistert niet altijd direct naar zijn ouders



De kamer van Ruben ligt vol rommel, en hij 
moet alles opruimen

De moeder legt het principe van Treasure Tidy 
uit en Ruben kijkt wat de eerste opdracht is

Ruben begint aan de eerste opdracht: het op-
maken van zijn bed



Ruben is klaar met de eerste opdracht en de 
moeder kijkt of dit inderdaad zo is

De eerste opdracht mag worden weggehaald 
en Ruben vindt de eerste schat

Ruben eet de eerste schat direct op en kijkt 
wat de volgende opdracht is



Ruben begint aan de volgende opdracht: het 
opruimen van zijn kleren

Nadat de moeder heeft gekeken of de opdracht 
“ruim je kleren op” goed is uitgevoerd, kijkt 
Ruben wat de volgende opdracht is

Ruben begint aan de volgende en laatste op-
dracht: het opruimen van zijn speelgoed



Na het voltooien van de laatste opdracht komt 
Ruben bij de schat onderin de kist

De kamer is opgeruimd; moeder is blij dat zij 
niet op hoefde te ruimen en Ruben is blij met 
zijn snoepjes (schat)



Conclusie
Naar aanleiding van de tests kan ik zeggen dat Treasure Tidy het 
opruimen zeker leuker maakt, of in ieder geval minder erg.
Of ik kan zeggen dat het hoofddoel, het werk uit handen nemen 
voor ouders, bereikt is, hangt af van de kinderen. Ruth, die een 
onrustige jongen speelde, moest constant tot orde geroepen 
worden omdat zij met andere dingen ging spelen. Punt hierbij is 
wel dat het scenario zich in de klas afspeelde en ik er met mijn 
neus bovenop moest staan; bij de tweede test kon ik rustig bened-
en met mijn tante koffie drinken terwijl Niels en Babet boven hun 
kamer opruimden. Ik denk dus dat het hoofddoel zeker haalbaar 
is, maar dat het van het kind afhangt hoe lang het duurt voor de 
opdrachten volbracht zijn.
Waar Ruth zich na afloop afvroeg of het idee van een schat 
stimulerend genoeg was, kon ik bij de tweede test het tegendeel 
zien: Niels en Babet konden niet wachten de kist te openen, 
ruzieden over wie het plaatje met de opdracht weg mocht trekken 
en holden zodra de opdracht te zien was naar hun kamer om deze 
uit te voeren.

De plaatjes op de opdrachten waren duidelijk genoeg; Niels kan 
nog niet lezen en Babet enkele woordjes maar aangezien de tekst 
van de opdrachten in het Engels gesteld waren had zij hier niet 
veel aan. Toch was er geen enkele hulp van mij of hun moeder 
nodig om de opdrachten uit te leggen; de stijl die ik gekozen heb 
voor de plaatjes is dus goed.

Al met al kan ik dus concluderen dat Treasure Tidy een goed con-
cept is, maar dat de mate waarin ouders zich zullen moeten be-
moeien met het opruimen af zal hangen van de kinderen.


