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The digital revolution has brought forth smartphones and touch screen tablets, 
and fundamentally changed our experiences with media. Rather than an asset 

to daily life, digital media are becoming a part of daily life. In particular, among the 
youngest of our society, the popularity of these devices and accompanying software 
(i.e., apps) has risen explosively. Seemingly overnight, apps have become a multi-
billion dollar business with the potential to shape the learning and entertainment 
experiences of our children. Although apps for children are received with both 
optimistic and pessimistic expectations, research is shifting towards a more positive 
perspective with researchers asking about the possibilities that apps offer and how 
they may differ compared to more traditional (analogue) media. 

While this emphasis towards apps’ potential for children is a valuable direction for 
the field, presently, the existing scholarship has tended to focus on the very youngest 
audiences (under 2s) with far less attention to preschoolers (i.e., children aged 3-7). 
This is a notable gap as these children are not only the most frequent young users of 
touch screen devices, but are also the most frequently targeted group in the children’s 
app market. Moreover, when this group has been studied, the available work has 
primarily focused on storybooks– asking how and whether apps performed better 
or worse than traditional book reading. However, as new media technologies bring 
forward new opportunities unavailable with prior technologies (Guernsey, 2012), 
instead of looking “across” media (comparing new media to more traditional ones), 
it may be more relevant – or at least, as relevant - to look “within” the medium in 
order to understand its own unique features. These two broad gaps – namely, a 
lack of attention to the preschool audience and an inferior understanding of apps 
themselves – served as a core motivator of the work presented in this dissertation. 

The three C’s – content, context, and child – are frequently argued to be key aspects 
to consider when understanding children’s relationship with technology. Guided 
by these three C’s, this dissertation aimed to: (1) provide insight into how parents 
select apps for their children and how different styles of parenting influence their 
considerations [context], (2) investigate how the child’s characteristics influence 
parents’ selection of apps [child], and (3) evaluate how design features in apps 
influence children’s experiences with apps [content]. In doing so, this work sheds 
light on the preschoolers’ app environment in terms of the processes used to select 
apps, the characteristics commonly attributed to children’s apps, and the influence 
of these apps on this young audience.
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Chapter 2 focuses on the perspective of parents. As with other media, parents 
play a key role in young children’s app selection and use. However, to date, we 
know little about how parents select apps for their children. Guided by Uses and 
Gratification theory, a survey was conducted with 591 Dutch parents who had at 
least one child between three and seven years old. Across two studies, parents’ most 
important needs that drive selection of children’s apps as well as how these needs 
may differ by parenting style were investigated. Results indicated five overarching 
parental needs: a need for independent entertainment, co-education, familiarity, a 
tailored challenge, and a need to pass time. These needs indeed varied by parenting 
style (authoritative, authoritarian and permissive parenting).

Delving more deeply, Chapter 3 addresses how the expressed parental needs might 
be fulfilled through features in apps. Current theory predicts that specific features 
of apps can fulfill needs, but empirical evidence regarding the types of features that 
fulfill these needs is non-existent. A multi-methodological design was used in order 
to obtain insight into the types of features that parents identified, how they might 
fulfill certain needs, and the role that the child’s individual characteristics may 
play in that need-feature relationship. Qualitative interviews (N=20) revealed 23 
features in children’s apps that parents indicated as important. A subsequent survey 
(N=591) showed that parents are looking for apps with: a clear design; tailorable, 
controllable, and educational content; challenges and rewards; and technological 
innovation. Consistent with theory, analyses revealed that parents’ needs relate to 
these app-features, but child’s age and gender play a key role in this relationship.

Chapter 4 focuses on the design of apps and investigates how particular visual 
and tactile design features affect children’s usability and learning from an app 
designed to support vocabulary skills. Guided by predictions of the Capacity Model 
and Cognitive Load Theory, cognitively-easier features were hypothesized to 
support vocabulary learning via app usability. To investigate this, an experiment 
was conducted among 128 children aged 4-5. Although children were able to 
learn 4,7 words from the app in a relatively short time (approximately 5 minutes), 
the manipulation of both features did not lead to any differences in vocabulary 
learning. The findings did reveal that cognitively-easier visual (salient or non-
salient hotspots) as well as tactile (tapping and dragging) features affected different 
attributes of usability.
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In all, through these studies, this dissertation reveals that parents, children, and 
design all shape the understanding of children’s relationship with apps – both 
independently and conjointly. Thus, when studying children’s apps, it is not only 
vital to consider the content of the app but it is equally imperative to investigate 
differences in the child user and the context of the use. And indeed, perhaps one of 
the most important and valuable takeaways from this dissertation is built upon the 
3 C’s (content, context and child) – there is no such thing as a one size fits all when 
it comes to apps for children. This not only opens new doors for future scholarship, 
but also reveals the complexity of our existing and evolving digital media landscape. 
As the children’s’ app market continues to increase in size and complexity, vying for 
time in young children’s hands, this dissertation will hopefully serve as a stepping-
stone towards understanding what this new technology brings. There are certainly 
many challenges ahead, but given the potential ways that apps may enrich young 
children’s lives, efforts to delve deeper into this complex field will be well worth.
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De digitale revolutie heeft smartphones en touch screen tablets voortgebracht 
die onze ervaring met media wezenlijk heeft veranderd. Digitale media zijn 

niet meer alleen een toegevoegde waarde maar zijn een vast onderdeel geworden 
van ons dagelijks leven. Vooral  onder de jongsten van onze samenleving is de 
populariteit van deze apparaten en bijbehorende software (d.w.z. apps) explosief 
gestegen. Ogenschijnlijk is de ontwikkeling van apps van de ene op de andere dag 
uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met nieuwe mogelijkheden om educatie en 
vermaak van onze kinderen vorm te geven. Hoewel apps voor kinderen met zowel 
optimistische als pessimistische verwachtingen zijn ontvangen, richt de huidige 
literatuur zich steeds meer op de positieve invalshoek, waarbij onderzoekers 
zich met name verdiepen in de mogelijkheden die apps bieden en hoe deze zich 
verhouden tot de meer traditionele (analoge) media.

Hoewel het in kaart brengen van de mogelijkheden van apps voor kinderen een 
waardevolle richting is in dit vakgebied, ligt de focus van huidige onderzoeken 
vaak op het allerjongste publiek (jonger dan 2 jaar) en is er veel minder aandacht 
voor kleuters (kinderen van 3-7 jaar). Dit is opmerkelijk omdat juist de kinderen 
binnen deze leeftijdsgroep niet alleen de grootste groep jonge gebruikers van touch 
screens zijn, maar tevens de groep waar de huidige app-industrie zich met name op 
richt. Bovendien richtten de beschikbare onderzoeken zich vooral op leesboeken, 
waar bij kinderen werd onderzocht hoe apps presteerden in vergelijking met het 
traditioneel lezen van een boek. De nieuwe mediatechnologieën bieden echter 
nieuwe mogelijkheden die niet eerder beschikbaar waren in oudere technologieën 
(Guernsey, 2012). In plaats van "naar" het medium zelf te kijken (dat wil zeggen, 
nieuwe media vergelijken met de meer traditionele media), is het wellicht belangrijker 

- of, net zo relevant - om "in" het medium te kijken om meer inzicht te krijgen in 
zijn unieke eigenschappen. Deze twee hiaten, namelijk gebrek aan aandacht voor 
de groep kleuters en een tekort aan inzicht in apps zelf, vormden de belangrijkste 
drijfveer voor het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd.

De drie aspecten die vaak aangevoerd worden als de belangrijkste aspecten 
waarmee rekening moet worden gehouden bij het inzicht krijgen in de relatie 
tussen kinderen en technologie zijn de context, de content en het kind zelf. Geleid 
door deze drie aspecten, beoogt dit proefschrift: (1) inzicht te bieden in hoe ouders 
apps voor hun kinderen selecteren en hoe de verschillende manieren van opvoeden 
de overwegingen van ouders beïnvloeden [context], (2) te onderzoeken hoe 
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karaktereigenschappen van het kind de selectie van apps door ouders beïnvloeden 
[het kind], en (3) te evalueren hoe bepaalde eigenschappen in apps de (educatieve) 
ervaringen van kinderen met apps beïnvloeden [content]. Hiermee belicht dit 
onderzoek de processen van de selectie van apps in de app-omgeving van kleuters, 
de kenmerken die door ouders worden toegeschreven aan apps voor kinderen en de 
invloed van deze functionaliteiten in apps op dit jonge publiek.

Hoofdstuk 2 richt zich op het perspectief van ouders. Evenals bij andere media 
spelen ouders een sleutelrol bij de selectie en het gebruik van apps voor jonge 
kinderen. Tot dusver weten we echter weinig over de criteria waarop ouders 
apps voor hun kinderen selecteren. Vanuit een Uses and Gratification perspectief 
is een onderzoek uitgevoerd onder 591 Nederlandse ouders met tenminste één 
kind tussen de drie en zeven jaar oud. In twee studies werden de belangrijkste 
argumenten van ouders onderzocht die leiden tot de keuze voor bepaalde kinder-
apps en werd daarnaast bestudeerd hoe deze argumenten per opvoedstijl kunnen 
verschillen. De bevindingen resulteerden in vijf overkoepelende behoeften die voor 
ouders belangrijk zijn in de selectie van apps voor hun kind(eren): een behoefte 
aan zelfstandig vermaak, co-educatie, herkenbaarheid, een uitdaging op maat en 
een behoefte aan tijdverdrijf. Deze behoeften verschilden inderdaad per opvoedstijl 
(gezaghebbende-, autoritaire- en tolerante opvoeding).

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op hoe in de geformuleerde ouderlijke behoeften kan 
worden voorzien door bepaalde eigenschappen in apps. Theoretisch wordt verwacht 
dat specifieke functies van apps aan die behoeften zouden kunnen voldoen, maar 
wetenschappelijk bewijs voor de eigenschappen die aan deze behoeften voldoen, is 
tot dusver niet aanwezig. Multi-methodologisch is in dit hoofdstuk gepoogd meer 
inzicht te krijgen in de verschillende eigenschappen waar ouders belang aan hechten 
in apps voor kinderen, hoe deze eigenschappen aan bepaalde behoeften kunnen 
voldoen, en de rol die de individuele kenmerken van het kind speelt in deze relatie 
tussen app-eigenschappen en de behoeften van ouders. Kwalitatieve interviews 
(N = 20) toonden 23 eigenschappen aan in apps voor kinderen die door ouders als 
belangrijk werden aangemerkt. Uit het daaropvolgende onderzoek (N = 591) bleek 
dat ouders op zoek zijn naar apps met: een duidelijk ontwerp; op maat gemaakte-, 
beheersbare- en educatieve inhoud; uitdagingen en beloningen; en technologische 
innovatie. In overeenstemming met de theorie toonden analyses aan dat de 
behoeften van ouders inderdaad verband houden met deze app-eigenschappen. 
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Echter, de leeftijd en het geslacht van het kind blijken in deze relatie essentieel.
Hoofdstuk 4 onderzoekt hoe bepaalde visuele en tactiele functionaliteiten 

van apps van invloed kunnen zijn op de gebruiksvriendelijkheid bij kinderen 
en op de mate waarin kinderen kunnen leren van een app die is ontworpen om 
vocabulaire vaardigheden te ondersteunen. Geleid door voorspellingen van het 
Capaciteitsmodel en de Cognitive Load Theorie, werden cognitief-eenvoudiger 
functionaliteiten verondersteld het leren van woorden van een app en de 
gebruiksvriendelijkheid te ondersteunen. Om dit te onderzoeken, is een experiment 
verricht onder 128 kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. Hoewel kinderen in relatief 
korte tijd (ongeveer 5 minuten) bijna 5 van de 10 woorden uit de app konden leren, 
leidde de manipulatie van beide functionaliteiten niet tot significante verschillen in 
woordenschatverwerving. De bevindingen toonden aan dat cognitief-eenvoudiger 
visuele (opvallende of niet-opvallende hotspots) evenals tactiele functies (tikken en 
slepen) wel invloed hadden op diverse kenmerken van gebruiksvriendelijkheid.

Resumerend toont dit proefschrift aan dat ouders, kinderen en het design van een 
app zowel afzonderlijk als gezamenlijk met elkaar in relatie staan met betrekking 
tot de impact die apps kunnen hebben op kinderen. Bij het bestuderen van apps voor 
kinderen is het dus niet alleen belangrijk om de inhoud van de app in overweging te 
nemen, maar het is tevens essentieel om de kenmerken van het kind onder de loep 
te nemen alsook de context te onderzoeken. En inderdaad, misschien is een van 
de belangrijkste en meest waardevolle boodschappen uit dit proefschrift gebaseerd 
op de 3 aspecten (content, context en het kind); er is geen ‘one size fits all’ als het 
gaat om apps voor kinderen. Dit opent niet alleen nieuwe deuren voor toekomstige 
studies, maar toont ook de complexiteit aan van ons huidige en evoluerende digitale 
medialandschap. Naarmate de app-markt voor kinderen groter en complexer wordt 
en de strijd om aandacht van jonge app-gebruikers toeneemt zal dit proefschrift 
hopelijk een springplank kunnen bieden voor meer inzicht in wat deze nieuwe 
technologie ons brengt. Er liggen nog veel uitdagingen, maar gezien de gegeven 
mogelijkheden waarmee apps het leven van jonge kinderen kunnen verrijken, 
zullen pogingen om dieper in te gaan op deze complexe materie de moeite lonen.
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De afgelopen jaren heb ik er tijdens mijn promoveren zeker niet alleen voor 
gestaan. Ik wil daarom een aantal mensen bedanken die de afgelopen drie jaar 

een belangrijke rol hebben gespeeld en die het voor mij mogelijk hebben gemaakt 
om dit hoofdstuk uit mijn leven met succes af te ronden.

First of all, Jess, thank you. You took your role as a co-promotor very seriously 
and really guided, educated, and supported me throughout every aspect of being an 
academic. In our meetings, after discussing our new PR’s and other sports-related 
activities first (of course), we could almost literally fire up the room, full of enthusiasm 
about fresh research ideas or different perspectives that filled our minds. Thank you 
for that. Vanzelfsprekend wil ik ook de overige leden van het team bedanken, mijn 
promotoren Hans en Patti. Hans, jij wist altijd overzicht en rust te creëren in onze 
teammeetings en brainstormsessies met drie gepassioneerde dames om je heen. 
Ik wil je bedanken voor alle feedback, de nodige hulp, bemoedigende woorden en 
positieve instelling. Patti, dank voor jouw kritische blik en gegronde feedback. Juist 
dat heeft mijn proefschrift zeker tot een hoger level gebracht.

Daarnaast wil ik ook mijn commissieleden, Moniek Buijzen, Peter Nikken, Ed 
Tan, Jochen Peter en Eva van Reijmersdal bedanken voor het lezen en beoordelen 
van mijn proefschrift en de bereidheid plaats te nemen in mijn promotiecommissie.

Al mijn collega’s van ASCoR en CcaM wil ik danken voor de ondersteuning en 
prettige werkomgeving. Dit heb ik ook zo ervaren in de PhD-clubs waarin ik heb 
mogen deelnemen in de afgelopen drie jaar. Dank voor alle tijd en moeite die jullie 
hebben gestoken om met mij mee te denken, mijn werk te lezen en van feedback 
te voorzien en natuurlijk ook voor al het lekkers tijdens deze PhD-club uurtjes. 
Ook mijn collega’s van Youth en Media Entertainment Sindy, Helen, Rinaldo, 
Alex, Renske, Ine, Marlies, Monique, Susanne en Jeroen, bedankt voor de gezellige 
onderonsjes op de gang, de taart en de kopjes koffie in de keuken.

Uiteraard heb ik mijn promotietraject niet alleen doorgebracht. Samen op de 
'phd-kamer' werken met de Jeugd en Media Meisjes was motiverend, inspirerend en 
ook gezellig. Bedankt Karin, Dian, Maria, Annemarie, Sanne O., Sanne N., Marthe, 
Chiara en Caroline voor de (korte) periode dat ik met jullie heb mogen doorbrengen. 
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Ik wil jullie bedanken dat jullie er waren om zowel inhoudelijk mee te sparren en te 
discussiëren, maar ook voor de champagne, Bird-etentjes en Sinterkerst-avondjes. 
Marleen, Amber, Winneke en Sophie, jullie zijn degenen waarmee ik de volledige 
drie jaar van mijn promotie op de PhD-kamer heb gezeten. Ladies, bedankt allereerst 
voor de gezelligheid! Daarnaast ook voor de alle brainstormsessies, ideeën, steun, 
motiverende woorden, alcoholische versnaperingen, uiteraard de onvergetelijke 
kantoor-games en sushi-avondjes.

Amber, met jou is het altijd gezellig. Niet alleen kan ik lachen om je verhalen, 
genieten van de manier waarop je ze altijd vol enthousiasme vertelt, en smullen van 
die overheerlijke chocolaatjes die je altijd meenam, maar ook heeft jouw oprechte 
interesse en ondersteuning mij nieuwe inzichten en ideeën gegeven voor mijn 
onderzoek en bijgedragen aan de goede sfeer die ik tijdens mijn PhD heb ervaren. Ik 
ben daarom dankbaar dat je mijn paranimf wil zijn.

Sophie, mijn andere paranimf, vanaf het moment dat we samen startten aan dit 
traject hadden we een band die tot aan het eind van deze drie jaar voor mijn gevoel 
alleen maar sterker is geworden. Onze avondturen (i.e. avonduren/avonturen, zie 
Broekman, 2018) in Amsterdam, maar ook tijdens en na ICA in Japan en San Diego, 
en natuurlijk als Bikkels in Brabant, zijn momenten waarop ik niet alleen effectief 
heb kunnen werken en effectief bier en wijn heb kunnen drinken, maar ook de nodige 
ontspanning heb gevonden en hard heb gelachen om de hilarische, sarcastische en 
absurdistische gesprekken die we hadden en waar we helemaal in op konden gaan. 
Eigenlijk hoef ik maar 1 ding tegen je te zeggen: Alles komt goed...en zo niet, dan toch.

Daarnaast wil ik mijn vrienden bedanken. Roxanne, vanaf de basisschool al 
vriendinnen en nog steeds kan ik altijd bij je terecht. Even lunchen, door de stad 
lopen, winkelen of een wijntje drinken heeft zeker de nodige afleiding gegeven in 
de afgelopen drie jaar. Je nuchtere instelling en goede humor zorgt er altijd voor dat 
ik met een glimlach weer naar huis ga. Gwen, ik vind het bijzonder hoe wij altijd 
weer, ook als jij een tijd in Bali of Australië zit, bij elkaar kunnen zijn alsof we elkaar 
elke dag zien. Ook jij bent voor mij in de afgelopen drie jaar belangrijk geweest. Je 
steunt me en bent iemand waar ik op meerdere levels mee kan praten. Daar ben ik 
je dankbaar voor.
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Ook wil ik de Crossfitters bedanken waarmee ik de afgelopen jaren heb getraind, 
zowel in Hilversum als in Leiden. Ik kan wel zeggen dat de sport zelf, Crossfit, 
mijn leven heeft verrijkt, zowel fysiek als mentaal. Maar deze sport zou niets zijn 
zonder jullie. Ik heb genoten van jullie doorzettingsvermogen tijdens de wod's en 
competitiedagen, en samen met de gezellige borrels en bbq's hebben jullie mij de 
afgelopen jaren zowel inspannende als ontspannende afleiding bezorgd. Naast 
afleiding, kon ik ook hier terecht met vragen over mijn onderzoek. Daarom in 
het bijzonder Robert, bedankt voor je flexibiliteit en snelheid waarmee je 'from 
scratch' de app in elkaar hebt kunnen zetten die nodig was voor mijn experiment  
(Hoofdstuk 4). Zonder jouw inzet had ik dit experiment nooit zo snel van de grond 
kunnen krijgen, held. 

 
Tot slot wil ik mijn familie bedanken. Martijn en Simone, dank voor het bieden 

van een heerlijk huis om een week te werken aan mijn proefschrift. Mijn lieve nichtje 
Eline, dank voor je inzet voor de fantastische cover die je voor mijn proefschrift 
hebt gemaakt. En vanzelfsprekend mijn ouders, Edgar en Clara. Dank voor jullie 
onvoorwaardelijke steun en het feit dat jullie er altijd voor mij zijn en zijn geweest. 
Jullie zijn degenen die mij van jongs af aan de ruimte hebben gegeven om mijzelf te 
ontwikkelen en het voor mij mogelijk hebben gemaakt om de keuzes te maken die 
ik wilde maken en daarin altijd achter mij hebben gestaan. Ik weet dat ik bij jullie 
altijd welkom ben en terecht kan. Het blijft altijd thuiskomen en daar ben ik jullie 
dankbaar voor.

Als laatste, lieve Michiel. Bedankt voor alles wat je mij hebt gegeven de afgelopen 
jaren. Je hebt mij gesteund en geholpen door een luisterend oor te bieden, met me 
mee te denken, geduldig te zijn, mijn gedachten te structureren en mij te motiveren 
om door te gaan. Jij geloofde volledig in mij en dat gaf mij vertrouwen. Ik ben heel  
erg dankbaar dat je er altijd voor me bent.
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