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Samenvatting

Met het toenemende gebruik van Internet Iijkt dit medium ook geschikt voor het afnemen van
vragenLijstenonderzoek. In dit onderzoek is aan de hand van een Uteratuuroverzicht gekeken wat de
mogetijke voor- en nadelen van vragenlijstenonderzoek via Internet kunnen zijn. De voornaamste
voordeLen bleken tijdwinst, geldwinst en betere rekrutenngsmogetijkheden te zijn.
Verder is in dit onderzoek een programma ontwikkeLd, om vragenLijsten online te zetten en te laten
invullen door respondenten. Dit programma is ontwikketd volgens de user-centered design methode,
die een gebruiksvnendetijk programma oplevert. Het programma bestaat uit een webinterface
waarmee de onderzoeker het onderzoek online kan zetten en die een webpagina oplevert waarop
de respondenten het onderzoek kunnen invuUen.
Vervolgens is met behulp van een usabiLity-evaluatie met een tweetal evaLuatoren volgens het
hardop-denken protocol onderzocht of dit in theorie gebruiksvnendeLijke programma in de praktijk
cok daadwerkelijk gebruiksvriendelijk was. De resultaten van deze usability-evaLuatie Lijken
hoopvoL, ondanks het kleine aantal evaLuatoren, hoewe( er geen generaliserende conclusie kon
worden getrokken.
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Voo rwoo rd

Deze scnptie is tot stand gekomen na jarenLang zwoegen, vee( praten, veel piekeren, slapetoze
nachten, veLe seizoerien achter de computer zitten, hectoliters koffie en andere versiavende
middeten en motivationete pieken en da(en en ondanks sLechtbetaatde, tijdrovende bijbaantjes.

De aanteiding voor deze scnptie was de behoefte van Jonathan van 't Riet aan een programmeur die
Kunstmatige Intetligentie studeerde, voor zijn afstudeeronderzoek. Dat ben ik geworden. Zijn
onderzoek moest worden afgenomen via internet en daarvoor heb ik de website ontwikketd. Daarna
kwam 1k in aanraking met zijn begeteider, die behoefte had aan een methode om op eenvoudigere
wijze vragentijsten via Internet af te nemen. Het programma dat tijdens deze scriptie is ontwikkeLd
en geevaLueerd maakt dat mogetijk. 1k spreek dan ook mijn hoop uit dat het programma, weUicht in
verbeterde vorm, op grote schaaL zat worden gebruikt voor psychoLogisch vragentijstenonderzoek via
internet, in Groningen en de rest van de weretd.

Mijn dank gaat uit naar mijn ouders, die mij tijdens mijn geptoeter aLtijd hebben gesteund, mijn
vnenden, die op hun antwoord wanneer 1k nou eindetijk eens ktaar zou zijn steevast het antwoord
"binnenkort" kregen, atLe docenten die mij de benodigde kennis hebben bijgebracht, mijn vete
begeteiders en in het bijzonder Arie Dijkstra en Fokie Cnossen, mijn scnptieversnettingsgroepje en
natuurlijk Martijn Broekhof, zonder wiens onuitputteLijke energie, tometoze inzet en motiverende
gesprekken dit stuk papier nu niet voor u tag...
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I Inleiding
Binnen het huidige psychologisch onderzoek met behutp van vragenlijsten (of kortweg
vragenLijstenonderzoek) is een aantat methodes te onderscheiden. Vragenlijsten kunnen
bijvoorbeetd worden afgenomen door een telefonisch interview, door een papieren vragenhijst in te
taten vullen door respondenten of door in het Laboratonum' respondenten een vragenlijst te laten in
vuLlen. Deze methodes worden ook wet traditionete methodes genoemd. Met de opkomst van
internet is het ook mogetijk om vragenhijstenonderzoek af te nemen via Internet. Voor het uitvoeren
van dergeLijk onderzoek via internet is het noodzakeLijk dat het onderzoek op Internet wordt
gepLaatst. Dat pLaatsen op Internet kan op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbee(d door zelf het
onderzoek te programmeren voor Internet of door een programma te gebruiken dat een onderzoek
publiceert op een website. Psychotogen die zetf onderzoek voor Internet wiLlen programmeren
zullen de nodige kennis van Internet en HTML moeten hebben. Elk nieuw onderzoek betekent dan
echter, dat opnieuw moet worden geprogrammeerd. Dit kan veel tijd en geld kosten en de meeste
psychoLogen beschikken ook niet over de benodigde programmeerkennis.

Om het psychotogen (en eventueeL andere onderzoekers) gemakkelijker te maken zijn er
commerciële programma's op de markt, die het mogetijk maken een vragenlijstenonderzoek te
maken, bijvoorbeeld Authorware.2 Deze programma's worden voomame(ijk gebruikt bIj onderzoek
in het lab. Een psychologisch onderzoeker echter, die ervanng had met dergelijke programma's,
kwam met de vraag om een programma te ontwikkelen om onderzoek af te nemen via Internet, dat
naar de wensen van de gebruikers wordt ontwikkeld. Daaruit is dan ook het idee van dit onderzoek
ontstaan: het ontwikketen van een gebruiksvnendelijk programma dat vragenLijstenonderzoek via
Internet faciliteert.

Voor dit onderzoek zal daarom ook een programma worden ontwikkeld dat onderzoekers in staat
stelt om hun vragenlijstenonderzoek via Internet af te nemen. Voor het ontwikkelen van zo'n
programma wordt aLlereerst een inventansatie gemaakt van de traditionele manieren van
vragenLijstenonderzoek. Daarnaast wordt onderzocht op basis van de beschikbare Literatuur wat de
voor- en nadeten zijn van de traditionete methodes en van de internetmethode.

Het programma dat voor dit onderzoek wordt ontwikkeld is een poging om vragenlljstenonderzoek
via internet te vereenvoudigen voor de onderzoeler. Op basis van de vragen die de onderzoeker
invoert en de daarbij behorende bestissingsregeLs (regels die bepaten wat de respondent op welk
moment te zien knjgt), maakt het programma een onderzoek dat direct op internet kan worden
gep(aatst. De onderzoeker dient van tevoren op papier of op de computer de vragen en de
bijbehorende besLissingsregeLs at te hebben uitgewerkt, om die vervolgens in het programma in te
voeren. Aangezien het programma een zogeheten online onderzoek oplevert dat de respondenten
via een webbrowser zullen bekijken, wordt ervoor gekozen om het programma ook in de vorm van
een intemetpagina te programmeren. Op deze intemetpagina kan de onderzoeker het onderzoek
invoeren of aanpassen. Wanneer de onderzoeker het onderzoek voltooid heeft, kan dit worden
opengesteld voor respondenten. Na opensteLling van het onderzoek (of daarvóór at) kan de
onderzoeker beginnen met rekrutenng van respondenten. De respondenten die aan het onderzoek
willen deetnemen, bezoeken de intemetpagina waarop het onderzoek zich bevindt en vullen de
vragen in. ALs er naar de mening van de onderzoeker votdoende respondenten hebben deelgenomen
aan het onderzoek kan de onderzoeker, na de data te hebben gedownload, beginnen met de
dataverwerking.

Bij de ontwikkeLing van dit programma staat de gebruiker ervan centraat. Het ontwikkelen van
programmas waarbij de gebruiker centraal staat heet user-centered design, een manier van
ontwerpen die tegenwoordig steeds meer wordt toegepast bij het ontwikkeLen van
computerprogramma's. Hiervoor worden onder andere een gebruikersanalyse en een taakanatyse
uitgevoerd, om achter de karaktenstieken van de gebruikers en de taak te komen.

BIJ user-centered design wordt ook geprobeerd de communicatie over en weer tussen de gebruiker
en het programma zo soepel mogetijk te laten verlopen. Om deze communicatie te versoepelen

Vanaf hierna wordt dat In het lab genoemd.
2 Zie de website van Authoiware: http://www.authorware.com/.
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wordt gebruik gemaakt van usability en daarbij behorende usability-eisen. Wanneer een programma
is ontworpen door middel van user-centered design kan getest worden of het programma in de
praktijk ook daadwerke(ijk gebruiksvnendelijk is. Daarom zal na vo(tooiing van het programma een
usabi(ity-evaluatie plaatsvinden, waarbij een aantat proefpersonen het programma zat testen. Bij
deze evaluatie wordt de proefpersonen gevraagd een simpel onderzoek te maken met behulp van
het programma.

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen die in dit onderzoek worden gesteld zijn:

• Is het mogelijk om een gebruiksvriendelijk programma te maken waarmee
onderzoekers op eenvoudige wijze vragenhijstenonderzoeken kunnen maken en
afnemen via internet?

• Wat moet een dergelijk programma kunnen en hoe moet het eruit zien?

• Is het programma ook in de praktijk gebruiksvriendelijk?

Leeswljzer
De opzet van dit onderzoek is als volgt: atlereerst wordt in hoofdstuk 2 een literatuuroverzicht van
vragenhijstenonderzoek behandeld. Dit overzicht bestaat uit een bespreking van de methodes van
vragenlijstenonderzoek zoaLs dat flu voornameLijk ptaatsvindt en een vergetijking van een aantal
methodes van vragentijstenonderzoek aan de hand van een aanta( in de literatuur veel besproken
aspecten ervan.
In hoofdstuk 3 wordt de theorie over user-centered design en usability-evaluatie besproken en
wordt uitgelegd hoe kan worden onderzocht of een programma gebruiksvnendeLijk is.
Hoofdstuk 4 bevat een bespreking van een methode om user-centered design toe te passen bij de
ontwikkeling van nieuwe software. Deze methode wordt vervolgens, ook in hoofdstuk 4, toegepast
op de ontwikkeling van een programma om vragenLijstenonderzoek via internet te ontwikketen en af
te nemen.
Het programma dat in hoofdstuk 4 is ontwikkeld wordt in hoofdstuk 5 onderworpen aan een
usability-evaluatie, waarbij wordt onderzocht of het programma, dat op theoretische gronden
gebruiksvnendelijk genoemd kan worden, in de praktijk daadwerkelijk gebruiksvriendelijk bLijkt te
zijn.
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2 Verantwoording

2.1 Inleiding
Binnen de psychotogie wordt onderzoek gedaan waarbij data nodig zijn over bijvoorbeetd
eigenschappen, attitudes of meningen van (groepen) mensen. Een van de manieren om data voor
psychotogisch onderzoek te vergaren is door middet van het afnemen van vragentijsten.
In deze paragraaf zutten de methodes waarbij de respondent zeif de vragentijst invuLt worden
besproken.3 Bij het opstetlen van vragenhijsten kan gebruik worden gemaakt van verschiuende typen
vragen, bijvoorbeetd muLtiple choice of open vragen.4

Over het atgemeen wordt bij een vragentijstenonderzoek aan verscheidene proefpersonen een
vragentijst ter invutling voorgeLegd. Het is ook mogetijk de respondenten na invutting van de
vragentijst van een terugkoppeting te voorzien en om eventueet een nameting te doen. Nadat
votdoende respondenten de vragentijst hebben ingevuld kan de onderzoeker de data verwerken met
bijvoorbeetd een statistisch verwerkingsprogramma.

Vroeger werden vragenLijsten voomametijk met pen en papier afgenomen, maar tegenwoordig
worden vragenUjsten ook vaak afgenomen met behuLp van de computer. Het gebruik van computers
bij dergetijk onderzoek speelt in dit onderzoek een betangnjke rot en zal in de voLgende paragrafen
daarom nader worden besproken. Ook het gebruik van internet Ms medium voor
vragenUjstenonderzoek is de afgetopen jaren toegenomen.5 Dit biedt dus een goede mogeLijkheid
om een vergelijkend onderzoek te doen naar de verschiUende methodes om vragen(ijsten af te
nemen, zoaLs hierboven besproken.

Aangezien voor dit onderzoek een programma ontwikketd is om vragenLijstenonderzoek af te nemen
via internet is het nuttig om een inventansatie te maken van de mogeUjke voordeten die onderzoek
doen via internet met zich meebrengt. Om de mogetijke voordeten van het toenemende
computergebruik en het toenernende gebruik van internet bij vragentijstenonderzoek te
inventanseren, wordt in dit hoofdstuk besproken wat de voor- en nadeten van de verschittende
methodes om vragenLijstenonderzoek af te nemen zijn. Ook wordt onderzocht bij welke aspecten
van vragentijstenonderzoek deze voordelen kunnen worden gebruikt en bij we(ke aspecten van
vragentijstenonderzoek nog probtemen zijn te verwachten wanneer ze via Internet worden
afgenomen.

2.2 Methodes van vragenhijstenonderzoek

2.2.1 Inleiding
Voor dit onderzoek zijn dne methodes van vragentijstenonderzoek van betang, nametijk: in het lab,
in het veld en via Internet.6 Bij at deze methodes wordt respondenten gevraagd zetf een vragentijst
in te vuUen. Deze methodes worden hieronder toegeticht.

Er zijn nog andere methodes, bijvoorbeetd het tetefonische interview en het face-to-face interview, maar bij die methodes
vuLt de onderzoeker de antwoorden van de respondent in. voor een bespreking van de voor- en nadeten van deze Laatste 2
methodes en de methode in het ve(d, zie bijvoorbeetd De Leeuw (1989).

Andere vraagtypes zijn bijvoorbeetd de vijf-, zeven- of negenpuntsschaat of een variant daarvan met een even aantat
antwoordopties.

Zie bijvoorbeetd Ritter, Long, Laurent en Matthews (2004).
6Voor een overzicht van de verschittende soorten methodes cm vragenlijsten af te nemen zie bijvoorbeetd De Leeuw (1989).
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2.2.2 In het lab
Bij de methode in het lab komen de respondenten naar het taboratonum waar ze ter pLekke de
vragentijst invulten. Het invuUen van de vragenujst wordt vaak voorafgegaan door een instructie van
de onderzoeker. Ook is over het aLgerneen iemand ter plaatse om uitteg te geven en eventueet ook
iemand am vragen te beantwoorden.7 Bij de methode in het lab wordt steeds vaker gebruik
gemaakt van computers. De computer wordt gebruikt door de respondenten om de vragenhijsten in
te vuUen en door de onderzoeker om het onderzoek te maken, om de antwoorden op de
vragenlijsten op te slaan en voor de dataverwerking.

2.2.3 Inhetveld

Bij de methode in het veld knjgen de respondenten een vragenlijst opgestuurd, die ze bijvoorbeetd
thuis kunnen invulLen. Dit kan een papieren vragenhijst zijn maar ook bijvoorbeetd een diskette met
de vragen.8 Na invulLing sturen de respondenten de ingevulde vragenhijst terug naar de onderzoeker.
Deze ingevuLde vragentijsten dienen aLs basis voor de resultaten van het onderzoek. Als de
onderzoeker bij de verwerking van de data gebruik maakt van een computer, dienen de data te
worden ingevoerd in de computer. Bij deze methode is er niemand aanwezig dus de instructies
geschieden door middel van een begeteidende uitleg en voor eventuele vragen kan de respondent
terecht bij de onderzoeker via de post of de telefoon.

2.2.4 Via internet
Het afnemen van vragenlijsten kan oak via internet gebeuren. Bij de methode via internet kunnen
respondenten naar een website gaan, waar hen een vragentijst ter Invutling wordt aangeboden, net
als bij de methode in het lab. De computer neemt bij deze methode een aantaL taken van de
onderzoeker over, zoats het geven van instructies en het aanbieden van de juiste
vragen/terugkoppetingen bij comptexere, dynamische vragenlijsten. Op de website staat indien
nodig oak uitLeg bij de vragen en er is niemand aanwezig bij het onderzoek.

Aan de hand van een aantat aspecten die veel voorkomen in de literatuur, worden in paragraaf 2.3
de voor- en nadeten van deze dne methodes besproken.

2.3 Aspecten van vragenhijstenonderzoek

2.3.1 Inleiding

Voor het vergetijken van de drie methodes die in paragraaf 2.2 zijn besproken wordt gebruik
gemaakt van een aantat aspecten van vragenUjstenonderzoek. Elk van deze aspecten wordt kort
uitgelegd en voor elk aspect wordt gekeken in wetke mate de drie methodes voor- dan wet nadelen
opteveren voor dat aspect van vragenlijstenonderzoek.

2.3.2 Rekrutering van responden ten

Inleiding

Voor vragenlijstenonderzoek zijn respondenten nodig die de vragen van de onderzoeker
beantwoorden. Er zijn verschiltende methodes am respondenten te rekruteren. Deze methodes
kunnen onderverdeetd worden in onLine en offline methodes. Met online wordt bedoeld: via het
internet, offtine betekent in dezen niet online.

Online methodes van rekrutenng zijn, volgens Reips (2002), onder meer: het pubLiceren van het
onderzoek op een internetpagina die meerdere psychoLogische vragentijstenonderzoeken bevat, een
link naar het onderzoek op een nieuwsgroep ptaatsen, e-maits versturen naar mogelijke

Zie bijvoorbeeld Reips (2002).
$ Deze Laatste vorm wordt verder niet besproken in dit onderzoek.
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respondenten, het aanmelden van de internetpagina met het onderzoek bij een zoekmachine of het
rondsturen van de URL naar een online mailinglist.9

Off line methodes van rekrutenng zijn, votgens Reips (2000), bijvoorbeeld: het plaatsen van een
advertentie in een tijdschnft of dagblad, het ophangen van een advertentie op een veelbezochte
plaats (bijvoorbeeLd een pnkbord) of een aanta( mensen aanschnjven met een brief.

Voor- en nadelen van de online methode
De online methode is geschikt om grote, heterogene (wat betreft bijvoorbeeld opleiding of leeftijd)
groepen potentiële respondenten te rekruteren.'° In verband met bijvoorbeeld de privacywetgeving
kan het soms problematisch zijn om aan grote hoeveetheden e-mailadressen te komen.'1 Reips
(2002) stelt, dat het met de online methode ook makke(ijker is om specifieke subgroepen van de
bevolking, zoals mensen met een bepaalde verstaving of drugsdealers, te rekruteren. Deze groepen
mensen zuUen volgens Reips in een anonieme omgeving eerder bereid zijn vragen te beantwoorden.
Epstein, Klinkenberg, Wiley en McKinley (2001) stellen, dat de kans om deze groepen te bereiken
juist door de grootte van de potentiële populatie groter is.

In Nederland heeft op dit moment 83% van de bevolking tussen de 12 en 75 jaar toegang tot
internet.'2 Dit betekent dat een groot deel van de Nederlanders thuis of bijvoorbeeld op het werk
mee kan doen met een vragenlijstenonderzoek. Niet elke bevotkingsgroep is echter even goed
vertegenwoordigd op internet. Met een zodanig grote dekking is echter wel een heterogene
steekproef te trekken uit de bevolking.
Een nadeel van de online methode is, dat de onderzoeker in pnncipe niet weet wie er met het
onderzoek meedoen. Echter, bij het rondsturen van een e-mail of het rondsturen van een URL naar
een online mailingList heeft de onderzoeker wel notie van wie er zouden kunnen participeren met
het onderzoek. Bij de andere online methodes kan door middel van bijvoorbeeld het bijhouden van
de verwijzende pagina of het toevoegen van vragen naar leeftijd en andere demografische
eigenschappen worden bijgehouden wat voor soort respondenten er worden gerekruteerd.'4

Voor- en nadelen van de offline methode
De offline methode van rekrutenng is vnj goedkoop en gemakkelijk uit te voeren. Er kan echter
vaak maar een beperkte groep respondenten worden bereikt. Voordeten van de offLine methode van
rekruteren zijn dat in pnncipe een goede steekproef van de bevolking kan worden genomen; dit
blijkt echter Lang niet altijd zo te zijn.15

Conclusie
Voor de methode in het lab Lijkt de offline methode de meest geschikte methode, aangezien de
respondenten - uit logistiek en kostentechnisch oogpunt - vaak in de buurt van het lab worden
gerekruteerd. Voor de methode in het ve(d kunnen zowel de online als de offline methode worden
gebruikt. Echter voor de methode in het veld, waarbij flog voornamelijk met papieren vragenhijsten
wordt gewerkt, Lijkt het omslachtig om respondenten online te rekruteren en niet via internet de
vragenlijsten te laten afnemen. Als de respondenten namelijk al online zijn Lijkt het voor hen
adequaat om het onderzoek dan ook online in te vullen. Ritter et al. (2004) hebben onderzoek
gedaan, waarbij ze respondenten online rekruteerden en dan willekeung online of per post het
onderzoek lieten doen: de resultaten laten zien, dat de verkregen data via internet gelijkwaardig en
op sommige punten zelfs beter zijn. Het is dus niet noodzakelijk om online rekrutenng te laten

ZIe bijvoorbee(d de Internet pagina van John Krantz http://psych.hatxwer.edu/research/exponnet.html.
10Zie bijvoorbeetd Bimbaum (2004).
Een manier cm een grote hoeveeLheid emaitadressen te vergaren Is volgens Dijkstra en Smit (1999) door een bedrijf of
instantie aan te schrijven of door ernailadressen te kopen.
12 Zie hiervoor de website van het CBS, geraadpleegd op 28-3-2006 am 12:O0uur:
http: I Istatline.cbs.nL/StatWeb/table.asp?PA=71 O98nedftDl =33-1 33&D2=0&DM=SLNL&LA=nl&TT=2
'30udere en minder we(gestetde mensen hebben nog steeds minder vaak toegang tot Internet en er zijn oak nog steeds
groepen mensen zonder Internet.
"De bevolking dIe wordt bereikt met de online rekruterlng heeft volgens Birnbaum (2004) een andere demografische
verdeting dan die wordt bereikt met offline rekrutenng. Oak wordt een deel van de bevotking uitgestoten van deetname blj
ontine rekrutenng, name(ijk bijvoorbeetd mensen zonder toegang tot Internet; zie hiervoor Deutskens, De Ruyter en Wetzels
(2005).
' Voor een verdere bespreking van steekproeven van de bevolking, zie paragraaf 2.3.6.
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volgen door online invul(en van de vragenhijsten. Voor de methode via Internet zljn beide methodes
van rekrutenng mogelijk; de online methode lijkt echter het beste, gezien het gemak waarmee een
grote groep mensen kan worden bereikt.
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2.3.3 Drop-out rate en response rate

Drop-out rate
De drop-out rate van een vragenlijstenonderzoek is het percentage respondenten dat aan het
onderzoek begint en de vragenlijst niet tot het einde invult. Bij de drop-out rate tellen niet die
mensen mee die slechts een klein aantaL vragen niet hebben beantwoord.16 Hoe hoger de drop-out
rate, hoe minder valide het oriderzoek is. Het is dus gewenst om de drop-out rate taag te houden.

De drop-out rate verschilt bij de verschiLlende methodes voor het afnemen van vragenlijsten. Bij de
methode via Internet blijken, volgens Bimbaum (2004), respondenten eerder een begonnen
onderzoek te beëindigen dan bij de methode in het lab, voornamehjk vanwege de anonimiteit en de
mindere mate van sociale druk op internet. Volgens Birnbaum (2004) is het bij de methodes via
internet namelijk eenvoudiger om een onderzoek te staken dan bij de methode in het lab; met één
klik van de muis kunnen respondenten een onderzoek staken. Bij onderzoek via internet leiden
geavanceerde toepassingen zoals JavaScnpt of Flash tot een grotere drop-out rate, omdat niet elke
computergebruiker deze toepassingen standaard heeft geInstalleerd'7

Er zijn technieken om de drop-out rate te verlagen. Deze technieken zijn voornamelijk toegespitst
op internetonderzoek8 Om ervoor te zorgen dat respondenten, die eenmaal met een onderzoek
zijn begonnen, dat onderzoek daadwerkeUjk afmaken (waardoor de drop-out rate dus verlaagd
wordt) staat hieronder een aantaL tips. 19

• Zorg ervoor dat de website waarop het onderzoek staat mooi en aantrekkelijk is.2°
• Bereid de respondenten goed voor op het onderzoek: benadruk dat het voor het onderzoek

belangnjk is om de vragen eerlijk en zorgvuldig te beantwoorden.
• Verloot een aantal pnjzen onder de deelnemers.2'
• Pas de high-hurdle techniek van Reips (2000) toe. De high-hurdle technielc houdt in dat

respondenten zo vroeg mogelijk in het onderzoek worden geconfronteerd met de meest
negatieve aspecten van het onderzoek. Een aantal voorbeeLden hiervan zijn: het plaatsen
van de meeste tekst op de eerste pagina's van het onderzoek en later in het onderzoek de
hoeveetheid tekst steeds zo kLein mogelijk houden, gebruikers vertellen dat hun identiteit
achterhaatd kan worden door bijvoorbeeLd hun computer's IP-adres te traceren, of door een
indicatie te geven van de hoeveetheid tijd die het experiment zal kosten. Als deze high-
hurdle techniek goed wordt toegepast zal de drop-out rate kunnen worden verlaagd.

• Gebruik de seriousness check. Dit houdt in dat respondenten gevraagd wordt naar de mate
van seneusheid van hun deelname; de datasets verkregen van respondenten die aangaven
minder seneus te zijn in hun deetname worden dan niet meegeteld bij de dataverwerking!

• Gebruik de warm-up techniek.23 De grootste drop-out vindt plaats aan het begin van het
onderzoek, voornameUjk omdat respondenten in het begin van het onderzoek nog aan het
bedenken zijn, of ze daadwerkelijk aan het onderzoek willen deelnemen. Daarom is het,
votgens Reips (2002), verstandig am pas na deze orientatiefase de experimentele
manipuLatie te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld het onderverdelen van respondenten in de
verschillende condities). Daarmee wordt de drop-out rate van het werkelijke onderzoek
verkleind.

16 Het bepaten of een met geheet ingevulde vragenLijst meetelt voor de drop-out rate hangt af van het onderzoek.
'7Zie Schmidt (2000).
"Aangezien de methode in het Lab meestaL oak gebeurt met behuLp van computers zuLLen enke(e aspecten 00k gelden voor
de methode in het Lab, zoaLs bijvoorbeeld de tip van de aantrekkeUjke 'website'. Met website wordt in dat gevaL de
interface van het vragenhijstenonderzoek bedoe(d.
19ALs er geen referentie bij staat, is deze afkomstig van Reips (2002).
20Zie hiervoor oak Dijkstra en Smit (1999).
' Het vertoten of weggeven van een betoning voor het meedoen met een experiment kan votgens Itieva, Baron en Heatey
(2002) oak Leiden tot sLechtere data, omdat respondenten dan soms vaker meedoen met het onderzoek of vaLse data
invoeren. Het verhoogt echter wet vaak de response-rate van een onderzoek.

Zie hiervoor Musch en KLauer (2002). 00k kan gevraagd worden aan de respondenten hoe groot ze de kans inschatten dat ze
het onderzoek voLtedig zuLLen afmaken.

Zie hiervoor oak Reips (2000).
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Response rate
De response rate is het percentage 'aangeschreven' potentiële respondenten dat ook daadwerke(ijk
de vragenUjst invult. Als dit percentage Laag is, is het mogelijk dat de data die het onderzoek
oplevert van Lagere kwaliteit is. De response rate is voornamelijk goed te meten, wanneer bekend is
hoeveel mensen er zijn aangeschreven.

Bij rekrutenng via e-mail of per post is het eenvoudig de response rate te bepalen. Bij het plaatsen
van een online onderzoek waar iedereen toegang tot heeft is dat lastiger. WeL is het in dat geval
mogetijk om te kijken hoevèél van de bezoekers vanaf een bepaalde website waar een link naar het
onderzoek op staat de vragenlijst ook daadwerkelijk invullen; zie hiervoor bijvoorbeeld Reips
(2000). Ook bij online rekrutenng door middel van het pLaatsen van een melding op een forum of
een andere intemetpagina kan de response rate met de juiste technische huLpmiddelen worden
bepaald.24 Wanneer de respondenten bekend zijn door middel van hun (e-mail-) adres kan na een
bepaalde penode een hennnenng worden verstuurd; dit vergroot de response rate! De hennnenng
die gestuurd kan worden naar respondenten die waren aangeschreven, maar die het onderzoek nog
niet hadden ingevuLd, levert bij de methode via internet een verbeterde response rate op, evenaLs
bij de methode in het veld.26

Wanneer echter de rekrutering pLaatsvindt op een manier waarbij niet duidelijk is hoeveel
mogeLijke respondenten er worden bereikt is de response rate niet of niet goed te meten.
VoomameLijk bij onderzoek in het lab is de response rate dus niet goed te meten.

Er zijn nog meer methodes om de response rate te verhogen; Dijkstra en Smit (1999) noemen
bijvoorbeeld een goede opbouw van de vragenLijst, het meesturen van de URL in een e-mail en het
meesturen van een begeleidende brief.

Conclusie
De drop-out rate is normaliter in het lab kLeiner dan bij de andere methodes, maar er zijn manieren
am ervoor te zorgen dat de drop-out rate ook onLine een vergelijkbare waarde krijgt. Ook bij de
methode in het veld is de drop-out rate te verhogen.
Voor de response rate geldt dat die, waar te meten, met eenvoudige methodes kan worden
verhoogd. Voomame(ijk bij de methode in het lab is het lastig de response rate te meten, bij de
andere twee methodes Lukt dat beter.

2.3.4 Capaciteit en beschikbaarheid van het onderzoek

Inlelding
Voor een vaLide vragenlijstenonderzoek is het noodzakeLijk om, naast een lage drop-out rate, een
dermate hoge respons te krijgen, dat er op basis van de resultaten van het onderzoek een
statistisch onderbouwde uitspraak mogeLijk is. Een van de randvoorwaarden voor een voldoende
hoge response is het aanbieden van de geLegenheid om voldoende respondenten de gepresenteerde
vragenLijst te Laten invullen.27 De aspecten capaciteit en beschikbaarheid van het onderzoek speLen
dan ook een grote rol bij vragenlijstenonderzoek. Immers, wanneer het voor respondenten lastig is
om de vragenlijsten in te kunnen vullen of wanneer de capaciteit van het onderzoek te beperkt is
om de beschikbare hoeveelheid respondenten te laten deelnemen aan het onderzoek, is de kans
groter dat te weinig vragenLijsten ingevuld warden.

Om voldoende ingevuLde vragenLijsten te verknjgen zullen de mogelijke respondenten zo mm
mogelijk moeten worden beperkt in de keuze wanneer en waar de vragenLijst in te vullen. Daarom
dient het onderzoek zo goed mogeLijk beschikbaar te zijn voor de respondenten. De beschikbaarheid
van een onderzoek kan beperkt zijn wat betreft bijvoorbeeld tijd (beperkte toegankelijkheid) of
(ocatie (respondenten moeten Lang reizen am het onderzoek te bereiken). De capaciteit van het
onderzoek (hoeveel mensen per tijdseenheid deel kunnen nemen aan het onderzoek) kan beperkt

24 Het voert te vet om deze technische hutpmlddeten hier te bespreken. Reips (2000) bespreekt een aantat technische
hutpmiddeten.
25 Zie bijvoorbeetd Dijkstra en Smit (1999).
26 Zie hiervoor Ritter et at. (2004): de verhoging van de response rate is, door het versturen van een hennnet-ing, bij de
methode via Internet nog lets beter te noemen dan bij de methode in het vetd.
'7Wat voLdoende' Is verschiLt per onderzoek.
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worden door bijvoorbeeLd te kteine zaten of te weinig beschikbare vragentijsten. Deze beperkingen
kunnen leiden tot (te) weinig respondenten en dus (te) weinig ingevulde vragenhijsten.

Voor- en nadelen
Een Laboratonum heeft over het algemeen beperkte openingstijden, in tegenstelLing tot internet,
dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, 'open' is. Ook kunnen via Internet honderden of duizenden
respondenten tegelijkertijd het onderzoek invulLen, terwijl in het lab dit aantal gelimiteerd kan zijn
door fysieke beperkingen. Een aantal van die beperkingen is: de afmeting van het Laboratonum, de
(ocatie van het taboratonum of de beschikbaarheid van personeel. Beperkingen op dit gebied bij
onderzoek via Internet zljn: beperkte dataoverdracht, te weinig serverruimte, of te hoge technische
eisen. 28

Voor een offline onderzoek geldt dat als de hoeveeLheid ingevulde vragenlijsten groter wordt, de
tijd die de onderzoeker moet besteden aan het uitvoeren van het onderzoek en de kosten,
toenemen. Dit geldt voor zowel onderzoek in het lab als onderzoek in het vetd. Deze lineatre
toename is bij onderzoek via internet in veet mindere mate aanwezig.

Conclusle
Er kan worden gesteld dat de capaciteit en beschikbaarheid van online vragentijstenonderzoek
groter zijn dan van offline vragenlijstenonderzoek en dat de grotere capaciteit en beschikbaarheid
van online onderzoek amper Leidt tot grote kostenstijgingen, zoals bij beide vormen van offLine
onderzoek wet het geval is.

2.3.5 Tijd en geld

Inleiding
Een ander aspect van vragenhijstenonderzoek is de tijd en het geld die ermee gemoeid gaan. Deze
twee aspecten zijn soms onderting verbonden. Als de onderzoeker bijvoorbeetd meer tijd besteedt
aan een onderzoek zullen de kosten ervan ook stijgen. Er zijn echter situaties te bedenken waann
de tijd vanaf de lancenng van het onderzoek tot het moment dat de data binnen zijn Lang is maar
de tijd die werkelijk aan het onderzoek wordt besteed niet, bijvoorbeetd wanneer een onderzoeker
tang moet wachten tot de resuLtaten van een onderzoek binnen zijn. In die tijd zaL de onderzoeker
andere bezigheden kunnen hebben, waardoor de kosten van het onderzoek zetf niet hoeven te
stijgen als het onderzoek langer duurt.

Tijd
Het aspect tijd kan worden opgedee(d in 2 aspecten: wachttijd (de tijd vanaf het aanbieden van het
onderzoek tot aan het moment dat de antwoorden bij de onderzoeker binnen zijn) en de werktijd,
de tijd die de onderzoeker per respondent kwijt is. De wachttijd van onderzoek in het lab is erg
kort, aangezien de respondent direct de vragenlijst invult. De wachttijd van de methode in het veld
is korter dan via internet.29
De werktijd bestaat onder andere uit het op de juiste ptaats knjgen van de vragenlijsten, het
controleren of aLLe antwoorden zijn ingevuld en het in de database (Laten) invoeren van de data plus
de dataverwerking. De werktijd in het Lab en in het veld neemt bijna recht evenredig toe met het
aantal respondenten, terwijl de werktijd via internet in pnndpe (aLs atLes goed functioneert) amper
toeneemt bij meer respondenten. De onderzoeker hoeft nametijk nadat het onderzoek eenmaal
online is gezet in pnncipe niets meer te doen dan wachten op voldoende respons, terwijl bij de
methode in het veLd er bij meer respondenten meer vragenlijsten moeten worden verstuurd. Bij de
methode in het Lab kost het invullen van de vragenlijsten bij meer respondenten ook meer tijd.

De tijd die het kost om voLdoende respondenten te vinden voor het onderzoek (zie ook het aspect
rekrutering) en deze respondenten ook daadwerketijk het onderzoek te laten invuLlen ligt hoger bij
de offline methodes van vragenlijstenonderzoek dan bij online vragenLijstenonderzoek.
Ook het nawerk dat de onderzoeker heeft zat bij de online methode van vragenlijstenonderzoek
lager liggen dan bij de offline methode, vooral als bij de offline methodes de antwoorden nog in de
computer moeten worden ingevoerd, wat bij de online methodes geautomatiseerd is.

Zie bijvoorbeetd Reips (2000), die een aantat van deze technische aspecten bespreekt.
2 Zie bijvoorbeetd Ritter et aL. (2004).
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Een nadeei bij internetonderzoek is de afwezigheid van een onderzoeker; dit brengt nameiijk met
zich mee dat onduidetijkheden in het onderzoek niet tijdens het onderzoek opgeheiderd kunnen
worden en dat de instructies in het onderzoek moeten worden verwerkt. Daarom zai meer zorg
moeten worden besteed aan die instructies. Ook zat er bij internetonderzoek voor moeten worden
gezorgd dat de onderzoeker wet te bereiken is voor vragen en voor eventuele fouten in de
programmatuur. Deze iaatste twee aspecten kosten ook tijd en geld.3°

Geld
Bij onderzoek in het tab worden kosten gemaakt voor matenaat, mien waar het onderzoek wordt
afgenomen, personeel, iogistiek et cetera en de kosten van het onderzoek nemen bijna evenredig
toe met het aantai respondenten. Op internet hoeven at deze kosten niet gemaakt te warden. De
tijd (en daarmee samenhangende kosten) van het onderzoek hangt in mindere mate af van het
aantai respondenten, aangezien de respondenten geen begeteiding nodig hebben (dan wet knjgen)
van de onderzoeker of een assistent. De kosten die gemaakt warden bij onderzoek via internet
stijgen dus amper met het aantai respondenten.

Conclusle
At met at kan warden gezegd dat vragentijstenonderzoek via Internet goedkoper is en minder tijd
kast dan onderzoek in het lab of in het veid, zeker ais het een onderzoek betreft met veel
respondenten.

Vooral aLs het een klein onderzoek betreft met inig respondenten zutten deze kosten relatlef hoog zIJn en kan het
aanbevetenswaardig zijn vanuit het kostenperspectief am het onderzoek met via Internet af te nemen.
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2.3.6 Steekproeven van de populatie

Inleiding
Bij onderzoek naar eigenschappen van groepen mensen wordt vaak onderzoek gedaan met een
kteinere groep mensen. Om na het doen van statistische dataverwerking uitspraken te kunnen doen
over die grotere groep, is het belangnjk dat de steekproef representatief is en dus een zo goed
mogelijke afspiegeting van de te meten poputatie geeft. De steekproef van de poputatie wordt in
deze paragraaf besproken.

Steekproeven
Volgens Krantz en DaLat (2000) btijkt dat de respondenten van een twintigtat onderzoeken via
Internet voomame(ijk bestaan uit btanke, Noord-Amenkaanse mannen en dus geen representatieve
afspiegeting zijn van de bevolking. Krantz en DaLat (2000) hebben ook de vatiditeit van die
internetonderzoeken onderzocht. De meeste van die onderzoeken waren herhatingen van
onderzoeken die in het Lab waren uitgevoerd. Er bleek, ondanks dat de respondenten niet
representatief waren, een erg grote correLatie te zijn tussen de resuttaten van de
taboratonumexpenmenten en hun internettegenhangers.3' 32

Op de representativiteit van de steekproef bij psychotogisch onderzoek In het lab vaLt, volgens
Reips (2000), ook het een en ander aan te merken. Uit eerder onderzoek van Smart (1966) naar de
representativiteit van onderzoek in het lab is gebLeken, dat bij in het lab uitgevoerde onderzoeken
ongeveer 80% van de respondenten student was hoewet s(echts 3% van de geheLe bevoLking student
was. Reips (2000) steLt, dat daar (in 2000) flog weinig aan veranderd was en dat dat komt, doordat
het merendeet van de psychotogische onderzoeken wordt uitgevoerd door onderzoekers op een
universiteit, waar veeL studenten voorhanden zijn ats respondenten; dit is dus ook geen adequate
steekproef van de bevoLking. Ook de methode in het lab Lijkt echter vatide resuttaten op te Leveren.

BIJ de methode in het veld kan er voor gezorgd worden dat de steekproef een representatieve
afspiegellng is van de te onderzoeken bevotkingsgroep. Dit kan volgens Dijkstra en Smit (1999)
bijvoorbeeLd worden bewerkstettigd door van een bepaatd gebied atLeen die tetefoonnummers te
betLen die eindigen op hetzetfde getat of dezetfde Laatste twee getatten.33 Dat Levert dan een
kteinere, representatieve subgroep van de bevotking op. Echter, met deze methode worden
bijvoorbeetd mensen zonder telefoon of mensen met een geheim nummer uitgestoten van
deetname. Er zijn votgens Dijkstra en Smit (1999) echter voLdoende manieren om ervoor te zorgen
dat de steekproef representatief is.

Conclusle
De methode in het veld tijkt de beste steekproef van de bevolking op te teveren. Het is echter niet
gezegd dat een minder goede steekproef ook minder vatide resuttaten optevert, zoals bujkt uit de
minder representatieve steekproeven van de andere 2 methodes, die toch goede resuLtaten
opteverden.

" Zie oak Epstein, Ktinkenberg, WiLey en McKinLey (2001) voor een bespreking van een aantal herhaLingen van Lab-
onderzoeken via Internet. Ondanks demografische versdiitLen stemmen de resuttaten van de onderzoeken overeen.

Aangezien hun onderzoek ult 2000 komt en voorname(ijk experimenten bevat uit de jaren negentig en het gebrulk van
internet de afge(open jaren is toegenomen, zaL naar verwachting de representativiteit van de steekproeven sinds die tijd zljn
toegenomen. Of de representativiteit dan oak daadwerke(ijk is toegenornen sinds 2000 moet worden onderzocht.

Er wordt daarbij vanuit gegaan dat te(efoonnummers wittekewig verdeetd zijn over de bevoLking.
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2.3.7 Gebruik van de computer bij vragenlijstenonderzoek

Inleiding
Bij vragentijstenonderzoek wordt tegenwoordig meer gebruik gemaakt van computers in plaats van
papieren vragenlijsten, voomametijk voor de methodes in het lab en via Internet. Het gebruik van
computers bij vragenlijstenonderzoek biedt vete voordelen. Zo is bijvoorbeetd met de computer
tailoring en randomisatie van proefpersonen eenvoudiger te bewerkstetligen dan met papieren
vragentijsten. Ook de dataopslag en de dataverwerking worden eenvoudiger met behulp van de
computer. En ook de vragentijst zelf wordt vaak met behulp van een computer gemaakt.

Tailoring
Tailoring is (toegespitst op vragenlijstenonderzoek): het op maat aanbieden van vragen en
terugkoppelingen op basis van eigenschappen van de respondent. Als tailoring wordt toegepast op
een vragenlijstenonderzoek knjgen verschiUende respondenten verschiflende vragen of
terugkoppetingen, op basis van de door hen gegeven antwoorden.

Met een computer kan de onderzoeker bijvoorbeeld vragen in witlekeurige volgorde plaatsen om te
kijken of de volgorde van de vragen invloed heeft op de resuttaten. Ook kunnen vervotgvragen
worden gebaseerd op de antwoorden die de respondent op eerdere antwoorden heeft gegeven of
kunnen antwoorden op eerdere vragen worden verwerkt in vervotgvragen.
Een voorbeetd van tailoring is dat in de eerste vraag naar de naam van de respondent wordt
gevraagd en dat in een Latere vraag de respondent worden aangesproken met die gegeven naam.
00k kunnen door middet van tailoring bijvoorbeeld op maat gemaakte teksten of afbeetdingen
worden aangeboden aan de respondenten.
Het wegtaten van bepaatde vragen die niet van toepassing zijn, of juist het toevoegen van extra
vragen, is ook een vorm van tailoring. Minderjangen hoeven bijvoorbeetd geen vragen te
beantwoorden over hoelang ze hun njbewijs at hebben.
Het is ook mogelijk de respondenten na invutting van de vragenlijst van een terugkoppeting te
voorzien. Een dergetijke terugkoppeting kan algemeen dan wet persoonLijk zijn. Bij een algemene
terugkoppeling knjgen atle respondenten dezetfde terugkoppeting. Bij een persoontijke
terugkoppeling is de terugkoppeting athankelijk van de gegeven antwoorden en niet voor etke
respondent getijk. 00k is het mogeLijk om na het geven van de terugkoppeling de respondenten nog
een sene vragen te Laten beantwoorden. Dit wordt de nameting genoemd.

Randomisatie van respondenten
Met behutp van een computer is het ook eenvoudiger dan met papieren vragentijsten om de
respondenten witLekeung te verdeten over de verschittende condities van een onderzoek. Dit kan
met de computer geheel automatisch gebeuren, waardoor er ook voor gezorgd kan worden dat in
e(ke conditie evenveeL respondenten komen. Randomisatie met behutp van papieren vragentijsten
vereist meer moeite van de onderzoeker.

Dataopslag en dataverwerking
Een ander voordeet van het gebruik van de computer is dat de antwoorden warden opgeslagen op de
computer en niet hoeven warden gescand of overgetypt. De data die het vragenlijstenonderzoek
oplevert zijn dan direct te gebruiken voor (statistische) dataverwerking. Bij papieren vragentijsten
moet de onderzoeker de antwoorden die op papier staan flog overzetten naar de computer, wat
veet tijd kan kosten. De tijd voor de dataverwerking van de papieren vragenlijst neemt toe
naarmate het aantat vragen toeneemt en naarmate het aantat respondenten toeneemt. Bij
vragenLijsten afgenomen via de computer is de benodigde tijd voor dataverwerking ongeveer
constant.

' Dit gaat uiteraard niet op wanneer de onderzoeker de data-anaLyse met met behuLp van de conputer wit uitvoeren. Dan
gaat echter het voordeet van het gebruiken van de computer blj de data-anaLyse vertoren.
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2.3.8 Conclusie
Tabet 1 geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de verschitLende methodes van
vragentijstenonderzoek met betrekking tot de in de vorige paragraaf besproken aspecten van
vragenlijstenonderzoek. In de tabel zijn Links de verschillende aspecten aangegeven. Vervolgens is
voor de dne vormen van onderzoek een globale en indicatieve score gegeven per aspect op basis
van de in de voorgaande paragraaf genoemde argumenten. Een + betekent dat het aspect goed
scoort voor die methocie, een ± betekent matig en een - betekent slecht. De + in de nj rekrutenng
van respondenten en in de kolom via internet betekent dus dat de rekrutenng van respondenten via
internet goed te noemen j•35

" Bij drop-out rate betekent een + dat de drop-out rate Laag is, bij tijd en ge(d betekent een - dat het duur is en/of vee( tljd
kost, bij gebruik van de computer betekent een - dat er weinig gebruik werdt gemaakt van de computer.
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Tabel 1. Kwatitatieve samenvatting van een aantaL aspecten van vragenhijstenonderzoek met de
bijbehorende methodes.

In het veld In het lab Via Internet
Rekruterlng van respondenten ± ± +

Drop-out rate ± + ±

Capaciteit en beschikbaarheid ± - +

Response rate
Meet baarheicl + - +

Waarde + + +

Tijdengeld - . +

Steekproeven van de populatie + - ±°
Gebruik van de computers' - + +

Tailoring - + +

Randomisatle - + +

Dataopslag en dataverwerking ± + +

3' Dit zou een + kunnen worden in de toekomst, waneer steeds meer mensen Internet hebben.
37De methode in het ve(d maakt welnig gebruik van computers, de methode in het tab steeds meet. De methode via Internet
maakt vottedig gebruik van computers.
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2.4 Conclusie
Onderzoek doen via internet Levert data op die vergelijkbaar zijn met onderzoek in het lab. Er
wordt bij de methode via Internet volledig gebruik gemaakt van computers.
De voordelen van onderzoek via internet zijn, onder andere, makkelijke rekrutering en een grotere
bereikbaarheid van respondenten. Ook exotische populaties zijn relatief eenvoudig te bereiken.
Onderzoek via Internet levert veeL tijd- en geldwinst op, ook omdat de kosten van onderzoek met
grote hoeveelheden respondenten amper duurder hoeven te zijn dan met weinig respondenten. De
nadelen zijn dat er geen onderzoeker aanwezig is om toeLichtingen te geven en de mensen er toe te
brengen het onderzoek af te maken en dat de drop-out rate ten opzichte van de andere methodes
hoog is. Dit kan echter met een aantaL relatief simpele middelen worden verlaagd.

Onderzoek doen in het Lab, waarbij voomamelijk respondenten in de buurt van het lab worden
gerekruteerd, kost vnj veel tijd, geld en organisatie. Er wordt bij deze methode steeds meer
gebruik gemaakt van computers. Een groot voordeeL van deze methode is dat de antwoorden snel
beschikbaar kunnen zijn. Echter, hoe meer respondenten er nodig zijn hoe duurder het onderzoek is
en des te Langer het onderzoek duurt. De response rate valt Lastig te meten en de drop-out rate is
Laag. De voordeLen van het gebruik van de computer kunnen goed benut worden. De capaciteit en
beschikbaarheid van het onderzoek is matig ten opzichte van bijvoorbeeld de methode via Internet.

Met de methode in het veld is veel tijd gemoeid, vooral ten opzichte van de methode via Internet.
De rekrutenng is redelijk, de drop-out rate ook. De capaciteit en beschikbaarheid zijn vnj goed,
maar meer respondenten betekent ook evenredig meer kosten. De dataverzameting duurt Lang ten
opzichte van de methode via internet. Er kan een goede steekproef van de poputatie worden
genomen. Bij deze methode wordt deels gebruik gemaakt van de computer, voornameLijk bij de
dataverwerking en bet opstel(en van de vragenLijsten. Manipulatie met de vragenhijst, zoaLs tailoring
en randomisatie is lastig.

Op basis van de in de voorgaande paragraaf besproken argumenten blijkt dat onderzoek doen via
internet veet voordelen kan opleveren ten opzichte van de methodes in het veld en In het lab,
zowel voor de onderzoeker aLs voor de respondenten. Om de methode via internet goed te kunnen
uitvoeren moet het onderzoek op één of andere manier op internet gepLaatst worden. Eén van de
manieren om dat te doen is door middel van een (online) programma. In het voLgende hoofdstuk
wordt onderzocht hoe een dergeLijk programma, dat onderzoek via internet mogelijk maakt,
ontwikkeld kan worden, vanaf de vraag ernaar tot en met de evaluatie ervan. Welke methodes
gebruiken we voor het ontwerpen van software? Wat zijn de probtemen die daar bij komen kijken?
En op welke manier vaLt te meten of het programma ook daadwerkelijk gebruiksvnendelijk is en
doet wat de gebruiker wit en verwacht ermee te kunnen? Deze en andere zaken worden besproken
in hoofdstuk 3.
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3 Theoretisch kader

3.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 is onderzocht wat de voor- en nadelen zijn, wanneer vragentijstenonderzoek wordt
afgenomen via internet. Er is gebleken dat het afnemen van vragentijstenonderzoek via internet
voordelen kan bieden. In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis ge(egd, die nodig is voor het
ontwikke(en en evaLueren van een gebruiksvriendetijk programma om vragentijstenonderzoek uit te
voeren via Internet.
Om een gebruiksvnendelijk (of cognitief ergonomisch verantwoord) computerprogramma te
ontwerpen zijn in ieder geval drie aspecten van belang.38 Ten eerste moet het programma datgene
kunnen wat de gebruiker ermee wit kunnen doen. Verder is het van betang dat de gebruiker ook kan
waarnemen wat de status van het programma is en of de acties die de gebruiker denkt te hebben
uitgevoerd 00k daadwerke(ijk zijn doorgevoerd. Het derde aspect is dat de gebruiker kan zien wat
voor mogetijkheden het programma heeft en welke acties ervoor nodig zijn om die mogetijkheden
te gebruiken.

Voor het eerste aspect is een goed werkend programma nodig, dat rekening houdt met de wensen
en beperkingen van de gebruiker. Zo'n programma kan worden ontworpen volgens bijvoorbeeld de
zogenaamde user-centered design methode. Hiervoor wordt in paragraaf 3.2 uitgetegd wat user-
centered design inhoudt en waarom het nuttig kan zijn om vanaf het begin gebruikers te betrekken
bij het ontwikke(en van software. Ook wordt uitgelegd op welke manier user-centered design
toegepast kan worden. Hiervoor wordt een ontwikkettraject besproken, dat in hoofdstuk 4 zal
worden toegepast op de ontwikkeling van een programma om vragentijsten af te nemen via
internet. Als dat ontwikkeltraject op de juiste wijze wordt doortopen, Leidt dat tot een programma
waarbij de gebruiker voorop staat en waarbij rekening is gehouden met de eisen van de gebruiker.

Een gebruiksvnendelijk programma heeft verder een gebruiksvnendelijke interface nodig. De
interface is datgene wat de gebruiker waarneemt van het programma, via het beetdscherm en
andere media en waarop de gebruiker wijzigingen aanbrengt en acties baseert. De interface is dus
kortweg dat deel van het programma waar de interactie plaatsvindt tussen de gebruiker en de
computer. Om aan het tweede aspect te voLdoen, is een interface nodig die de staat van het
programma weergeeft en die informatieve, heldere meldingen geeft over net gedane acties en hun
gevolgen voor de gebruiker en het programma, om een soepeLe interactie te vergemakkelijken. Voor
het derde aspect is een interface nodig, waarop op elk moment duideLijk te zien is wat de
mogelijkheden van het programma zijn.

Norman (1988) heeft een model gemaakt van de interactie tussen de gebruiker en de computer: de
executie-evaLuatie cyclus. Norman's model en de daarbijbehorende executie- en evaluatiekloof
zulten worden besproken in paragraaf 3.3. Deze kloven ontstaan ats de interactie tussen de
gebruiker en de computer niet optimaal verloopt en ze worden groter naarmate de interactie
slechter verloopt. Het is om een gebruiksvnendelijk programma te ontwerpen dus noodzakelijk cm
die kloven zo klein mogelijk te houden.

In paragraaf 3.4 wordt dan ook besproken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de executie- en
evaluatiekloof zo klein mogelijk zijn. Een nieuw begrip wordt hiervoor gemntroduceerd, namelijk
usability. Als een programma een hoge usability heeft, verloopt de interactie tussen de gebruiker en
het programma goed en zullen de executie- en evaluatiektoof klein zijn. In paragraaf 3.4 worden
voornamelijk die aspecten van usability besproken waarmee een softwareontwerper rekening moet
houden bij de ontwikkeling van een gebruiksvnendelijk programma, de usability-eisen. Usability-

De begnppen gebruiksvnendetijk en cognitief ergonomisch verantwoord worden in dit afstudeeronderzoek door etkaar
gebruikt. Dit gebeurt in de titeratuur vaker, zie bijvoorbeetd Dix, Fintay, Abowd en BeaLe (1998) of Wickens, Gordon en Liu
(1998).
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eisen zijn eisen waaraan een programma moet voldoen om bovengenoemde kioven zo klein mogelijk
te houden en om daarom gebruiksvriendelijk genoemd te kunnen worden. Usability-eisen worden
ook in paragraaf 3.4 besproken.

Ats een computerprogramma is ontwikkeLd vo(gens user-centered design, met inachtneming van de
usability-eisen, Levert dit in theone zoals gezegd een gebruiksvnendetijk programma op. Of het
programma dan in de praktijk ook daadwerkelijk gebruiksvnendelijk is kan worden onderzocht.
Hiervoor is een usabilitytest nodig. Het eerdergenoemde begrip usability en dan voomamelijk die
punten, waarop bij een usabilitytest moet worden gelet worden verder besproken in paragraaf 3.5.
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3.2 User-centered design

3.2.1 Inleiding
Mens-computer-interactie (in het EngeLs Human Computer Interaction, vaak afgekort tot HCI) is een
onderdeel van de cognitieve ergonomie.39 HCI is de wetenschap van de interactie tussen mens en
computer; het doet van HCI is om deze interactie zo soepel mogetijk te laten verlopen. Die
interactie tussen mens en computer komt tot stand door middeL van hardware (muis, toetsenbord,
monitor et cetera) en software. Kennis van HCI is voor de ontwerper van nieuwe software dus
belangnjk tijdens het ontwerpen ervan. In dit onderzoek is ook nieuwe software ontwikke(d. De
vraag is hoe deze software moet werken en hoe deze eruit moet zien. In de loop der jaren is
softwareontwerp ontwikkeld van het invoeren van stapels ponskaarten naar gebruiksvnendeLijke
programma's; die laatste kunnen worden ontwikkeLd met behulp van zogeheten user-centered
design. In deze paragraaf wordt uitgelegd wat user-centered design inhoudt en hoe het te
bewerkstelligen valt.

Vroeger, in de beginjaren van de computer, werden programma's ontwikkeld voor en door personen
die veel verstand hadden van de computer. De berekeningen die de computer moest maken en het
programma dat die berekeningen gebruikte waren niet gebruiksvnendelijk in de betekenis die
tegenwoordig veel wordt gebruikt, name(ijk dat een grote groep mensen er op eenvoudige wijze
met minimaLe inspanning en zonder aL te veeL oefening mee moet kunnen werken.4° Eigenlijk
konden aLLeen de programmeurs met het programma overweg.

Tegenwoordig bestaan veel programma's uit twee onderting verbonden onderdelen. Aan de ene kant
is er het deet dat de berekeningen uitvoert en dat ervoor zorgt dat de invoer van de gebruiker
wordt verwerkt. Aan de andere kant is er de interface. Met de interface wordt bedoeLd het deel van
het programma dat zichtbaar is voor de gebruiker en waarmee gebruikers het programma kunnen
besturen en waarmee instellingen kunnen worden gewijzigd die het voor de gebruiker prettiger
maken om het programma te gebruiken.

Ondanks dat een programma uit twee onderdelen bestaat zien de gebruikers de interface als hét
programma (Norman 8 Draper, 1986); het andere deel van het programma werkt aLs bet ware op de
achtergrond. Het is daarom van belang dat de interface van een programma een goede afspiegeting
is van de functionaliteit van het programma. Voor het naar behoren functioneren van het
programma is het verder ook betangrijk dat de achterliggende motor naar behoren werkt.

Bij het ontwerpen van een programma volgens user-centered design kan gebruik gemaakt worden
van een ontwerptraject zoals beschreven in bijvoorbeeld Wickens et al. (1998) of Dix et al. (1998).
Wickens et al. (1998) beschnjven een aLgemeen traject voor de ontwikketing van nieuwe
programma's, dat zij illustreren door het ontwerptraject van een nieuw programma voor een
pinautomaat. Ter verheLdenng van de stappen zijn enkele voorbeelden die Wickens et al. (1998)
gebruiken ook in de tekst van dit onderzoek opgeriomen.
Er is vee( creativiteit en expertise nodig om in één keer een goed, gebruiksvnendeLijk programma te
ontwerpen dat voldoet aan alle eisen van de gebruiker, aLle usability-eisen, en dat ook nog eens
betaaLbaar en breed inzetbaar is. Daarom is het ontwikkelen van nieuwe programma's vaak een
iteratief proces; in Latere stadia van de ontwikkeling van het programma wordt gekeken of nog
steeds wordt voLdaan aan de criteria waaraan het programma volgens eerdere stappen zou moet
voldoen. ALs bLijkt dat er niet meer voldaan is aan eerder gestelde criteria zullen of de criteria
moeten worden bijgestetd of zal de latere stap moeten worden herzien.

In het ontwerpproces zoaLs besproken door Wickens et al. (1998) is er sprake van een persoon,
groep of bednjf met de behoefte aan een nieuw programma. Een dergeLijk persoon, groep of bednjf
noemen we de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat op zoek naar een ontwerper voor dat

' In p(aats van mens-computer interactie worden ook bijvoorbeetd het begnp mens-machine interactie gebruikt. In dit
onderzoek is gekozen cm het begrip HCI aan te houden.

Programma is een eufernistische benaming; een programma was niet veet meer dan een ((ange) reeks berekeningen.
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programma.4' De opclrachtgever heeft ideeën over het te ontwikketen programma en za( vaak ook
beperkingen hebben ontdekt bij een at bestaand programma, die in het nieuwe programma moeten
worden opgelost. Het kan echter ook voorkomen dat er geen bestaand alternatief programma
voorhanden is, waardoor de ontwerper zetf zaL moeten bedenken hoe de bestaande taak naar het
programma vertaatd kan worden.

Beperkingen die Los staan van het te ontwikkelen programma zeLf, maar die ook altijd naar voren
komen bij het ontwikkelen van nieuwe programma's, zijn tijd en geld. Tijd is een betangnjk aspect
bij het ontwerpen van nieuwe software. ALs er veel tijd is zat elke stap in de ontwikkeling van het
programma beter getest kunnen worden en zullen in elke fase een boel alternatieven kunnen
worden bekeken. Meestat is er echter beperkte tijd om een programma te maken en zal niet eLk
alternatief kunnen worden bekeken maar zullen soms suboptimale keuzes worden gemaakt. Ook wat
betreft geLd zijn er beperkingen: de meeste opdrachtgevers hebben slechts een beperkt budget
uitgetrokken voor het nieuwe programma. Aan deze dne beLangen van de opdrachtgever (ideeën,
geld en tijd) worden ook nog technische beperkingen toegevoegd die de opdrachtgever meestal niet
voorzien heeft.

Bovendien zaL de ontwerper ook ideeën hebben over de opdracht. Om aUe belangen en beperkingen
zo goed mogeLijk op elkaar aan te stuiten zuLten de opdrachtgever en de ontwerper regetmatig
overleggen. De ontwerper zaL een goede inventansatie moeten maken van de eisen van de
opdrachtgever, de inventansatie zaL ter goedkeunng moeten worden voorgelegd aan de
opdrachtgever om te bepalen of dat wat de ontwerper denkt ook datgene is, wat de opdrachtgever
wil. Vervolgens zal de ontwerper de wensen van de opdrachtgever nauwkeung moeten afwegen en
bekijken of ze allemaal haalbaar zijn en wat eventueet de technische beperkingen zijn. Mochten er
onoverkoombare conflicten bestaan tussen de verschillende wensen en beperkingen dan zal
mogeLijk een nieuwe inventansatie moeten worden gemaakt. Tijdens die inventarisatiefase moet er
worden gekeken weLke belangen het zwaarst wegen en welke wensen rekbaar zijn (er zou
bijvoorbeeld toch meer geld kunnen worden uitgetrokken als het product in ieder geval binnen een
bepaaLde tijd af is en voldoet aan een aantal ingeperkte eisen). Er is dus in de meeste gevaLlen
sprake van beperkte middeten waarmee toch een zo goed mogeLijk product moet worden
afgeteverd. De implicaties van deze beperkingen zuLlen worden besproken in hoofdstuk 6.

3.2.2 Het traject
Bij user-centered design wordt aLlereerst onderzocht welke mensen gebruik zuLLen maken van het
programma en wat hun karaktenstieken zijn; dit heet de gebruikersanalyse.
Daarna wordt bepaald weLke functionatiteit het programma in ieder geval zou moeten hebben,
tijdens de functieanalyse. Vervolgens wordt een taakanaLyse toegepast op de verschillende
methodes voor vragenlijstenonderzoek. De resultaten van de gebruikersanalyse, de functieanalyse
en de taakanalyse worden gebruikt om een programma van eisen op te stellen dat aan de
opdrachtgever wordt voorgeLegd.
Nadat het programma van eisen met de opdrachtgever besproken is, wordt begonnen met het
maken van een prototype van het programma. Dit prototype wordt voorgelegd aan de
opdrachtgever, waarna begonnen kan worden met de implementatie van een werkende versie van
het programma. Bij de imptementatie van het programma wordt rekening gehouden met usability-
nchtLijnen, zoats beschreven in paragraaf 3.4.3. Na afloop van al deze stappen van user-centered
design is er een werkend programma. Dat programma kan vervolgens onderworpen worden aan een
usabiLity-anaLyse, om te kijken of dit programma ook in de praktijk gebruiksvriendetijk is.

In de rest van deze paragraaf worden alle verschillende stappen bij de ontwikkeling van een nieuw
programma in meer detail besproken. Er wordt per stap uitgelegd wat de stap inhoudt en wat het
eindresuttaat ervan is.

' In deze sectie wordt gesproken over de opdrachtgever en de ontwerper; het is zeker niet vanzelfsprekend dat één per-soon
aLLe onderstaande stappen uitvoert ats ontwerper. Vaak, voorat ats het een omvangnjk project betreft, is het een team van
speciatisten dat aan de stag gaat. Voor het gemak wordt hier echter toch het woord ontwerper gebruikt.
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3.2.3 Gebruikersanalyse
De eerste stap in het ontwerpproces is de gebruikersanalyse. Hienn wordt bepaald wie de beoogde
gebruikers van het programma zijn: de doelgroep. Ook worden de relevante eigenschappen van de
beoogde gebruikers geinventariseerd. Er wordt bepaatd hoe groot de groep gebruikers zal zijn en in
hoeverre de beoogde gebruikers overeenkomen met of verschiUen van elkaar. Bij het ontwikkelen
van een nieuw programma zal in sommige gevauen een product worden gemaakt met als doelgroep
een zeer grote, heterogene groep mensen, bijvoorbeeld gebruikers van het besturingssysteem
Windows. In andere gevallen is de doelgroep een meer homogene groep mensen, waar de gebruiker
vanwege de analogie met andere, gelijksoortige programma's goed mee overweg zal kunnen,
bijvoorbeeld een nieuw programma voor caissières.

Ats eenmaal duidelijk is wat de doeLgroep van het programma is, zal onderzocht worden wat de
karakteristieken van deze gebruikers zijn. Dit kan door een kleine groep potentiële gebruikers te
interviewen en de resultaten te extrapoleren naar een grotere popuLatie. Tevens kan door middel
van een vragenlijst een grotere groep mensen ult de doelgroep gevraagd worden naar een aantal
van hun karaktenstieken. Op wat voor manier de gebruikersanalyse plaatsvindt, hangt af van onder
andere de beschikbare tijd en het beschikbare budget. ALs er genoeg tijd en geld is kan de
onderzoeker een groot aantaL beoogde gebruikers kunnen interviewen of een vragenLijst afnemen;
zo niet dan zal een aantal aannames worden gedaan over de karaktenstieken van de
gebruikerspopulatie of zal een beperktere groep potentiële gebruikers worden ondervraagd.

Aan het eind van de gebruikersanaLyse heeft de ontwerper een doeLgroep afgebakend en is er
informatie beschikbaar over de eigenschappen van de beoogde gebruikers.

3.2.4 Functieanalyse
De functieanalyse is de volgende stap. De votgende vragen komen aan de orde bij de functieanalyse.

• Wat moet het programma kunnen doen?
• Wat is de functie van het programma voor de gebruiker?
• Wat is de functie van wat de combinatie gebruiker-programma opLevert?

Om het voorbeeld van Wickens et aL. (1998) van de ge(dautomaat te gebruiken: de functie van de
geLdautomaat is voor de gebruiker dat deze sneL en simpeL geld kan opnemen, voor de geldautomaat
is de functie dat deze geld uitgeeft, mits de gebruiker gerechtigd is geld op te nemen en de functie
van de combinatie van beide is dat er geldtransacties plaatsvinden zonder tussenkomst van mensen.

Een functieanaLyse kan op meerdere niveaus pLaatsvinden; van heel abstract tot zeer specifiek.
Welk niveau gekozen wordt om de analyse uit te voeren wordt door de ontwerper bepaald, in
overLeg met de opdrachtgever. ZoweL voor de ontwerper als voor de opdrachtgever moet het
namelijk duideLijk zijn weLk product moet worden opgeleverd. Om weer terug te keren naar de
geldautomaat: het uitvoeren van geldtransacties is een te aLgemene functiebeschrijving. De
gebruiker de pinpas Laten invoeren, daarna de pincode en dan biLjetten van 10 en 20 euro uitgeven
is te specifiek.

Tijdens de functieanalyse worden bovenstaande dne vragen beantwoord.
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3.2.5 Taakanalyse

Inteiding
De karaktenstieken van een taak worden bepaald met behuip van een taakanalyse. Door middel van
een taakanatyse wordt bepaaLd hoe mensen een taak uitvoeren. Met taak wordt hier bedoeld een
afgebakende bezigheid.42 In deze paragraaf wordt een veelgebruikte taakanalyse besproken en er
wordt uitgelegd hoe deze uitgevoerd kan worden.
Betreft het een at bestaande taak dan kan deze geanatyseerd worden en kunnen de knelpunten
worden opgespoord. Ook kan er worden onderzocht wetke onderdelen van de taak geautomatiseerd
zouden kunnen worden en welk deel weLticht sneller dan wet efficiënter kan. Betreft het echter een
geheel nieuwe taak, dan zal moeten worden gekeken wat er met het programma moet worden
bereikt. Hiervoor moet samen met de opdrachtgever worden bepaatd welke taak of taken met het
nieuwe systeem moeten kunnen worden uitgevoerd. De resuttaten van de functieanatyse kunnen
hierbij, volgens Wickens et at. (1998), fungeren ats uitgangspunt.
De beschnjving van een taak kan bijvoorbeeld normatief (hoe de taak zou moeten worden
uitgevoerd) of descnptief zijn (hoe de taak op dit moment uitgevoerd wordt) maar ook formatief
(hoe een taak zou moeten worden uitgevoerd).43

Taakdecomposltle
Een veetgebruikte methode om een taakanalyse uit te voeren is met behuip van een
taakdecompositie, waarbij een taak onderverdeetd wordt in kteinere subtaken, die op hun beurt
eventueel weer onder te verdelen zijn in sub-subtaken et cetera. Ook de votgorde van de
verschillende taken en subtaken wordt hiermee bepaatd. Een methode van taakdecompositie is door
middel van het uitvoeren van een hiërarchische taakanalyse (HTA).45 Hierbij wordt geanatyseerd wat
de verschiUende (sub- )taken zijn en wat de volgorde van de (sub- )taken is.
Het opzetten van een HTA kan in sommige gevallen retatief eenvoudig gebeuren, door de uitvoerder
van een taak te interviewen en/of te observeren tijdens de uitvoenng van de taak. Complexe taken
zoals autonjden zullen na een uitgebreide taakanatyse zeer complexe HTA's opteveren, simpele
taken kunnen door een simpetere taakanatyse worden beschreven. In hoeverre etke subtaak weer
wordt onderverdeetd in subtaken hangt af van waar de taakanalyse precies voor bedoeld is en de
complexiteit van de taak. Het resuLtaat van een HTA wordt vaak weergegeven met een lilA-
diagram. Een HTA-diagram is een schematische weergave van een taak. Er kan eenvoudig en
overzichtetijk worden gevisualiseerd wat de taak inhoudt. De hoofdtaak en de subtaken worden
weergegeven ats hokjes met een omschnjving van de taak. De hokjes worden verbonden door lijnen
om de subtaken aan te geven.

Plannen
Er wordt bij het opstellen van een HTA-diagram 00k gebruik gemaakt van plannen. Deze ptannen
zorgen ervoor dat getijksoortige taken met één HTA kunnen worden beschreven. Met een plan wordt
de volgorde van de taken beschreven en er kunnen ook meerdere taken met één HTA-diagram
worden beschreven. Het (zeer simpele) voorbeeld dat Dix et aL. (1988) gebruiken voor een taak die
onderworpen wordt aan een HTA is het zetten van een kopje thee; plan 1 is dan het maken van thee
met meLk en suiker en plan 2 het maken van thee zonder metk en suiker. Een deeL van deze taken is
op vereenvoudigde wijze weergegeven in figuur 1.

Een taak kan in dezen van attes zijn, bijvoorbeetd een auto besturen of een brief schnjven.
Zie Vicente (1999) voor een beschrijving van deze soorten taakanatyses.
Zie bijvoorbeetd Kirwan en Ainsworth (1992) of Wickens et at. (1998).
Zie bijvoorbeeLd Wickens et at. (1998) of Dix et at. (1998).
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Plannen

I Plan 0: Thee maken:
Doe 1-3 in die volgorde

Plan 1: Water koken:

I
Doe 1.1 en 1.2 in witlekeunge volgorde

Plan 3a: Thee met metk en suiker:
Doe 3.1-3.3 in willekeunge voLgorde

Plan 3b: Thee zonder melk en zonder suiker:

I
Figuur 1- Een voorbeeld van een HTA-dlagram voor het zetten van een kop thee.

Methodes

I De data die nodig zijn om de HTA uit te voeren en het diagram te maken kunnen op verschiUende
manieren worden verkregen. AUereerst kan de beschikbare literatuur over de te beschnjven taak
worden geraadpLeegd. Ten tweede kunnen personen die de taak uitvoeren worden geobserveerd.

I
Die personen kunnen eenvoudigweg worden geobserveerd tijdens het uitvoeren van de taak maar er
kan hen ook gevraagd worden om hardop te zeggen wat ze doen en waarom ze dat zo doen. Een
derde bron van informatie is experts op het gebied van de taak interviewen; vaak zijn die experts
mensen die de taak zetf regelmatig hebben uitgevoerd.

I De verkregen data moeten worden gecombineerd met het inzicht en de creativiteit van de
uitvoerder van de taakanatyse en ze kunnen worden gebruikt om een HTA-diagram op te steUen.

Na aftoop van de taakanaLyse zoats hierboven beschreven zutLen één of meerdere HTA-diagrammen
zijn gemaakt.

3.2.6 Programma van eisen
Een programma van eisen is een samenvatting van de dne voorgaande stappen, uitgewerkt door de
ontwerper. Deze beschrijft de resuttaten van de voorgaande analyses - de gebruikersanalyse, de
functieanalyse en de taakanalyse - en toont deze aan de opdrachtgever. Het programma van eisen

I wordt daarna met de opdrachtgever besproken. Het dient om te kijken of de ontwerper goed heeft
begrepen wat de opdrachtgever wit. Samen met de opdrachtgever kijkt de ontwerper of het
programma van eisen compLeet is. Ats overeenstemming is bereikt zat het programma van eisen

I
dienen als richtLijn waaraan zoweL opdrachtgever als ontwerper zich dienen te houden.

Behalve een opsomming van bovenstaande stappen is het programma van eisen ook een kntische
kijk op het project. In de dne bovenstaande stappen zouden tegenstnjdigheden kunnen worden

I ontdekt, eventuete probLemen at vroeg worden opgespoord en er kan systematisch worden
weergegeven wat de opdracht is.

I

___________________

' Zie bijvoorbeetd Dix et al. (1998).
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3.2.7 Systeemspecifica ties
Systeemspecificaties zijn specificaties op het technische vlak, bijvoorbeetd: is er een computer,
waarop het programma kan draaien? Is er bijbehorende software aanwezig waar de programmeur
mee aan de stag kan? Wat voor andere soft- of hardware is er nodig? Zijn de computers wet snet
genoeg om aan de eisen van het programma van eisen te voldoen? Zijn er bij de opdrachtgever
mensen die het systeem kunnen onderhouden? Dergetijke vragen worden bij het bepaten van de
systeemspecificaties onderzocht.

Om weer het voorbeetd van de getdautomaat te nemen: stet, de opdrachtgever heeft een ruimte
van 10 x 10 x 10 centimeter gereserveerd voor de processor die de berekeningen voor de
getdautomaat doet, maar deze berekeningen zijn dermate zwaar dat er een grotere processor nodig
is. Dit probteem zat bij het opstetten van de systeemspecificaties naar voren kunnen komen en de
eisen zutten dan moeten worden bijgestetd, of de ruimte die beschikbaar was gestetd voor de
processor zal moeten worden vergroot.

3.2.8 Prototype
Nu een groot deet van de wensen en beperkingen bekend is kan de ontwerper een schets maken van
het programma, om aan de opdrachtgever te taten zien. Dit kan een schets op papier zijn -

zogeheten screenshots - maar het kan ook een uitwerking op de computer zijn waarbij de ontwerper
taat zien hoe de navigatiestructuur in e(kaar moet zitten, zonder dat de achtertiggende
programmatuur geImplementeerd is. In het tweede gevaL is er dus sprake van een schijnbaar
werkend programma dat de ontwerper aan de opdrachtgever laat zien, zonder dat het hete
programma at af hoeft te zijn.

Het schetsen van een prototype stett de ontwerper in staat om zonder at het programmeerwerk
alvast te doen de opdrachtgever te taten zien hoe het programma er uit zat komen te zien en weLke
functionatiteit het heeft. Op deze manier hoeft de ontwerper dus niet al het werk at af te hebben
met de kans dat de opdrachtgever het atlemaal anders voor ogen had. Het is dus een eenvoudig en
goedkoop middel om te kijken of de ontwerper en de opdrachtgever op één Lijn te zitten.

3.2.9 Implementatie
De opdrachtgever weet flu hoe het programma eruit zal komen te zien en kent de werking. De
ontwerper kan na goedkeuring van de prototypes aan de stag om een werkend product te maken. De
functionatiteit en de wensen zijn bekend, het ontwerp is overeengekomen en nu moet nog het
achterLiggende gedeette, de 'motor' behorende bij het programma, worden geprogrammeerd. Ook
de interface van het programma moet worden uitgewerkt en voldoen aan de usabitity-principes
zoats beschreven in paragraaf 3.4.3.

3.2.10 Conclusie
Behalve een goed werkend programma is het betangnjk dat de beoogde gebruikers ermee om
kunnen gaan; de interface moet gebruiksvnendetijk, overzichtetijk en transparant zijn: zie Dix et aL.
(1998). Al deze aspecten voor een goed werkend programma zijn tot op bepaatde hoogte subjectief.
Toch is het mogeLijk om de specificaties voor een goed werkend, gebruiksvnendetijk en transparant
programma te beschnjven in zo objectief mogetijke termen. Dit zat worden besproken in paragraaf
3.5. Daann wordt aandacht besteed aan usabitity en wordt uitgetegd hoe het mogetijk is om een
gebruiksvnendetijk programma te maken. In paragraaf 3.3. wordt een modet besproken van mens-
computer interactie, de executie-evatuatie cyctus van Norman (1988).

26



I

3.3 De executie-evaluatie cyclus

I
3.3.1 Inleiding

I Wanneer een ontwerper een cognitief ergonomisch verantwoord programma ontwikkelt, is het de
bedoeling dat de interactie tussen de gebruiker en het programma zo soepel mogelijk verloopt. De
mate waarin die interactie soepel verloopt vaLt te meten. Norman (1988) heeft een model

I ontworpen - de executie-evaluatie cyclus - dat beschnjft hoe de interactie tussen gebruiker en
computer verloopt. De mate van soepetheid van deze interactie beschrijft hij in termen van kloven.
Hiervoor heeft hij twee nieuwe begrippen geIntroduceerd: de evaluatiekLoof en de executiektoof.

I
Wat deze kloven inhouden wordt in de volgende paragrafen uitgelegd. In paragraaf 3.3.2 wordt
uitgelegd wat de executie-evaluatie cyclus inhoudt, in paragraaf 3.3.3 worden de ktoven uitgelegd
en in 3.3.4 wordt uitgetegd hoe de executie-evaLuatie cyclus kan worden gebruikt bij het ontwerpen
van een gebruiksvnendetijk programma.

3.3.2 Wat houdt de executie-evaluatie cyclus in?

I VoLgens Norman's (1988) executie-evatuatie cyctus wordt voor de interactie tussen een gebruiker en
de wereld (Lees: computer) aUereerst een doeL geformuLeerd door de gebruiker. Als dat doel
geformuLeerd is zal om dat doel te bereiken een actie moeten worden ondernomen. Na het

I
uitvoeren van die actie moet gecontroleerd worden of die actie ervoor gezorgd heeft dat het doet
bereikt is.
De twee aspecten van de actie die van beLang zijn, zijn dus de executie en de evatuatie ervan.
Norman maakt een onderverdeLing van de executie, bestaande uit drie fasen: de intentie vormen,

I de actie specificeren en de actie uitvoeren. De evatuatie bestaat ook uit dne fasen: de staat van de
computer waarnemen, de staat van de computer interpreteren en de uitkomst evalueren
(vergelijken met het doel). Al met at bestaat de executie-evaluatie cyclus dus uit zeven fasen vanaf

I
het vormen van het doel tot en met het evalueren of het doel bereikt is. ELk van deze fasen kan
eventueeL weer onderverdeeld worden in kLeinere subfasen, zoals het vormen van een subdoeL of
het uitvoeren van een subactie. Ook kan in de loop van de cyclus één van de fasen veranderen, als
bijvoorbeetd het doeL op een eenvoudigere manier kan worden uitgevoerd dan voorgenomen was.

I Bij het door Norman (1988) gebruikte voorbeetd (meer Licht maken) is zijn actie in eerste instantie
naar de lichtknop lopen; als er echter net iemand binnenkomt, kan de actie worden: die persoon
vragen het Lichtknopje voor iou bedienen.

3.3.3 De executie- en evaluatiekloof

I
Volgens de executie-evaluatie cyclus van Norman (1988) is het doel van de gebruiker omschreven in
psychologische termen, de staat van de computer echter is omschreven in fysieke termen. Tussen
die beide beschrijvingen bestaan discrepanties. Norman en Draper (1986) noemen die discrepanties
de executiekLoof en de evaLuatiekLoof. De executiekloof is het verschiL tussen de intenties van de

I gebruiker en de door de computer aangeboden, toegestane acties. De evaLuatiekloof is het verschiL
tussen de interpretatie van de staat van de computer en de werketijke staat van de computer. Voor
een goede interactie tussen de gebruiker en de computer zijn deze kloven zo klein mogelijk, zodat

I
de gebruiker zo goed mogelijk de gewenste acties kan uitvoeren zonder extra moeite en de
gebruiker de staat van de computer zo goed moge(ijk, zonder veel moeite, kan interpreten.

I

I

I
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3.3.4 De executie-evaluatie cyclus en ontwerp
De executie-evaluatie cyclus kan volgens Norman en Draper (1986) worden gebruikt als Ieidraad bij
het ontwerpen van een gebruiksvnendelijk programma. Zij komen dan ook tot vier algemene
principes voor goed ontwerp.

• Zichtbaarheid. De gebruiker kan de staat van het programma en de mogeLijke acties zien.
• Een goed conceptueel model. Er dient een goed gebruikersmode( te zijn, met consistentie in

de weergave van mogelijkheden en resultaten en het programma dient coherent en
consistent te zijn.

• Goede mapping. De relatie tussen acties en resultaten, tussen de bestunngelementen en
datgene wat ze bewerkstelLigen en tussen de staat van het programma en datgene wat
zichtbaar is voor de gebruiker moet duidelijk zijn.

• Terugkoppeling. De gebruiker moet continu volledige terugkoppelingen knjgen van het
systeem wat betreft het resultaat van ondernomen acties.

Wanneer deze pnncipes consequent worden toegepast zouden de kLoven zo klein mogeLijk gehouden
kunnen worden. Een begrip, dat hiermee samenhangt is usability: wanneer de kioven klein zijn, is
de usability van een programma hoog. Paragraaf 3.4 behandelt het begrip usability en in paragraaf
3.4.3 wordt een lijst met usabitity-principes opgesomd. Deze lijst is een vnj uitgebreide uitwerking
van de bovenstaande vier pnncipes, die wat concreter is dan deze vier algemene principes.
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i
3.4 Usability

I 3.4.1 Inleiding
Usability heeft niet echt een Nederlandse vertaling; het houdt het midden tussen bruikbaarheid en
gebruiksvnendelijkheid. De term usability zat hier dan ook onvertaald btijven.
Een definitie van usabiLity is:47

"De usability van een product is de mate waarin bepaalde gebruikers effectief, efficient,

I
gemakkelijk en op acceptabele wijze bepaalde doelen kunnen bereiken in een bepoalde omgeving.

Usability valt (zie definitie) op te splitsen in vier aspecten: effectiviteit, efficiëntie, voldoening en
op een acceptabete manier de taak kunnen vernchten. Deze aspecten zijn aUemaal mm of meer

I meetbaar en dus te gebruiken om te kijken hoe hoog de usabiLity van een product is.

Effectivitelt

I
De effectiviteit waarmee een taak kan worden uitgevoerd kan worden gemeten door simpelweg te
kijken of de taak (volledig) is uitgevoerd. Er kan worden gekeken of de taak is uitgevoerd; zo niet,
dan kan worden bepaa(d welke delen van de taak wet zijn uitgevoerd. Ads de gebruiker er niet in
sLaagt de gewenste taak uit te voeren is de effectiviteit dus niet hoog en de usability zal dan ook

I
Efflciëntie

I
ALs de gebruiker op omslachtige manieren zijn doeL bereikt is er sprake van beperkte efficiëntie; de
taak kan efficiënter worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: de noodzaak een Lange handLeiding te
moeten doorlezen tijdens het gebruiken van het product of het onsystematisch geplaatst zijn van

I
knoppen.
De hoeveeLheid fouten, de tijd die wordt besteed aan de taak en de werkgeheugenbeLasting zijn
attedne maten voor de efficiëntie van de uitvoering van de taak. ALs er tijdens het uitvoeren van
een taak veeL fouten worden gemaakt zal dit de efficiëntie negatief bemnvloeden. Ook ats er veel

I tijd wordt besteed aan dingen die de taak vertragen (zoals hulpfuncties gebruiken of zoeken in
menustructuren) zal dit de efficiëntie negatief beInvloeden.
Tevens kan de werkgeheugenbeLasting - de hoeveeLheid geesteLijke inspanning die het kost het om

I
de taak uit te voeren - gemeten worden, door proefpersonen tijdens het uitvoeren van een taak met
het product een andere - simpele - taak te Laten uitvoeren. Ads de twee taken elkaar in hoge mate
beInvLoeden zal de werkgeheugenbelasting van de gebruiker hoog zijn. Hoe hoger de
werkgeheugenbelasting is, des te groter de kans op fouten.

I

I
Voldoening
Voldoening is een subjectieve maat. Het kan voorkomen dat sommige mensen er voLdoening
uithaLen om moeilijke commando's uit hun hoofd te leren terwijl anderen het prettig vinden om op
een vooraf door de ontwerper bepaalde manier een programma doorLopen. VoLdoening kan op

I verschillende manieren gemeten worden; de simpelste manier is gebruikers te vragen - bijvoorbee(d
door middel van een vragenlijst - wat ze van het product vinden. Vonden ze het Leuk of prettig
werken of ergerden ze zich aan bepaalde dingen? Hierbij wordt de gebruiker dus gevraagd naar

I
diens houding ten opzichte van het product.

Acceptabele wijze
Wat precies een acceptabele wijze van het uitvoeren van een taak is, verschiLt per persoon. Deze

I subjectieve maat kan dus het beste worden gemeten, door de uitvoerders van een taak te vragen
wat ze een acceptabete manier vinden om de taak uit te voeren.

Oft is een vertating van de definitie die Jordan (1998) geeft.
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3.4.2 Waarom is usability belangrijk

P

Zoals eerder gezegd is een doel van HCI ervoor te zorgen dat de interactie tussen mens en computer
zo soepel mogeLijk vertoopt. Een product met een hoge usability zal deze interactie soepeler doen
verlopen. Gegeven twee producten die hetzetfde kunnen, zal het product met de hoogste usability
de voorkeur verdienen van de gebruiker. Het product met de grootste usability zal de gebruiker

I meer aanspreken. Ook kan een product met lage usability gevaar opLeveren, zie Jordan (1998).
Bovendien kan een product met een hoge usability kosten besparen, omdat mensen minder tijd
nodig hebben om het product te Leren gebruiken en het product te blijven gebruiken.

3.4.3 Usability-principes

I
Usability-pnncipes zijn pnncipes waaraan votdaan moet worden om de usability van een product te
vergroten. Niet eLk principe is goed van toepassing op eLke interface en niet alle pnncipes tellen
even zwaar. Het is ook niet zo dat de totale usability simpelweg een opteLsom is van deze pnncipes;
ze fungeren aLs Leidraad voor goed ontwerp. Hoe meer wordt voldaan aan deze pnncipes, hoe groter
de usability van het te ontwerpen product zal zijn.

Er zijn verschiUende lijsten met principes of heuristieken gepubliceerd (o.a. Brown, 1988, Marshall,

P

Nelson & Gardiner, 1987 en Mayhew, 1992). In deze paragraaf worden de in Nielsen (1993)
genoemde heunstieken genoemd. Bij de ontwikkeling van nieuwe programma's moet rekening
worden gehouden met deze pnncipes, aLthans aLs de ontwerper wiL dat er 00k mensen gebruik
zulLen maken van het product.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Een autoradio bijvoorbeetd, die moeilijk te bedienen s, kan de njvaarthgheid negatief beinvtoeden; dit
van Jordan (1998).
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Simpele en natuurlijke dialoog.

Grafisch ontwerp en kleurgebruik
o Van onderdeten van een interface die bij e(kaar horen moet, voLgens de principes

van de Gestatttheorie, duidetijk zijn dat ze bij etkaar horen. Dit kan door middeL
van overeenkomst in kteur, duidetijke afbakening of groepering en dicht bij etkaar
ptaatsen van deze onderdeLen.

o Gebruik niet teveeL kteuren; maximaaL vijf a zeven.
o Maak de interface ook bruikbaar voor kLeurenbLinden en mensen met een

monochroom beeldscherm. Geef kLeurcodenngen dus niet atleen aan met een kleur
maar ook met een andere onderscheidende eigenschap, bijvoorbeetd een symboot.

o Gebruik kteuren orn te categonseren, onderscheid te maken en om aandacht te
trekken voor een bepaald aspect van de interface, maar niet om informatie te
geven.

Minder is meer
o Hoe minder informatie er staat op een bee(dscherm hoe sneller deze informatie te

vinden is.
o Meer opties leiden niet tot meer gebruiksvnendelijkheid.

Spreek de taal van de gebrulker

o Letterlijk: gebruik de natuurlijke taat van de gebruiker.
o Figuurtijk: gebruik woorden en termen die de gebruiker kent en gebruikt.
o Iconen: gebruik iconen die voor de gebruiker begnjpeLijk zijn.
o Bekijk interacties met de interface vanuit het standpunt van de gebruiker.

Mapping en metaforen
o Zorg voor een een-op-een weergave van datgene wat weergeven moet worden. Zorg

dat wat weergegeven wordt overeenkomt met het model dat de gebruiker heeft van
het onderwerp.

o Gebruik waar dat verhelderend kan werken een metafoor waar de gebruiker bekend
mee is en die alLe aspecten van de interface aankan (een voorbeeLd is de metafoor
van het bureaublad dat de meeste WIMP-besturingssystemen gebruiken).

o Zorg dat aspecten van de interface en het achtertiggende programma die niet door
middel van de metafoor te beschrijven zijn uitgetegd worden, om te voorkomen dat
mensen cruciale fouten maken doordat ze de metafoor voor waar aannemen.

Minimatiseer de geheugenbelasting van de gebrulker

o Laat de gebruikers waar mogetijk kiezen uit een lijst met opties in pLaats van ze iets
te Laten invullen. Dit verkleint de kans op fouten.

o Als gebruikers iets moeten hemoemen, geef ze dan ats standaardwaarde de huidige
naam, aangezien ze vaak ongeveer dezetfde naam willen geven als de huidige naam.

o Laat alteen die aspecten van een interface zien die de gebruiker op dat moment
nodig heeft (minder is meer).

o Geef een voorbeeld van de structuur van in te voeren data of geef een
standaardwaarde zodat duidelijk is welk formaat vereist is. Dit gaat bijvoorbeeld op
voor een datum, aangezien deze op verschitlende manieren kan worden
weergegeven. 10.4 kan bijvoorbeeld 10 april betekenen of 4 oktober.

o Zorg dat, wanneer naar een eenheid wordt gevraagd, de grootheid waann dat wordt
uitgedrukt duidelijk is. Vraag dus iemand naar een Lengte (in meters).

o Zorg ervoor dat het programma gebruik maakt van geneneke regeLs die in
verschilLende situaties van toepassing zijn. (Zo maakt Windows bijvoorbeetd gebruik
van een knip en plak methode die met diezelfde commando's (control-c en control-
v) zowet tekst als plaatjes ats hele files kan kopieren en plakken). Zie ook hieronder
onder het kopje consistentie.
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Consistentie

o Zorg dat een aspect van de interface dat attijd op een bepaatde plek staat niet
ineens in een ander deet van de interface op een andere plek staat.

o Maak gebruik van standaarden zoals die in andere programma's waar de gebruiker
mee bekend is worden gebruikt.

o Zorg voor consistentie tussen de verwachtingen van gebruiker en het programma.
o Zorg voor consistentie binnen het programma.

Terugkoppeling

o De sLechtste terugkoppeting is geen terugkoppeling geven.
o Zorg dat de terugkoppeting duidetijk en hetder is. Dit is voorat beLangnjk ats de

gebruiker lets doet dat fout is of niet mag. In dat gevat moet de gebruiker nametijk
precies weten wat er niet mag, zodat deze fout in de toekomst niet meer wordt
gemaakt.

• Responstijd
o De responstijd van het systeem moet zo kLein moge(ijk zijn; met andere woorden,

zorg ervoor dat het programma snet genoeg is.
o Zorg ervoor dat de gebruiker door heeft dat het systeem bezig is en hoetang dat

ongeveer gaat duren. Dit Laatste is voorat betangrijk aLs de verwachte responstijd
groter is dan 10 seconden.

• Systeemfouten
o Zorg ervoor dat de gebruiker weet wat er mis is aLs het programma vasttoopt of er

mee ophoudt. Geef de gebruiker inzicht in waar de fout tigt en of de gebruiker het
kan hersteUen.

DuideIIjke uitgang

o Zorg voor een escapemogelijkheid, oftewet dat een gebruiker op elk moment een
bepaalde begonnen actie kan stoppen, zonder dat dat fouten oplevert.

o Zorg voor een undo-functionatiteit, dat wit zeggen dat de gebruiker eLke actie
ongedaan kan maken.

o De gebruiker moet kunnen ingnjpen ats het systeem te tang ergens mee bezig is; de
computer moet daar dan direct op reageren.

o De escape- en undo-functionatiteit moeten duidetijk zichtbaar zijn voor de
gebruiker.

SnelkoppeLingen

o Maak gebruik van standaardwaarden ats de gebruiker een waarde moet kiezen.

Foutmeldingen

o De foutmetding moet in voor de gebruiker hetdere en duidetijke bewoordingen zijn
geschreven, zodat de gebruiker aan de foutmetding op zich genoeg informatie
heeft.

o Foutmetdingen moeten precies zijn en niet atgemeen; me(dingen in de trant van
"Kan fite niet openen" of nog erger "Er is een fout opgetreden" zijn niet
informatief.

o Foutmetdingen moeten constructief zijn, dat wit zeggen de gebruiker helpen om een
oplossing voor het probteem te vinden. Een voorbee(d: ats de gebruiker in een
command-line interface "open otwin.txt" intypt zou de interface kunnen zeggen dat
die file niet bestaat en vragen of de gebruiker wetticht de fite "atwin.txt" wit
openen.

o FoutmeLdingen moeten beLeefd zijn en niet intimiderend; de schuld moet niet bij de
gebruiker worden gelegd en de gebruiker moet ook niet bang worden gemaakt.

o Het gebruik van woorden als fataat of illegaaL moet worden vermeden.

Zie hiervoor Card, Robertson en Mackinlay (1991).
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I
Voorkom fouten

o Laat mensen kiezen uit verschittende opties in plaats van ze te laten spetlen.
o Geef, als een emstige fout dreigt te gebeuren, een bevestigingsdialoog waarbij de

I
gebruiker wordt gevraagd of dat echt de bedoeLing is.

o Wees spaarzaam met bevestigingsdialogen. Wanneer te vaak gebruik wordt gemaakt
van bevestigingsdiatogen, bestaat de kans dat gebruikers deze automatisch gaan

I
wegktikken, ook wanneer deze belangnjke informatie bevatten.

o Probeer, op basis van gebruikerstesten, veelvoorkomende fouten op te sporen en te
verbeteren.

Help en documentatie

o Mensen lezen alleen een handleiding op het moment dat ze er niet meer zeLf
uitkomen; aangezien ze de handleiding meestal dan pas voor het eerst wilten

I gebruiken weten ze deze vaak niet te vinden. Ga er dus niet van uit, dat gebruikers
de handLeiding gebruiken.

o Gebruik online documentatie (documentatie op Internet) en associatieve huip (dat

I
wit zeggen huLp toegespitst op datgene waar de gebruiker op dat moment mee bezig
is) in de interface.

o Bedenk dat een huLpfunctie een extra feature is van de interface en dus op die
manier de usability van de interface kan vertagen (zie bet minder is meer principe).

1
o Zorg ervoor dat de hutp voor zich spreekt en dat deze dus niet zelf ook een

huLpfunctie nodig heeft.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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3.5 Usability evalueren

3.5.1 Inleiding
De usability van een programma kan worden bepaald door middel van een usability-evaluatie.
Hierbij wordt het programma getest met gebruikers. Dit testen kan op meerdere manieren. In
paragraaf 3.5.2 wordt het zogetieten hardop-denken protocol besproken. Dat is slechts één van de
vele manieren om een usability-evaLuatie uit te voeren. Deze methode heeft als voordeeL, dat ze
redelijk eenvoudig kan worden uitgevoerd en dat ze met weinig proefpersonen goede data kan
opleveren
Om op een kwalitatieve manier de usability van een programma te meten heeft Jordan (1998) - op
basis van de definitie van usability zoals gegeven in paragraaf 3.4 - usability onderverdeeld in 5
componenten. In paragraaf 3.5.3 worden deze componenten besproken.

3.5.2 Hardop-denken protocol
Het hardop-denken protocol is één van de manieren om een programma mee te evalueren. 51

Proefpersonen worden dan aan het werk gezet met een programma en proberen zoveeL mogelijk te
vertellen wat ze denken. Ze vertellen wat ze waarnemen, wat ze daarvan denken, wat ze denken te
moeten doen, hoe ze dat denken te kunnen bereiken, et cetera. Het kan voorkomen, dat ze een
aantal opdrachten knjgen, die ze met het programma moeten uitvoeren.
De proefpersonen worden op één of andere manier geobserveerd tijdens het protocol, bijvoorbeeLd
met een camera of door iemand achter een halfdoortatende spiegel. Ook kan er iemand aanwezig
zijn die de proefpersoon waarneemt en die aantekeningen maakt. De data van het hardop-denken
protocol kunnen na afloop worden geanalyseerd door de onderzoeker.

3.5.3 Evaluatiecriteria

Inlelding
De resultaten van de usability-evatuatie kunnen, volgens Jordan (1998), worden bespoken in de
onderstaande vijf componenten van usability. Bij eLk van deze componenten wordt uitgelegd wat de
component inhoudt. Oak wordt uitgelegd in welke gevallen welke component belangnjk is. Sommige
componenten hangen nauw samen met andere componenten en niet elke component is voor elk
type programma even belangnjk. De bespreking van de resultaten in termen van deze componenten
is dan ook voornamelijk bedoeld om een kwalitatieve beoordeling van een programma te verknjgen.

Guessability
"De mate van effectiviteit, efficientie en voldoening waarmee bepaalde gebruikers specifieke
taken met een bepaald product voor de eerste keer kunnen voltooien."

Als gebruikers die het programma voor de eerste keer gebruiken direct goed overweg kunnen met
het programma, zal de guessability ervan hoog zijn. Als de interface voor zich spreekt zal de
guessability waarschijnlijk hoog zijn. Hoe kleiner de executie- en de evaluatiekloof zijn, hoe hoger
de guessability; gebruikers weten immers als deze kloven klein zijn precies hoe ze datgene wat ze
willen bereiken kunnen bewerkstelligen en ze zien ook duidelijk de gevolgen van de acties die ze
hebben ondernomen.
Guessability is voornameUjk belangnjk als het product één of sLechts een paar keer zal worden
gebruikt, zoals een informatiezuil. Guessability IS 00k beLangrijk als er meerdere alternatieven zijn
van een bepaald programma; als het programma niet direct duidelijk is, zullen vele gebruikers op
zoek gaan naar een alternatief programma dat misschien minder kan maar wel de eerste keer voor
zich spreekt. Gebruikers die direct de eerste keer begnjpen hoe het programma werkt kunnen
geneigd zijn het een goed programma te vinden.

°Zie bijvoorbeetd NieLsen (1993).
' Zie bijvoorbee(d Dix et at. (1998).
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Learnability
"De mate van effectiviteit, efficientie en voldoening waarmee bepaalde gebruikers een competent

niveau van uitoefening van bepaalde taken kunnen krijgen met een product, wanneer ze die taken
at eerder hebben voltoold.

Leamability is een maat voor hoe snel een product kan worden geteerd. Hoe sneLler een gebruiker
goed met het product om kan gaan, hoe hoger de learnabitity is.
Leamability is vooral belangnjk als er weinig tijd is om het product te leren gebruiken. In dat geval
moet de gebruiker nameLijk na één of een paar keer het product gebruikt te hebben er at goed mee
aan de slag kunnen. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand (bijvoorbeeLd een tijdelijke
secretaresse) voor korte tijd aan het werk gaat met een bepaald product. Er moet dan zo mm
mogelijk tijd en geld warden besteed met het leren omgaan met het product. Uiteraard is
learnabitity ook belangrijk voor producten waarvoor genoeg tijd is om het product te leren
gebruiken. Als iemand snelter goed met een bepaald product kan omgaan dan met een alternatief
product zal minder snel voor het alternatieve product warden gekozen.

Experienced user performance
"De mate van effectiviteit, efficientie en voldoening waarmee bepaalde ervaren gebruikers

bepoalde taken met een bepaald product kunnen uitvoeren.

Experienced user performance is de mate waann een expert - een ervaren gebruiker - met het
product kan omgaan. Een ervaren gebruiker zal normatiter proberen om zo sneL en efficient
mogelijk een bepaatde taak af te ronden met het product. Als de ervaren gebruiker met een
bepaald product echter net zo Lang over een taak doet ats een leek dan is de experienced user
performance dus niet zo hoog. SneLkoppeLingen (verkorte commando's) en macro's (snetkoppelingen
die een reeks commando's ats één handeting uitvoeren) kunnen de experienced user performance
verhogen.
Deze component is beLangnjk als er geen tijdsdruk zit achter het leren omgaan met het product,
maar er wet op een haag niveau moet warden gepresteerd met het product. Het is minder
belangnjk voor producten die op minder regelmatige basis worden gebruikt. In dat geval zijn
namelijk de guessability en de re-usability veet belangnjker. Een programma met een hoge
learnabiLity zal oak waarschijnLijk een hogere experienced user performance hebben.

System potential
"De optimale mate van effectiviteit, efficientie en voldoening waarmee het mogelijk is om

bepaalde taken met een bepaald product uit te voeren.

De system potential is een maat voor de mogelijkheden die het systeem biedt aan de gebruiker. De
system potential gaat uit van ervaren gebruikers en wat ervaren gebruikers met het systeem kunnen
bereiken. Als een persoon 200 aansLagen per minuut kan maken met een
tekstverwerkingsprogramma dat maar 100 aanstagen per minuut kan verwerken heeft dat
programma een lage system potential.
System potential is minder belangnjk als het grootste deel van de taak bestaat uit creativiteit van
de gebruiker, bijvoorbeeld een schnjver die een boek schnjft (een voorbeeLd van Jordan, 1998); het
grootste deel van de taak 'het schnjven van een boek' bestaat uit het bedenken welke kant het pLot
opgaat en met zo snet mogelijk typen zal de taak amper sneller gaan.

Re-usability
"De mate van effectiviteit, efficientie en voldoening waarmee bepaalde gebrulkers bepaalde

taken met een bepaald product kunnen uitvoeren, na een lange tijd die taken niet te hebben
uitgevoerd."

Re-usability is belangnjk voor producten die een gebruiker eens in de zoveel tijd (intensief)
gebruikt. Het is een maat voor hoe snel een gebruiker een gegeven taak, met dat product, weer
oppikt. Dit aspect hangt nauw samen met de learnability. Als een product een hoge learnability
heeft zal de re-usability oak haag zijn. Ook zal de re-usability van een product met een hoge
guessability hager zijn.
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3.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is de theone uitge(egd die wordt toegepast in de volgende hoofdstukken. De
begnppen user-centered design en usability zijn uitgelegd en ook is uitgelegd wat de functie is van
usability en hoe de usability van een programma kan worden gemeten en worden onderverdeeLd in

I
componenten. In hoofdstuk 5, waann de usability van een programma wordt geevalueerd, zullen de
resuttaten van de evaluatie besproken worden aan de hand van deze componenten. In het volgende
hoofdstuk wordt een programma ontwikkeld volgens de in paragraaf 3.2 besproken user-centered
design methode.
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i 4 Ontwikkeling van het programma

1 4.1 Inleiding

' In hoofdstuk 3 is besproken hoe een nieuw, gebruiksvnendetijk programma volgens de user-centered
design methode kan worden ontwikketd. Deze methode wordt in dit hoofdstuk toegepast op een
nieuw te ontwikketen programma, name(ijk een programma dat het voor psychotogen mogetijk
maakt om zonder programmeerkennis een vragentijst te ontwerpen via internet, waarna de

I vragenhijst ook via internet kan worden afgenomen. De gegeven antwoorden kan de onderzoeker
ook via Internet downtoaden en vervotgens in een statistisch dataverwerkingsprogramma invoeren.51
Voor de ontwikketing van dit programma is het in paragraaf 3.2 besproken traject van Wickens et at.

I
(1998) toegepast.
In paragraaf 4.2 wordt uitgetegd wat de precieze invutting van de door Wickens et at. (1998)
beschreven algemene stappen voor de ontwikkeLing van dit programma is geweest. Deze stappen
worden doortopen op dezeLfde manier als is besproken in paragraaf De resuttaten van deze

I stappen staan in paragraaf 4.3. Ook het uiteindetijke programma dat dit opteverde wordt
besproken, op basis van de usability-principes, zoats die zijn toegepast bij de ontwikketing ervan.
Aan het einde van dit traject is er een volgens user-centered design ontworpen, theoretisch

I
gebruiksvnendetijk programma om vragentijsten mee af te nemen via internet.55 In hoofdstuk 5 zal
dit programma onderworpen worden aan een usabiLity-analyse, om te onderzoeken of het
programma ook in de praktijk gebruiksvnendelijk is.

1 4.2 Het traject

I
4.2.1 Gebruikersanalyse

I De beoogde gebruikers van het programma om vragenlijsten af te nemen via internet zijn
psychotogen die vragenlijstenonderzoek via internet willen uitvoeren. Voor het uitvoeren van de
gebruikersanalyse is een dnetaL Nederlandstalige medewerkers van de vakgroep Sociale- en

I
Organisatiepsychotogie van de Rijksuniversiteit Groningen gekozen, van wie bekend was dat zij zich
bezighielden met vragenlijstenonderzoek.
De keus is gevalLen op deze specifieke - kleine - groep gebruikers, omdat verwacht werd, dat deze
groep genoeg kwalitatieve informatie zou kunnen opleveren voor de gebruikersanalyse. De

I beschikbare tijd voor dit onderzoek was namelijk te beperkt om een grotere gebruikersanatyse met
meer gebruikers uit te voeren. Bovendien waren deze onderzoekers beschikbaar voor het onderzoek
en bereid eraan deeL te nemen.

Om de gebruikerskarakteristieken van de beoogde gebruikers te onderzoeken is hen een vragentijst
afgenomen. De vragen op de vragenlijst werden door de onderzoeker voorgelezen en de antwoorden
werden genoteerd door de onderzoeker. Tijdens het onderzoek mochten de respondenten vragen

I stetlen. Wanneer de vraag niet geheet duideLijk was voor de respondent, werd de vraag toegeLicht
door de onderzoeker. Ook werd, wanneer het antwoord ambigu of onduideLijk was, de respondenten
gevraagd extra uitLeg te geven bij het antwoord.

I Het doel van de vragenlijst was, om achter voor de ontwikketing van het programma relevante
gebruikerskaraktenstieken te komen. Hiervoor werd de respondenten allereerst een aantal

Net Idee voor dit progranima is ontstaan vanuit een samenrk1ng met Jonathan van 't Riet, voor wie hancknatIg een
vragentijstenonderzoek voor Internet is ontwikketd (Van 't Ret, 2004). Zjn begeteicier, Dr. Dijkstra, heeft voor de
ontwikkehng van dit programma gefungeerd ats opdrachtgever.

I
De uitleg bij de systeemspecificaties en de uitleg bij het programma van eisen ontbreken echter. Voor een uitteg van deze

stappen, zie paragraaf 2.3.
Zie paragraaf 3.4.3.
Voor user-centered design, zie paragraaf 3.2.
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kwatitatieve vragen gesteld. Dit gebeurde door hen een negental open vragen te stellen die
betrekking hadden op het soort onderzoek dat ze deden, de frequentie daarvan en hoetang ze at

I onderzoek deden. Ook werd gevraagd naar hun ervanng met vergetijkbare programma's om
vragenlijstenonderzoek af te nemen. Verder werd hen gevraagd of ze tekst konden opmaken in
HTML en of ze bereid waren om, en zo ja hoeveel, tijd te besteden aan het leren van het

I
programma en of ze, aLs het programma hen daarmee zou helpen, vaker per jaar onderzoek te
doen.

Na deze kwaLitatieve vragen kwam een dnetaL reeksen steRingen die betrekking hadden op de
struikeLbLokken van hun huidige werkwijze, hun verwachtingen van een programma dat
vragenlijstenonderzoek zou vergemakkeLijken en de voordelen die ze zagen in een dergeLijk
programma ten opzichte van hun huidige werkwijze. In totaat waren er 16 steUingen.

I
Bij het beantwoorden van de stettingen is gebruik gemaakt van een zogeheten vijfpuntsschaaL De
keuze is gevatLen op deze schaat omdat het meer nuances geeft dan een tweepuntsschaat (met
bijvoorbeetd de opties eens en oneens) en omdat er ook de keuze moest zijn om neutraal tegenover
een stetting te staan. Bij een schaat met nog meer opties wordt de informatie flog meer
genuanceerd, maar dat was gezien de aard van het onderzoek en de beperkte hoeveetheid
respondenten niet noodzaketijk.

I Na etke sene stetLingen was er voor de respondenten de mogetijkheid om een aanvutLing te geven op
de stetLingen, door bijvoorbeetd zeif een aantat niet in de vragenLijst genoemde struikeLbtokken te
noemen.

I 4.2.2 Functieanalyse
Voor de functieanaLyse die is uitgevoerd, is gebruik gemaakt van de methode, zoaLs beschreven in
paragraaf 3.2.4. Hiervoor zijn, in een serie gesprekken en na het raadptegen van Literatuur over
functieanatyses en vragentijstenonderzoek, de dne vragen die behoren bij een functieanaLyse
beantwoord. Deze vragen staan beschreven in paragraaf 3.2.4.

I
4.2.3 Taakanalyse

I Voor de taakanaLyse zijn HTA's uitgevoerd van de verschittende taken. Voor de taken in het veld en
in het lab zijn, naar aanteiding van gesprekken met de opdrachtgever en het raadptegen van de
Literatuur, descnptieve HTA's uitgevoerd. Bij deze taken is gekozen voor de descriptieve
taakanatyse, omdat er een beschnjving wordt gemaakt van bestaande taken. Deze HTA's zijn

I verwerkt tot
Voor de taak via Internet is een formatieve taakanatyse uitgevoerd. Hier is voor gekozen, omdat de
taak via internet geen beschnjving is van hoe vragentijstenonderzoek via internet momenteet

I ptaatsvindt, maar een beschnjving van hoe de opdrachtgever en de ontwerper vinden dat de taak
zou moeten zijn. Op basis van de resuttaten van de gebruikersanatyse en de in hoofdstuk 2
besproken voor- en nadeLen van vragentijstenonderzoek via internet, is een HTA uitgevoerd. Ook
deze HTA teidde tot een HTA-diagram, van de taak via internet.

4.2.4 Prototype
Het programma is gemaakt in de combinatie PHP en MySQL. Deze combinatie Levert pagina's op die
geschreven zijn in HTML, de taaL van het internet. Omdat het eindresuttaat dat de gebruiker te zien
knjgt in HTML is geschreven is een prototype van het programma in HTML gemaakt. Hierdoor krijgt

I de opdrachtgever te zien wat er bij gebruik van het programma ook te zien zou zijn, nametijk
HTML-pagina's.
HTML-pagina's maken kost minder tijd dan een PHP-programma schnjven dat HTML-pagina's
oplevert. Op deze manier kan dus in korte tijd een schijnbaar werkend programma gemaakt worden
om aan de opdrachtgever te tonen. De gebruiker kan een aantat functies die het programma zaL
hebben bekijken, maar de data worden niet doorgevoerd. Deze methode heeft ats voordeet dat de

I ' In een derge(ijk gevaL kon de ondervraagde kiezen voor de middetste optie. Deze optie werd 00k gekozen als de steLLing
met van toepassing was op de ondervraagde in kwestie.
57Voor de verschitLende taakanatyses, zie Vicente (1999).
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functionatiteit van het programma duidetijk naar voren komt zonder dat deze at geImplementeerd
is. ALs de opdrachtgever het niet eens is met bepaatde deten van het programma dan kunnen die

I deLen eenvoudig worden aangepast zonder dat het uiteindetijke programma hoeft te worden
herschreven. Na goedkeunng van de prototypes en eventueLe aanpassingen op basis van
commentaar van de opdrachtgever kan begonnen worden aan de impLernentatie.

I
4.2.5 Implementatie

I
Op basis van tiet programma van eisen en het prototype is een werkend programma gemaakt. Bij de
ontwikketing van dit programma iS 00k zoveet mogetijk rekening gehouden met de usability-
pnncipes, zoals besproken in paragraaf 3.4.3.
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I
4.3 Resultaten

I In deze sectie worden de resuttaten van de verschittende stappen - zoats beschreven in paragraaf
4.2 - besproken. Hiervoor zutten deze stappen doortopen worden in de vo(gorde waann ze zijn

I
besproken. Aan het einde van dit hoofdstuk zuUen de resuttaten van het onderzoek ats geheet
worden besproken.

I
4.3.1 Gebruikersanalyse

Wie zijn de gebrulkers?
De gebruikers van het programma zijn onderzoekers die vragentijsten via Internet witten afnemen.

I Hiervoor hebben ze een programma nodig dat deze vragenlijsten genereert, aangezien de
gebruikers zetf niet over de benodigde programmeerkennis beschikken. Het programma moet het
onderzoek daarom voor hen publiceren op internet en de verkregen data opstaan in een database.

De gebruikte vragentijst is te vinden in appendix 8.1 en de antwoorden erop zijn te vinden in
appendix 8.2. Hieronder volgt een korte samenvatting van de beLangnjkste gevonden resuttaten.

I Totstandkomtng van de resultaten
Voor de gebruikersstatistieken is een kwatitatieve samenvatting gegeven van de gegeven
antwoorden. Bij de steltingen is een vijfpuntsschaat gebruikt, waarbij 1 stond voor hetemaal mee

I
eens en 5 stond voor helemoal mee oneens. Voor de uiteindetijke, gemiddetde resuttaten zijn de
scores per stelting gemiddeld en afgerond op gehete getatlen.

Gebrulkerskaraktenstieken
Uit de antwoorden op de vragentijsten is naar voren gekomen, dat de beoogde gebruikers van het
programma onderzoekers waren die gemiddetd tussen de 4 en de 6 keer per jaar onderzoek deden
met vragentijsten. Twee van de dne hadden at 10 jaar ervanng met vragentijstenonderzoek, de

I
derde slechts ruim een jaar. Enige HTML kennis was bij de meeste respondenten wet aanwezig,
zoaLs het opmaken van teksten in HTML. Ze hadden behoefte aan het te ontwikketen systeem en
waren ook bereid er de nodige tijd in te steken om het te teren. Het zou het aantat onderzoeken
dat ze per jaar doen kunnen verhogen. Ze kenden attemaat een atternatief programma om

I onderzoek via internet mee te doen, maar niet attemaat hadden ze met een dergelijk programma
gewerkt.

I
De strulketblokken van de huldige werkwijze
Uit de vragen over de struiketbLokken, die de respondenten zagen in de huidige werkwijze, kwam
het votgende naar voren, zie tabet 2.

Tabel 2. Gemiddetde scores van de struikeLbtokken bij de huidige werkwijze.

Het kost teveet tijd. 2

1k moet vaak Lang wachten op de resuttaten. 4

Het verwerken van de data neenit veel tijd in besLag. 2

De votgorde van de vragen staat vast. 4

- Er kan geen terugkoppeLing worden gegeven op basis van de antwoorden. 3

De verdere opmerkingen van de respondenten hadden betrekking op de kosten en de togistiek van
de huidige werkwijze. 00k het rekruteren van respondenten werd gezien ats een struiketbtok. Ook is
er met de huidige werkwijze nog veet handwerk voor de onderzoeker te doen.

Verwachtlngen van de gebrulker van het nleuwe programma
Uit de vragen over de verwachtingen, die de gebruikers van het nieuwe programma hadden, kwam
het volgende naar voren, zie tabet 3.
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1k verwacht dat zon systeem mij tijd bespaart. 2

1k verwacht dat zon systeern geld bespaart. j.
1k verwacht dat het makke(ijk te bedienen is. 2

1k verwacht dat zon systeem atte verschilLende vraagcategorieën kan aanbieden. 2

1k verwacht dat 1k aLte vragentijsten die 1k wit er mee kan genereren

1k ben bereid enige concessies te maken wat betreft de vormgeving t.o.v de papieren versie.

De verdere wensen van de gebruikers waren onder andere: invloed hebben op tijdsaspecten van het
onderzoek (bijvoorbeeld de duur per vraag kunnen beInvloeden, manipuleren en bijhouden) en
privacy- en veiLigheidsaspecten. Verder hadden de respondenten nog een aantal wensen, die te
Lezen zijn in appendix 8.2.

Voordelen van afnemen van vragenhijsten via internet volgens de gebrulkers
Uit de vragen over de voordelen die de respondenten zagen in onderzoek afnemen via Internet,
kwam het volgende naar voren, zie tabeL 4.

Tabel 4. Gemiddelde scores van de voordeLen van het afnemen van vragenLijsten via Internet.

Er kunnen meer mensen worden bereikt. 2

De mensen kunnen op elk moment van de dag het onderzoek doen. 1

De proefpersonen hoeven niet fysiek aanwezig te zijn bij de onderzoeker. 1

Er kan een automatische terugkoppeLing worden gegeven op basis van de gegeven antwoorden. 2

Verdere voordelen die de respondenten aangaven waren onder andere: respondenten kunnen direct
na afloop een terugkoppeling knjgen, de data kunnen eenvoudig, centraal worden bijgehouden,
proefpersonen kunnen eenvoudig worden gerandomiseerd en er kan via internet gernakkelijk een
'pilot-onderzoek' worden gehouden. NadeLen die werden genoemd, waren dat het onderzoek
niisschien vanwege de anonimiteit minder betrouwbaar zou kunnen zijn, de veiLigheid en het feit
dat een groep mogeLijke respondenten die geen internet heeft niet kan meedoen aan de
onderzoeken.
De volledige lijst met voor- en nadelen volgens de respondenten is te vinden in appendix 8.2.

Conclusie
ALIe respondenten hebben ervaring met vragenlijstenonderzoek. Hun huidige werkwijze kost veel
tijd en geld, aspecten die ze met de methode via internet denken te kunnen verbeteren. Verder
verwachten ze hun huidige onderzoek op dezeLfde manier kunnen uitvoeren via internet, zij het
sneLter en goedkoper en eventueel zijn ze bereid enige concessies te doen wat betreft bijvoorbeeld
Lay-out. Verder zagen ze aLs grote voordeLen het felt dat internet 24 uur per dag bereikbaar is en
dat respondenten niet aanwezig hoeven te zijn bij de onderzoeker. Ook het grotere aantal
mogeLijke respondenten bij onderzoek doen via Internet en de geautomatiseerde terugkoppeling
werden gezien als voordelen.

De gebruikersanalyse vond ptaats met weinig respondenten. De resultaten van de gebruikersanaLyse
met deze kleine groep respondenten zijn bedoetd als indicatie voor de grotere groep potentiele
gebruikers, maar er kan geen generaliserende conclusie uit worden getrokken. De resultaten van de
gebruikersanalyse dienen dan ook ats een opzet voor het te ontwikkelen programma en ze zijn
gebruikt voor het opstellen van het programma van eisen (zie paragraaf 3.2.6 en 4.3.4).
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Tabel 3. GemiddeLde scores van de gebruikersverwachtingen van het nieuwe programma.
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Concluderend kan gesteld worden, dat de respondenten redelijk positief stonden tegenover over de
mogelijkheden die onderzoek via internet kan bieden en de tijd- en geldwinst die er te behalen valt
met deze manier van vragenhijstenonderzoek.

4.3.2 Functie-analyse
Uit de functieana(yse kwam naar voren, dat het te ontwikketen programma een bestaande taak
moet vergemakkelijken, namelijk het afnemen van vragenlijsten (zie paragraaf 4.3.3). Er zou dus
gezegd kunnen warden dat de functie van het programma whet afnemen van vragenhijsten" is. Dit is
echter niet een afdoende omschnjving. Wat het programma doet is namelijk tweeledig: in de eerste
ptaats biedt het de onderzoekers de mogelijkheid om hun onderzoek in te voeren en in de tweede
pLaats neemt het ook de andere kant van de taak van de onderzoekers grotendeels over, nametijk
het versturen van de vragentijsten, het laten invullen van de vragenlijsten, het controleren op
(syntactisch correcte) invoer en het verwerken en opslaan van de resuttaten.

De functie van het geheel van onderzoeker en het programma kan omschreven worden als:
"het opzetten van vragenlijsten die beantwoord kunnen worden door meerdere respondenten
en bovendien het opstelten van die vragenlijsten, het op internet plaatsen van deze
vragenlijsten en het opslaan van de ant woorden op deze vragenhijst in een voor nadere
bewerkingen te gebruiken formaat."

De functie van het programma voor de onderzoeker is dan:
"het sneller, simpeler en goedkoper tat en uitvoeren van een vragenlijstenonderzoek,
bestaande uit het aanmaken en afnemen van vragenlijsten via internet, waarbij het systeem
een groot deel van de taken van de onderzoeker op zich neemt."

De functie van het programma is:
"op basis van invoer van de onderzoeker een kant-en-klare vragenlijst opleveren en

publiceren en de antwoorden op zo'n manier aanleveren aan de onderzoeker, dat deze die
antwoorden direct kan gebruiken voor statistische analyses."

4.3.3 Taakanalyse
De dne HTA-diagrammen die gemaakt zijn tijdens de taakanalyse zijn hieronder te zien. Ook de
bijbehorende plannen zijn bij elk HTA-diagram te vinden. Bij het opstelLen van de plannen zijn
alleen die plannen uitgewerkt die niet de numeneke volgorde aanhouden zoals weergegeven in de
HTA-diagrammen. Dus ats bijvoorbeeld 2.1, 2.2 en 2.3 in die volgorde warden doorlopen zat dit plan
er niet bijstaan. Voor elke taak is er een plan Oa en een plan Ob: plan Oa is de taak zonder
manipulatie en nameting, plan Ob is met manipulatie en nameting.

De 3 taken zijn allen onder te verdelen in een aantal hoofdtaken, nameLijk:59
• Voorwerk:

Voorwerk bestaat onder andere de rekrutenng van proefpersonen, het bepalen wat er
onderzocht gaat warden en welke vragen er zulten warden gesteld tijdens dat onderzoek.
Oak de volgorde van de vragen en de beslissingsregels en manipulatie die warden gebruikt
tijdens het onderzoek vallen onder 'voorwerk', evenats het eventueel bepalen van de
locatie waar het onderzoek zat plaatsvinden en andere logistieke taken.

• Instructies:
Dit zijn de instructies aan het begin van een onderzoek en tussen de vragen in.

• Voormeting:
Dit is de eerste sessie vragen. 00k de controle of alle vragen zijn ingevuld vaLt hieronder.

• Manipulatie: 60

Hierbij dient nog te worden vermeid, dat er met expticiet naar nadeLen gevraagd is bij de gebruikersanatyse; de nadeten
konden weL aan het eind van het onderzoek door de respondenten worden vermeld. Hier is ook gebruik van gernaakt door een
aantat respondenten.

Naar aanteiding van gesprekken met de opdrachtgever bteek dat dit de stappen waren die bij een vragentijstenonderzoek
worden genomen.
° Niet eLk vragenLijstenonderzoek heeft een maniputatie en/of een nameting. Ze zijn echter wet opgenomen in de
taakanatyse, ook vanwege het left dat uit de gebruikersanaLyse naar voren kwam, dat er bij de onderzoekers vraag naar was.

42

-'



Maniputatie is een tekst of een andere terugkoppeting die de proefpersoon knjgt, at dan
niet op basis van de gegeven antwoorden of op basis van vooraf bepaatde cntena.

• Nameting:
Dit is een tweede sessie vragen. Zie hiervoor ook de voormeting. Ook de debriefing en de
eventuele vergoeding die proefpersonen knjgen voor hun medewerking valt onder de
nameting.

• Dataverwerking:
Onder dataverwerking wordt verstaan het intezen van de verkregen data, het invoeren
ervan in de computer en het invoeren ervan in een statistisch programma.

Hieronder staan de dne HTA's die de taakanatyse heeft opgeteverd.
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Taak in het Lab

I
1 1
J

[ProefPersonen

I

__________

11.1.1 Vragen 1 (.2Maniputatieen
opstelien beissnrege(s opsteUen

Figuur 2 - HTA van de taak in het lab
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Plannen behorend bij de toak in het lab.
Plan Oa: Doe 1, 2, 3 en 6 in die voLgorde.
Plan Ob: Doe 1 tot en met 6 in die volgorde
Plan 1: Doe 1.1 en 1.2 in willekeurigevolgorde. Doe dan 1.3
Plan 1.1: Doe 1.1.1 en 1.1.2 in willekeunge volgorde.
Plan 1.2: Doe 1.2.1 en 1.2.3 in willekeunge votgorde. Doedanl.2.2
Plan 2: Doe indien gewenst 2.1. Doe vervotgens 2.2 en 2.3.
Plan 3: Doe 3.1 en vervolgens - indien gewenst - 3.2.
PLan 5: Bij papieren vragenlijst: doe 5.1 en vervolgens 5.2.

Bij computervragenlijst doet de computer 5.1. Doe vervolgens 5.2.
PLan 6: Bij papieren vragenlijst: doe 6.1 of 6.2. Doe vervoLgens 6.3 en 6.4.

Bij computervragenlijst: doe 6.3 en vervoLgens 6.4.
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Taak in het veLd

I I I I
4.1. Maakop 4.2. Stuur 4.3 4.4Stuur
basis van maniputatle Wacht op non-respondenten
gegeven op met respons een hefinnering
antwoorden nameting
handmatlg

______________

maniputatle

___________________

4.5

________________ ___________________ ___________________

Wacht
af

Figuur 3 - HTA van de taak in het veld

46

1.2.3. Enveloppen
vulien met
vragenhljst,
Instructies en
r.trNlrenv.lnn

Taá hit ve(d

I

L±ioorwetk Lr1e.j 3. Voormetlng 4. Maniputatle

___

ri5.1. Controteer 5.2. Deb.lef

___________

of atte vragen proefpersoon en
zljn ingevutd stuur eventueet

vergoethng

r

__

I I I
3.1 Bekljk 3.2 3.2. 3.4Stuur
ontvangen Controteer Beantwoord non-
vragenhljsten of atte vragen van respondenten

___________

vragen zfln proefpersoon een
beantwoord herlnnerlng

2.1. Zorgvoor
Instructies In de
tekst

1.2 Voorbereldlngen
treffen

I
1.3 Proefpersonen

J

1 II I
I 1.1 I 1.2.1 I I 1.2.2Votdoende
I Onderzoe4 I Proefpersonen I I onderzoeken

opstellen re4cruteren

J

unpinten

I

I
1.1.1 Vragen
opstetten

I
r 1.1.2 Manlputatle en 1.1.3. ItctIesppUen

I[bIsinsreets opstelien

1.2.4 1.2.5.
Envetoppen Wacht op
opsturen respons



Plannen behorend bij de taak in het veld
PLan Oa: Doe 1, 2, 3 en 6 in die volgorde.
Nan Ob: Doe 1 tot en met 6 in die volgorde
PLan 1: Doe 1.1, 1.3, 1.2 in dievolgorde.
PLan 1.1: Doe 1.1.1 en 1.1.2 in wiLlekeunge volgorde. Doevervolgens 1.1.3.
PLan 1.2: Doe 1.2.1 en 1.2.2 zo vaak ats gewenst in willekeunge volgorde. Doe vervolgens

1.2.3 tot en met 1.2.5 in die volgorde.
PLan 6: Bij papieren vragentijst: doe 6.1 of 6.2. Doe vervotgens 6.3 en 6.4.
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Taak via Internet

4.1. Net programma zorgt
dat de proefpersoon de
Juiste manipulatie getoond
krljgt (aan de hand van de
beshsstngsrege1s)

4.2. Net programma
zorgt ervoor dat de
proefpecsoon de
maniputatle cok
daadwerketijk
be4dikt

Figuur 4 - HTA van de taak via internet
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Plannen behorend bij de taak via internet
Plan Oa: Doe 1, 2, 3 en 6 in die volgorde.
Plan Ob: Doe 1 tot en met 6 in die voLgorde.
Plan 1: Doe 1.1 en 1.2; het programma doet 1.3 en 1.4.
PEan 1.1: Doe 1.1.1 en 1.1.2 in wiLlekeungevolgorde.
PLan 2: Het programma doet 2.1.
Plan 3: Het programma doet 3.1 tot en met 3.3.
Plan 4: Het programma doet 4.1 en 4.2.
Plan 5: Het programma doet 5.1 en 5.2.
Plan 6: Het programma doet 6.1 en 6.2; doe 6.3.

4.3.4 Programma van eisen
Het programma van eisen is opgesteLd naar aanleiding van de resuLtaten van de gebruikersanalyse,
de functieanalyse en de taakanaLyse. Het is een samenvatting van de resultaten van deze dne
analyses. Deze kunnen in de paragrafen hierboven worden gelezen.

De elsen van de gebruikers:
• Het programma moet eenvoudig te bedienen zijn.
• De huidige werkwijze moet vergemakkelijkt worden.
• De vragen die in de huiclige werkwijze kunnen worden gesteld moeten oak met het

programma kunnen worden gesteld.
• Er moet tijdwinst kunnen worden behaaLd.
• Er moet geld kunnen worden bespaard.
• Er moeten beslissingsregeLs worden ingevoerd op een eenvoudige wijze.
• Er moet een automatische terugkoppeling kunnen worden gegeven op basis van de gegeven

antwoorden en op basis van vooraf ingesteLde criteria (onderverdeLing van proefpersonen in
groepen).

• De data moeten worden opgeslagen in een database voor makkelijke statistische
verwerking.

• De data moeten veilig worden opgesLagen, in verband met eventuele pnvacygevoelige
informatie.

• Er moet kunnen worden bijgehouden hoeveet tijd een proefpersoon besteedt aan de
verschitlende vragen.

• Er moet kunnen worden gemaniputeerd met de tijd van bLootsteLling aan de terugkoppeLing
van het systeem.

De elsen van het programma aan de gebruikers:
• Ze zijn onderzoekers, die weten hoe ze een onderzoek met vragenlijsten afnemen.
• Ze hebben ervanng met het afnemen van onderzoek en weten wat ze wilten onderzoeken.
• Ze hebben basale HTML-kennis.
• Ze kunnen overweg met een tekstverwerker.
• Ze hebben toegang tot internet.
• Ze zijn bereid het systeem te leren kennen.
• Ze hebben ervaring met internet.

4.3.5 Systeemspecifica ties
Voor de ontwikkeling van het programma is gebruik gemaakt van de volgende middelen: de
programmeertaal PHP, een MySQL database, een snelle verbinding met internet, webruimte om de
website te hosten, een internetadres en een computer.

Er zijn geen technische beperkingen gevonden die er toe zouden kunnen leiden dat het programma
van eisen zou moeten warden aangepast. Echter, de beperkingen voor de gebruikers van het
programma (zowel de onderzoekers als de respondenten) hebben voornameLijk betrekking op de
gebruikte internetbrowser, de verbinding van de gebruiker met internet en de verbinding van de
proefpersoon met internet. Internet-browser hebben niet atlemaal dezetfde manier van het
interpreteren van HTML; daardoor kan het onderzoek - bekeken met sommige browsers - er anders
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uitzien dan bedoeld of zelfs niet votledig werken. De aanbeveling wat betreft browsers is dan ook
dat de gebruiker een zo recent moge[ijke browserversie gebruikt bij het gebruiken van het
programma. Voor de proefpersonen is er een zo simpel mogelijke lay-out gemaakt die er met
oudere browsers zo veel mogelijk hetzelfde uitziet aLs met nieuwste browsers.

De enige andere beperkende factoren zijn de beschikbare tijd en energie van de programmeur
geweest.

4.3.6 Prototype
Met behulp van een aantat HTML-pagina's die onderting gekoppeld waren door middel van
hyperlinks, zijn de ideeën van de programmeur over het te maken programma getoond aan de
opdrachtgever.61 Deze gaf aan dat de geimplementeerde functionatiteit grotendeeLs overeenkwam
met de gewenste functionaliteit maar dat deze functionaliteit nog niet voldoende was uitgewerkt.
Hierna zijn deze HTML-pagina's verder uitgewerkt waarbij meer aandacht is besteed aan de
functionaLiteit. Ook deze nieuwe HTML-pagina's zijn voorgelegd aan de opdrachtgever. Deze nieuwe
versie had meer geimpLementeerde functies dan de vorige, zodat de opdrachtgever het programma
kon bedienen, alsof het een echt functionerend programma was. De opdrachtgever ging op basis van
het prototype akkoord met het programma.

61 Op basis van de resuttaten zoal.s beschreven in paragraaf 4.3.1 tot en met paragraaf 4.3.5.
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4.3.7 Het programma
Met het in paragraaf 4.3.6 ontwikkelde prototype als basis is er een programma om
vragenUjstenonderzoek af te nemen via internet opgeLeverd, dat hieronder besproken zaL worden.
De interface van het programma is onderverdeetd in 3 onderdelen: het menu (zie figuur 5), de
inhoud (zie figuur 6) en de hulpfunctie (zie figuur 7).

Het menu
Het menu, dat altijd links staat, is opgebouwd uit een vijftal groepen. Bovenaan staan de
eigenschappen van het huidige onderzoek, zoats de opties (moeten gebruikers inloggen, wordt er
gewerkt met condities), de uitLogmogelijkheid, de mogelijkheid om het huidige onderzoek te
verLaten zonder uit te loggen en de previewmogelijkheid, waarbij de onderzoeker het onderzoek
kan bekijken zoaLs de proefpersonen het zien.
Verder zijn alle andere menu's opgedeeLd voLgens een vaste opmaak. De categorieen van de menu's
zijn Vragen, TerugkoppeLing, BeslissingsregeLs en Koppelingen. Deze menucategoneën hebben
allemaal twee onderdeLen, nameLijk bekijk/wijzig en voeg toe.

Dit onderzoek —

Preview

Opties

X Aisluiten

Logout

Viagen

, bek* / wizig

+ voeg toe

• Feedback

# bekijk / wijzig

+ voeg toe

B.slI.slngst.g.Is
.*' bekk I wijzig

+ voeg toe

Koppelingen —
e bekijk I wijzig

+ voeg toe

Figuur 5 - Het menu van het programma
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ve.geiNig vadab.e if w.d.
S.

I I

De Inhoud
De inhoud staat altijd in het midden in een apart kader, met aiLs titet de gekozen optie uit het menu
of een omschnjving van wat er gedaan kan worden. In het midden komt dan een Lijst te staan met
de reeds toegevoegde vragen, terugkoppetingen, koppetingen en bestissingsregets (de data) met
knoppen om deze te wijzigen of te verwijderen. Ook aiLs er data worden toegevoegd komt hier de
optie am dat te doen te staan. Verder komen aRe meldingen - bijvoorbeetd dat een vraag is
toegevoegd of dat er een fout is opgetreden - in het midden te staan.

nieuwe beslissingsregel toevoegen

-als gedeelte

If

extra conddie

dan gedeelte

verstuur

S. di wwde

ver stilur

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I

-I

Figuur 6 - Een voorbeeld van de inhoud van het programma
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De hulpfunctie

I
Rechts in beetd staat attijd associatieve huip, dat wit zeggen een ultieg bij de gekozen optie of een
nadere uitteg bij de foutmelding.

uItI.g

Zor evoor det u eerst
e vrsgen vui het
onderzoe

I emsett lvorens met de
beilluingeregels te
beiien. U kurt nwec

I eleen regeb melen op
I basis yen vwIe4en e

ben het onderzoek
bekend z.

I
toevoegen aen uw
onderzoek. De regels

I
as variab.k

• virIbik
I o(,s,.rd.dankrgt

eea feedbac*
wiIabSi de wairde

I .•a

U kurt 00k medere
con*Ies m eon reQel
zetten Ilervoor &iid u

I opdeknop.xtia
conltle.

I Do yeriebele coiwltie

I zeleleentussende
besctbere verietelen
steen eta u Ii de opties

I
van het or izoek heelt
eangegeven del u met
meerdere cories WI
wericen. Met conclle

I word I*r bedoeld de
U condlie westi eon

poetpersoon worn

I
Figuur 7- Een voorbeeld van de hulpfunctie van het programma

I
In een onderzoek moeten verschitLende soorten vragen kunnen worden gesteld. Daarom kunnen
onder het kopje Vragen - vragen worden toegevoegd aan het onderzoek en vragen worden bekeken
of verwijderd.
Het is ook mogeLijk om hier een uitteg te geven aan de proefpersoon zonder hier daadwerketijk een
vraag bij te stetten. Dit kan bijvoorbeeld een tekst zijn waann iets wordt uitgeLegd over het

I
voLgende paar vragen. Nog een mogetijkheid hier is om een maniputatievraag toe te voegen, met
een bijbehorende maniputatievanabete (zie Een extra stap). Een maniputatievraag is een vraag of
een scherm dat terugkoppeLingen bevat, die verschitten per persoon, afhanketijk van de gegeven
antwoorden en/of conditie waann de proefpersoon zich bevindt.

I
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I
Terugkoppeling
Een terugkoppeting is een tekst of een ptaatje dat de onderzoeker aan de proefpersoon kan tonen.
Wie welke terugkoppeting te zien knjgt wordt bepaatd aan de hand van bestissingsregets. De
terugkoppeLing komt op de plek waar de onderzoeker een maniputatievraag heeft ingevoegd (zie
Vragen).

I Besllssingsregels
Beslissingsregets zijn atsdan regets. Het als-gedeette bevat altijd de waarde van een vanabete die
wordt vergeteken met een vaste waarde of met de waarde van een andere vanabete. Het dan-
gedeette geeft een maniputatievanabeLe een waarde. ALs er in het onderzoek gevraagd wordt naar
de teeftijd van de proefpersoon (waar bijvoorbeeLd de vanabeLe 'teeftijd' bij hoort) kan in een
besLissingsreget worden gekeken of de vanabete 'teeftijd' groter is dan 18; ats dat zo is, kan een

I
manipulatievanabele (bijvoorbeeLd 'schermi') een waarde knjgen.
In de overkoepetende bestissingsregeLs (te vinden onder het kopje Koppetingen) worden dan op basis

van de waarde van de maniputatievanabete één of meerdere terugkoppelingen gegeven in de

I
maniputatievraag met de bijbehorende maniputatievanabete 'schermi'.

Koppetingen
Koppetingen zijn ook bestissingsregets, maar in tegenstetting tot wat hierboven bestissingsregeLs

I
wordt genoemd, bevat het ats-gedeette van een koppeting attijd een maniputatievanabete, die
wordt vergeleken met een waarde, en bevat het dan-gedeeLte aLtijd één van de beschikbare
terugkoppetingsteksten of -ptaatjes.

Een extra stap
Om een voorbeeld te noemen dat ook in het onderzoek voorkomt: de onderzoeker wit aan
meerderjange proefpersonen de tekst 'u bent meerderjang' tonen en aan minderjange

I
proefpersonen de tekst 'je bent minderjang'. Hiervoor vraagt de onderzoeker de proefpersoon naar
de Leeftijd. Vervotgens wordt er door de onderzoeker een manipuLatievraag toegevoegd met
bijbehorende maniputatievariabete 'manvarl'. Dan worden de votgende beslissingsregeLs

toegevoegd door de onderzoeker: 'ats de Leeftijd kteiner is dan 18, geef dan de

I maniputatievanabete manvarl de waarde 1' en 'als de teeftijd groter is dan 17, geef dan de
maniputatievanabete de waarde 2'.
Vervotgens worden de 2 bijbehorende teksten (tekstl: 'U bent meerderjang' en tekst2: 'je bent

I
minderjang') toegevoegd aan de database door de onderzoeker. Dan moet flog de koppeLing worden
getegd tussen de maniputatievanabete en de terugkoppetingsteksten. Dit gebeurt bij de
koppelingen. De voLgende koppeLingen moeten daarvoor worden toegevoegd: 'ats manvarl de
waarde 1 heeft, geef dan ats terugkoppeting tekstl' en 'ats manvarl de waarde 2 heeft, geef dan
ats terugkoppeting tekst2'.

Er is dus voor gekozen om niet een directe koppeting te Leggen tussen antwoorden op vragen en

I
terugkoppetingen. De antwoorden warden met besLissingsregels gekoppetd aan
maniputatievanabeLen, die op hun beurt weer gekoppetd worden aan terugkoppeLing. Op deze
manier kunnen meerdere besLissingsregets worden samengevoegd tot één vanabete met een
waarde, waarop gecontroteerd kan worden bij de Koppelingen. De votgende besLissingsregeL: "Als de

I proefpersoon ouder is dan 18 en zwaarder is dan 70 kilogram en op vraag 6 meer dan 4 heeft
ingevuld en op vraag 8 ontkennend heeft geantwoord" zou dus de maniputatievanabete manvar3 de
waarde 3 kunnen geven. Bij de koppetingen hoeft dan etke keer dat die bestissingsreget wordt

I
gebruikt atteen te warden gecontroteerd of manvar3 de waarde 3 heeft. Bestissingsregets kunnen op
deze manier gemakketijk worden gerecycted.

Met deze extra stap tussen het geven van terugkoppeLing en de bestissingsregeLs kan op een

I efficiënte manier een getailorde terugkoppe(ing worden gegeven aan de proefpersonen. Een
getaitorde terugkoppeting betekent een terugkoppeting op basis van wie de persoon is en op basis
van de antwoorden gegeven door de proefpersonen en eventueet op basis van de conditie waarin

I
iemand wordt ingedeetd. Deze getaitorde terugkoppeting zou uiteraard oak op een andere manier
kunnen warden geImptementeerd. Hiervoor zou nader onderzoek kunnen warden gedaan.

I
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4.4 De usability-principes toegepast

Intelding

Tijdens de imptementatie is op basis van het programma van eisen het achtertiggende programma
ontworpen. Dit programma is verder doorontwikketd op basis van de richttijnen wat betreft usabiLity
zoats beschreven in paragraaf 3.4.3. De manier waarop deze principes zijn toegepast wordt
hieronder puntsgewijs - net ats in paragraaf 3.4.3 - besproken.

DII .,,d.a.. — Belc* vragen
fr P.,isw IVt*lZiilII.ilLI Oss iu u i

_____________

P1 Sl Sl WX M,IlI.n I hos hsi p? j l.svosn O l.gI
I 2 h hosv. hon Is at dgwll. i. sw s*.n Wag : .

Ihgs,ss Is..., ilcho.cn
VI.,.. 3 hosvSi , Si u dig? *I. dat.

'%ig 4 ISiTIS SSIUho$ di ZV giflslI rat hun, sg

•1 .5.9155

______________________

S tll DI blh* — late

_______

bSØl O wag

7 15SiM I datass wi ..d.. iatg
Ddi*fW4z

SnVgOsdiçIiTd.hi1 at
S ho. Si st? .*.i wag Si

_________________

10 hoDIdOidI ISi*IISd jS :, bsIfzlg

______________

11 Pb55sd ilg rat). ,.a adi .u,

_____________

+15.9155

____________________________

12 wsw.5 ,ua Sir? r waig gill.

r K.pp.Hs,,.. ....—,
dg

_____________

14 horS. errerw rag Iw.r,i .

+ I.e.e.e -—

Figuur 8. Een screenshot van de Interface, waarblj de functie 'bekljk vragen' Is geselecteerd.

Simpele en natuurtljke dialoog
ZoaLs te zien is in figuur 8 is aan het principe van de groeperingen votdaan. De verschittende menu's
zijn duideUjk afgebakend en de menuonderdeten die bij etkaar horen ook. De inhoud is
afgescheiden van de rest, evenals de uitteg.
Dit groeperingpnncipe is ook gebruikt bij opsommingen (bijvoorbeetd een tijst met vragen), zoaLs
hier te zien in het middetste deet van figuur 8: vragen knjgen afgewissetd een gnjze en een witte
kleur, zodat duidetijk te zien is weLke onderdeten bij welke vragen horen.

Er worden in de interface weinig verschillende kteuren gebruikt; afgezien van de groene kteur, die
traditioneet staat voor go door en de rode kteur die staat voor stop of let op is de interface
voornametijk wit en gnjs. De tekst is zwart. Menuonderdeten hebben een enigszins btauwe kteur.
Verder worden er ook nog wat gnjstinten gebruikt.

De interface is ook te gebruiken voor kteurenbtinden en mensen met een monochroom beetdscherm.
Voor deze mensen is er echter wet enig gemaksverlies: de foutmetdingen zijn in het rood en de
metdingen dat een actie gestaagd is zijn in het groen. Verder zijn de knoppen om iets te
verwijderen rood gemaakt. Om rood-groen kLeurenbtinde gebruikers tegemoet te komen verschijnt
ook een popup met de vraag of de gebruiker werketijk het gesetecteerde item wit verwijderen ats
er op die knop wordt gedrukt. Verder zijn de meldingen in het rood en groen ook extra groot, zodat
kteurenbtinde gebruikers de boodschap toch duidelijk zutten kunnen zien. Ook het gebruik van
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gnjstinten in ptaats van kteuren zorgt ervoor dat er kleurenbLinde mensen deze(fde informatie
knjgen als niet kteurenblinden.

Ook met het minder is meer pnncipe (minder informatie zorgt voor een beter overzicht) is rekening
gehouden. Gebruikers die nog geen actie hebben ondernomen of die net een actie hebben afgerond
knjgen een scherm te zien zoats figuur 9, eventueeL aangevuld met een mededeling in het midden
dat de actie geslaagd of mislukt is. Er staat geen informatie die de gebruiker niet nodig heeft. Deze
minimate opzet zorgt ervoor dat de gebruiker het overzicht niet vertiest.

D ..d.u..& —
, Prs,tow da ISSO so,

fSdt$ (wd U
r.jsPsOsz.

# M..n
VW WSS M u

____________

—' ,
—U——

Vtap..
0079, bs*!s4iI

+ 'Poe' to.

,
+ voeg to.

B.dI.Inst.

+MPgtOS

K.pp.Nng.n —
, bsE* / wV
+ soeg to.

Figuur 9 - Een screenshot van de Interface als geen van de functies is geselecteerd of als net een taak Is
volbracht.

Spreek de taal van de gebruiker
De beoogde gebruikers van het programma zijn Nedertandstatige gebruikers; daarom is de in het
programma gebruikte taal de Nederlandse. Aan het pnncipe van letterLijk de taal van de gebruiker
te spreken is op deze manier votdaan. Er is ook aangesloten bij de terminoLogie die bij
psychoLogisch onderzoek met vragenlijsten doen wordt gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van iconen die ook in andere programma's worden gebruikt en die voor
de meeste gebruikers begnjpetijk zijn:

• een vergrootgtas om een item te bekijken
• een schuifpaneeL voor opties
• een rood kruis voor afsLuiten
• een deur met een piji om uit te Loggen
• een plusteken om iets toe te voegen

De interacties met de gebruiker vanuit het standpunt van de gebruiker bekijken is waar mogetijk
toegepast. Menuonderdelen zijn in de vorm van imperatieven (bekijk, voeg toe, bevestig). Hierdoor
heeft de gebruiker het idee de controte te hebben over het programma. Dialogen vanuit de
interface zijn in een vorm die gebruikers de indruk geeft dat zij de controte hebben, zoats: "Weet u
zeker dat u deze vraag wilt verwijderen?".

Minimaliseer de geheugenbelasting van de gebruiker
Gebruikers knjgen aLte in het onderzoek aanwezige onderdeten te zien, soms in een dropdown-menu
of in de vorm van een hypertink. Dit getdt ook voor aLte commando's die er worden gebruikt in de
interface; deze zijn attemaat door middet van een knop of een hyperLink uit te voeren.
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De enige plekken waar de gebruiker jets moet intypen is bij het toevoegen van vragen, de naam van
een onderzoek en bij de teksten die ze aan de gebruiker wiLten laten zien. ALleen op die pLekken
hoeft de gebruiker dus dingen te onthouden in plaats van te herkennen.

Op een aantal plekken is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen op bestaande onderdelen. Op
die plekken staat overal de waarde die dat onderdeel op dat moment als standaardwaarde. Als een
gebruiker bijvoorbeeld een vraag wiL wijzigen kan de gebruiker de vraag, zoals die op dat moment
in de database staat, aanpassen.

Het gehele menu is altijd zichtbaar, aangezien er niet zoveel verschilLende mogeLijkheden zijn
binnen de interface. Verder worden er geen dingen getoond die de gebruiker op dat moment niet
nodig heeft.

De in te voeren data zijn niet gebonden aan een bepaalde structuur, waardoor de gebruikers dus
ook die structuur niet hoeven te onthouden. De enige structuur die de gebruiker moet aanbrengen is
de HTML structuur voor het opmaken van terugkoppelingsteksten voor de gebruiker. Hiervoor is een
korte uitLeg over het gebruik van HTML opgenomen op de pLekken waar gebruikers tekst zouden
wiUen opmaken.

Consistentie
De opmaak van de interface is als volgt: Links staat een menu met submenu's. Deze menu's zijn
altijd hetzelfde en ze staan altijd op dezetfde plek. In het midden komen altijd de data te staan en
in het midden komen ook altijd de meLdingen. Rechts staat aLtijd een hulpmenu.

Het programma is kortom consistent, zowet in plaatsing van informatie als in kLeurgebruik (zie
simpele en natuurLijke diaLoog) als in menu-items.

Terugkoppeling
Het programma geeft altijd een terugkoppeling, zowel als een bepaatde actie is gelukt als wanneer
een actie niet is geslaagd of niet is toegestaan. Deze terugkoppeting is kort en bondig. Bij de
meeste terugkoppeLingen staat rechts bij de huip die samen met de melding in beeld staat een
nadere uitleg van de melding. Bij een fout knjgt de gebruiker de reden van de foutmelding te zien.

De responstijd - de tijd vanaf dat de gebruiker een actie bevestigt tot het moment dat het systeem
meldt klaar te zijn - hangt af van de grootte van het onderzoek en de snelheid van de
internetverbinding. Deze responsetijd zal normaLiter onder de seconde Liggen. ALleen gebruikers
met een Langzame internetverbinding zullen soms wat Langer moeten wachten tot de resultaten van
hun acties zijn verwerkt.62 De indicator van hun browser geeft aan hoe Lang het nog duurt voordat
de browser k[aar is.

De meeste systeemfouten (hard- of softwareprobLemen) worden opgevangen door ofwe( de browser
ofweL het besturingssysteem. De gebruiker knjgt hier dan van het betreffende systeem een meLding
over.

Duidelijk uitgang
Er is voor gekozen het menu altijd in beeld te Laten. Maakt een gebruiker een verkeerde keuze, dan
kan aLtijd worden gekozen voor een andere menuoptie. Een actie is pas af, als de gebruiker op de
bevestigen-knop heeft gedrukt; handelingen die worden afgebroken voordat op de bevestigen-knop
is gedrukt worden niet doorgevoerd.

Een undo-f unctionaLiteit in de vorm van een knop of een sneltoets - zoats bij een tekstverwerker - is
niet aanwezig. Internet-browsers hebben die functionaliteit nameLijk niet. Wel is het mogeLijk om
bijna alle eigenschappen van vragen, terugkoppeLingen et cetera te wijzigen en verwijderen. Dit
functioneert dus ongeveer net zo aLs een undo-functionatiteit, behaLve dan dat er door de gebruiker
soms net lets meer werk is om een actie ongedaan te maken.

62 Deze gebruikers zuUen dat gewend zijn, aangezien ze bij andere internettoepassingen ook (anger moeten wachten dan
mensen met een sne(Le nternetverbinding.
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1
Escapes
Ingnjpen als er een verkeerde keuze is gemaakt kan attijd, door op een ander menu-item te klikken

I of door de browser af te sluiten; het kan echter voorkomen dat dan sommige handetingen aL zijn
doorgevoerd.

I
Shortcuts
In het programma is het niet moge(ijk om zetf shortcuts te creëren. Behalve de shortcuts die in het
besturingsysteem (bijvoorbeetd control-v voor plakken) of de browser zitten zijn er ook geen extra
shortcuts aanwezig. ZoweL in de meeste besturingssystemen als in de meeste browsers zit echter at
een aantaL shortcuts ingebakken.

Foutmeldingen

I . De foutmeldingen die de gebruiker knjgt tijken helder en duidetijk.
De foutmeLdingen zijn bijna altijd verktarend (voorbeetd: een vanabete met de naam
Ieeftijd bestaat at).

I
. De foutmeLding is constructief, in de zin dat de gebruiker attijd de optie knjgt om de

gemaakte fout te herstetten.
De foutmetdingen zijn attijd informatief en niet kwetsend en de schutd wordt ook niet bij
de gebruiker gelegd.

I . Verder bevatten de foutmetdingen meestat een extra uitteg, in het hetpmenu rechts in
beetd, waann de fout wordt uitgelegd.

I
Voorkom fouten

. De gebruiker hoeft nooit dingen te spellen die at in de database voorkomen.

. Bij het verwijderen van data uit de database wordt gevenfieerd of deze werketijk
verwijderd moeten worden, om te voorkomen dat ze per ongeLuk verwijderd worden.

I Huip en
Deze interface heeft (flog) geen papieren handteiding.

I De hulp bestaat uit een assodatieve hutp die uitteg geeft over het onderwerp of de handeling waar
de gebruiker mee bezig is.

De hutpfunctie staat rechts, niet te opvattend en in een onopvaUende kLeur. Gebruikers die hutp

I nodig hebben zutten de hutp wet vinden en gebruikers die geen hutp nodig hebben negeren de
hutp.63

I
I
I
I
I
I

63 Of deze bewenng juist is zat in de evaluatie van het programma worden gecontroLeerd.
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4.5 Conclusie

Op basis van de gevonden gebruikerskaraktenstieken kan worden geconcludeerd dat de beoogde
gebruikers behoefte hebben aan het ontwikkelde programma. De taakanalyse van de nieuwe taak
wijst uit dat er minder taken voor de gebruiker overblijven, omdat een groot deet van de taken door
het programma wordt overgenomen. Van de oorspronketijke 25 taken (bij taak in het veLd) en 18
taken (taak in het lab) blijven er met de nieuwe taak 5 over die de gebruiker zeif moet uitvoeren;
de overige taken zuuen door het programma worden uitgevoerd. Dit is een vermindering van het
takenpakket van de onderzoeker. Bij de implementatie is, voor zover het gebruikte medium dat
toeliet, zo veel mogetijk votdaan aan de usabiLity-eisen zoaLs beschreven in paragraaf 3.4.3.
Het programma is in theorie gebruiksvnendetijk, omdat het vo(gens de user-centered design
methode is ontwikkeld. De wensen van de beoogde gebruikers zijn geinventanseerd en toegepast bij
de ontwikkeLing van het programma, evenats de usabiLity-principes (zie paragraaf 3.4.3).

In hoofdstuk 5 zal worden onderzocht of het in dit hoofdstuk ontwikkeLde programma ook in de
praktijk gebruiksvnendeLijk is, door een usability-evaLuatie uit te voeren op het programma met
gebruikers.
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I
i 5 Usability-evaluatie

1 5.1 Inleiding

I

In hoofdstuk 4 is op basis van het in paragraaf 3.2 besproken ontwikkeltraject een werkend
programma gemaakt. Bij de ontwikkeling van dat programma zijn zoveel mogelijk usability-
principes toegepast, zoaLs beschreven in paragraaf 3.4.3. In theorie zou dit programma dus een
hoge usability moeten hebben. In dit hoofdstuk zat met behulp van een usability-evaluatie worden

I onderzocht of het programma in de praktijk ook een hoge usability heeft. Hiervoor is een usabiLity-
evaluatie uitgevoerd waarbij proefpersonen het programma hebben getest.TM Ze kregen een korte
uitleg, waann verteLd werd waarvoor het programma bedoeLd was. Ook de principes van de manier

I
van vragenlijsten afnemen werd hier uitgelegd. De proefpersonen werd gevraagd om hardop pratend
aan het werk te gaan met het programma, waarbij ze moesten motiveren wat ze deden en
opvallende dingen moesten opmerken en verteLlen. Ook werd hen gevraagd hun verwachtingen over
hoe ze dachten dat de opdrachten moesten worden opgelost uit te spreken.

I De proefpersonen kregen een aantal simpele opdrachten, optopend in moeiLijkheid. Aan het eind
van deze opdrachten werd hen gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. Er werd hen gevraagd
wat ze van de interface vonden, wat hen opviel en waar votgens hen onduidetijkheden waren.

Op basis van de data die deze usability-evaLuatie oplevert wordt gemeten hoe het programma
scoort op de vijf componenten van usability (guessability, LeamabiLity, experienced user

I
performance, system potential en re-usability), zoaLs besproken in paragraaf 3.5.3.

5.2 Methode

I

I 5.2.1 Experimentele opzet
Voor de evaLuatie van het programma is gebruik gemaakt van het hardop-denken-protocoL.65 De
proefpersonen werd gevraagd om tijdens het gebruiken van het programma zoveel mogelijk te

I
praten over de motivaties voor de gemaakte keuzes tijdens de omgang met het programma. Ook
onduidelijkheden dienden de proefpersonen te vertellen (9k verwacht hier een knop maar die staat
er niet, waar zou die dan staan?'). De proefpersonen moesten dus vertellen wat ze deden, waarom
ze het deden en wat ze verwachtten dat hun acties opleverden. De bevindingen van de onderzoeker
zijn genoteerd met pen en papier.

' 5.2.2 Materiaal en apparatuur
ilet matenaal dat gebruikt werd tijdens de evaluatie is het programma dat in hoofdstuk 4 van dit
onderzoek is ontwikkeld.

I
De evaluaties vonden plaats op de kamer van de proefpersoon. Daar was een computer aanwezig
met Windows XP als bestunngssysteem. De verbinding met internet vond plaats via kabelintemet.
De gebruikte browser was in beide gevaUen Internet Explorer versie 6.0. De database die gebruikt
werd voor het onderzoek was een MySQL database, het onderzoek was opgebouwd met PHP. De

I bediening van het programma ging door middel van een muis en een toetsenbord. De observator
gebruikte pen en papier om de bevindingen te noteren.

I
Voor de usabihty-evatuatie, zie paragraaf 3.5.

65 Zie paragraaf 3.5.2.
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5.2.3 Procedure

Instructle
De proefpersonen kregen aUereerst een korte uitLeg over het programma. Daann werd uitgelegd dat
het programma dat ze zouden gaan evalueren een programma was om via Internet vragenhijsten te
maken en af te nemen. Vervolgens werd uitgelegd wat de reLatie tussen terugkoppelingen,
bestissingsregels en koppehngen was. Ook werd uitgelegd dat er in het programma was gekozen voor
een extra 'laag' tussen beslissingsregeLs en terugkoppelingen. Na de uitLeg over het programma en
de extra laag werd uitgelegd wat het hardop-denken-protocoL inhield en wat hun roL daann was en
wat de rot van de observator daann was.
De totate duur van de uit(eg was ongeveer 5 minuten.

Experimentete taak
De proefpersonen kregen een fictief scenario (zie hieronder) voorgetegd, bestaande uit een aantat
korte opdrachten, dat zij moesten doortopen met het programma. Het scenario was een voorbeeLd
van hoe het opstellen van een vragenlijst met het programma eruit zou kunnen zien. Dit scenario
werd in een aantaL stappen doorlopen. Na eLke stap werd de proefpersoon gevraagd om te kijken
hoe het onderzoek eruit zag vanuit de ogen van iemand die aan het onderzoek zou meedoen
(preview) en daar commentaar op te geven en te verteLlen, of hoe de preview eruit zag
overeenkwam met wat de proefpersoon verwachtte. Het scenario dat de proefpersonen doorliepen
had een opbouwende comptexiteit en besloeg bijna aLle aspecten van het programma. Zodra het
scenario door de proefpersoon doorlopen was, mocht deze zeLf desgewenst, gedurende korte tijd,
met het programma werken. Daarna werd de proefpersoon een aantat vragen gestetd over het
programma en werd gevraagd of de proefpersoon zelf nog vragen of suggesties had. Daarna werd de
proefpersoon bedankt voor de tijd en moeite die em was gestoken.

Als een proefpersoon moeite had met de terminologie en de te nemen stap niet zeLf kon vinden zijn
de vragen die daarover gingen wet beantwoord, hoewet dat normaLiter niet de gang van zaken is bij
het hardop-denken protocol. Dit is echter gedaan om de voortgang van het onderzoek te
garanderen.

De totale duur van het doortopen van het scenario incLusief uitleg was ongeveer een uur en een
kwartier.

Het scenario
Het scenario dat de proefpersonen doorliepen bestond uit een aantaL korte opdrachten, die de
proefpersoon in de gegeven volgorde diende uit te voeren. De opdrachten namen ge(eidelijk toe in
compLexiteit. Ook werden opdrachten die aan het begin van het onderzoek gedaan waren herhaatd
in een later deel van het onderzoek. Opdracht 3 kwam bijvoorbeeld nog 5 keer terug, opdracht 5
was een herhaling van opdracht 4, opdracht 12 en 19 waren vananten van opdracht 11, opdracht 18
was een herhaling van opdracht 8 et cetera. In tabel 5 is te zien welke taken er in het scenario
stonden. Sommige opdrachten bevatten meerdere taken, opdracht 11 en 12 bijvoorbeeld bevatten
beide zoweL taak 5 aLs taak 8 en 9. De herhaLingen van opdrachten waren gekozen om de
learnabitity van het programma te onderzoeken. Het scenario bevatte vrijwel alle etementen van
het programma; hiermee kon de guessability van het programma worden gemeten. Hieronder staat
het volledige scenario.

Zie paragraaf 4.3.7.
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I
1. Maak een onderzoek aan.
2. Maak een multiple choice vraag, een extremenvraag en een open vraag.
3. Bekijk hoe proefpersonen dit onderzoek zouden zien.
4. Voeg aan het begin van het onderzoek een welkomsttekst toe.

I 5. Voeg aan het eind van het onderzoek een slottekst toe.
6. Bekijk hoe proefpersonen dit onderzoek zouden zien.
7. Voeg na de weLkomsttekst een vraag toe waarbij je naar de naam van de proefpersoon

I
vraagt.

8. Voeg vlak voor de eindtekst een manipulatievraag toe.
9. Voeg ook 2 condities toe aan het onderzoek.
10. Bekijk hoe proefpersonen dit onderzoek zouden zien.

I 11. Zorg ervoor dat mensen in conditie 1 begroet worden met hun naam en een melding dat ze
in conditie 1 zitten.

12. Zorg ervoor dat mensen in conditie 2 begroet worden met hun naam en een melding dat ze

I
in conditie 2 zitten.

13. Bekijk hoe proefpersonen dit onderzoek zouden zien.
14. Voeg 2 witregels toe tussen de begroeting en de melding van de conditie waar de

proefpersoon inzit.

I 15. Bekijk hoe proefpersonen dit onderzoek zouden zien.
16. Voeg een vraag toe waann gevraagd wordt naar de leeftijd van de proefpersoon.
17. Verwijder de bij 1) aangemaakte vragen.

I
18. Voeg een manipulatievraag toe tussen de vorige manipulatievraag en de eindtekst.
19. Geef meerderjange proefpersonen een melding bij de net aangemaakte manipulatievraag

dat ze meerderjang zijn en minderjangen dat ze minderjang zijn.
20. Bekijk hoe proefpersonen dit onderzoek zouden zien.

Tabel 5. Beschrijving van de taken waaruit de opdrachten bestonden.

Taak Omschnjving
I Een onderzoek aanmaken
2 Een vraag maken
3 Een tekst maken
4 Een preview bekij ken
5 Een maniputatievraag maken
6 Een conditie toevoegen
7 Een terugkoppe(ing toevoegen
8 Een besLissingsreget maken
9 Een koppeling maken
10 Een terugkoppeling aanpassen
11 Een vraag verwijderen

Dataverzameling
De proefpersonen werden geobserveerd terwijl ze met het programma werkten voLgens het hardop-
denken protocoL. De opmerkingen en handelingen van de proefpersonen werden door de observator
genoteerd op een vel papier. Er werd ook bijgehouden hoeveel menu-items de respondenten
probeerden voor een bepaalde opdracht. Wanneer een proefpersoon direct het juiste menu-item
koos, kreeg deze een plus (+) voor de opdracht, wanneer twee of meer menu-items werden
geprobeerd alvorens tot de juiste oplossing te komen kreeg deze een plusmin (±) en wanneer de
proefpersoon er uiteindelijk niet uitkwam, zonder hulp te vragen aan de observator, kreeg de
proefpersoon een mm (-).
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5.3 Resultaten

5.3.1 Proefpersonen
De evaluatie is uitgevoerd met twee proefpersonen, beide AIO Sociale en Organisatiepsychologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen. De proefpersonen wisten wat een psychoLogisch onderzoek met
vragenhijsten inhoudt. Ook hebben ze beide ervanng met Internet en computers. Eén van de
proefpersonen (hierna te noemen proefpersoon A) had veel ervanng met een ander programma
waarmee vragenlijsten konden worden gegenereerd, de ander (proefpersoon B) had nauwelijks
ervanng met een dergelijk programma.

5.3.2 Scenario
De resultaten van het doorlopen van het scenario staan in tabel 6, een uitleg van de taken staat in
tabeL 5, hier herhaald als tabeL 7. De eerste kolom van tabel 6 correspondeert met het nummer in
het scenario. Het taaknummer in de vierde kolom van tabeL 6 correspondeert met het taaknummer
in de eerste kolom van tabel 7. Een plus (+) in kolom twee of drie betekent dat de proefpersoon
direct de juiste oplossing koos, een pLusmin (±) betekent dat de proefpersoon twee of meer menu-
items probeerde om de opLossing te vinden en een mm (-) betekent dat de proefpersoon er niet
uitkwam zonder te vragen. Zie verder voor de dataverzameling paragraaf 5.2.3.

Tabel 6. Kwalitatieve weergave van het aantat gebruikte pogingen per opdracht per proefpersoon.

Opdracht Proefpersoon A Proefpersoon B taken
I + + 1

2 + -I. 2
3 1. + 4
4 ± ± 3

5 1. + 3

6 + + 4
7 + .4. 2

8 + . 4
9 j . 6
10 i + 4
11 ± - 5,8,9
12 + ± 5,8,9
13 + .4. 4
14 ± ± 10
15 + + 4
16 + .4 2

17 ÷ .4. 11

18 .4. .4. 5

19 + 4 5,7,8,9
20 + .4 4
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Tabel 7. Beschnjving van de taken waaruit de opdrachten bestonden.

Taak Omschnjving
I Een onderzoek aanmaken
2 Een vraag maken
3 Een tekst maken
4 Een preview bekijken
5 Een manipulatievraag maken
6 Een conditie toevoegen
7 Een terugkoppeling toevoegen
8 Een beslissingsrege( maken
9 Een koppeling maken
10 Een terugkoppeling aanpassen
11 Een vraag verwijderen

5.3.3 Usability
De bevindingen worden hier besproken aan de hand van de in paragraaf 3.4.1 besproken deuinitie
van usability.

Guessability
Guessability is een maat voor in hoeverre de gebruiker de eerste keer met het product overweg kan.

De menu's en andere functies werden vlot gevonden door de proefpersonen en de gebruikers
vonden dat beide duidelijk en overzichteLijk waren. Er bleek echter dat het voor de gebruikers toch
nag niet heLemaal intultief is am de extra stap (koppelingen) tussen beslissingsrege(s en
terugkoppelingen te nemen.67 De eerste keer koos proefpersoon B meer dan 2 foute menu-items
voordat duideLijk was dat er na het toevoegen van een beslissingsreget nag een stap moest worden
genomen. Proefpersoon B ging eerst een aantal mogelijkheden in het menu bij langs en kwam er de
eerste keer niet uit zonder te vragen. Proefpersoon A had hier minder moeite mee. Bij het
toevoegen van condities aan het onderzoek probeerde proefpersoon B bijna elke optie uit voordat
duidelijk was waar dit gedaan moest worden. Proefpersoon A begreep direct waar de condities
toegevoegd moesten worden. Oak de associatieve hutp die bij elk onderwerp te vinden was droeg
bij aan de guessability; voor beide proefpersonen gold dat ze bij onduidelijkheden direct de hulp
raadpleegden.

Learnability
Learnability is de maat voor hoe snel een product kan warden geleerd.

In het scenario dat de proefpersonen kregen zat een opbouwende Lijn; eerst moesten ze simpele
dingen doen, die later werden herhaald. Later moesten ze steeds comptexere acties uitvoeren; 00k
deze werden herhaald. Het bleek dat de acties die de proefpersonen al een keer hadden uitgevoerd
voor de proefpersonen later gemakkelijk herhaald werden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de reeks
11, 12, 19 in tabel 6: dit zijn in feite dezelfde opdrachten. Beide proefpersonen hadden moeite met
11, maar 12 en 19 gingen beter. Ook gold over het aLgemeen, dat een taak die eerder succesvol was
uitgevoerd later weer succesvol werd uitgevoerd (zie bijvoorbeeld de opdrachten 3, 6, 8, 10, 13, 15
en 20 in tabel 6).

Experienced user performance
Experienced user performance is de mate waann een expert, een ervaren gebruiker, met het
product kan omgaan.

Deze component is niet gemeten in de evaluatie; hiervoor zijn ervaren gebruikers nodig en die
waren niet voorhanden. In een later stadium zal dit kunnen warden gemeten.

67 Zie paragraaf 4.3.7.
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I
System potential
De system potential is een maat voor de mogelijkheden die het systeem biedt aan de gebruiker.

De system potential is niet gemeten tijdens de evaluatie, aangezien de tijd hiervoor te kort was.

I Re-usability
Re-usability is een maat voor hoe snel een gebruiker een gegeven taak, met dat product, weer goed' kan uitvoeren. De re-usability van het programma is niet gemeten tijdens de evaluatie.

De reusability van het programma kan niet in één enkele evaluatie worden gemeten; hiervoor is een
aantal vervolgonderzoeken nodig.

5.3.4 Resulta ten hardop-denken protocol

I
Tijdens het verbale gedeelte van het hardop-denken protocol kwam een aantal onduidelijkheden en
fouten in het programma naar voren. Deze worden hieronder opgesomd.

Onduide(ijkheden:

I . Er staat niet in de hutp dat de nummers van andere vragen worden opgehoogd aLs ergens
een vraag wordt tussengevoegd.

• een vanabelenaam mag geen spaties bevatten

I . Het opmaken van tekst moet in HTML; dit is niet duidelijk voor de proefpersonen.
• De opmaak van het onderzoek is niet aanpasbaar.
• BesLissingsregels kunnen niet worden gewijzigd.

I
. Er staat niet bij de meerkeuzevragen dat er flog een scherm komt voor de antwoordopties.

Vanabelen mogen worden gebruikt in de terugkoppelingsteksten; dit was niet direct
duideLijk.

• Bij maniputatie en uitleg wordt niet echt een vraag gesteld; dit bleek onduidelijk te zijn in

I het begin.

Fouten:

I
. De beslissingsregels worden in wiLlekeunge volgorde uitgevoerd; dit kan een probleem zijn

ats de onderzoeker een terugkoppeling wil opbouwen uit meerdere teksten. De volgorde van
die teksten kan dan verkeerd zijn.

I
. Het lettertype van de preview is niet hetzelfde als het lettertype van het onderzoek.
• De HTML-popup en de preview-popup hebben dezelfde naam. Dit leidt ertoe dat er geen

pop-up verschijnt aLs een van die twee al open is.
Vanabelen kunnen niet worden gebruikt in uitLegvragen.

I . Een vraag mag geen apostrof

1

I
I

I
I
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5.4 Discussie
De evaluatie vond plaats met sLechts twee proefpersonen. Dit is te weinig voor het trekken van een
kwantitatieve conctusie; de gevonden resultaten dienen dan ook voomamelijk als kwalitatieve maat
voor de usability van het programma.

5.4.1 Guessability
Het voornaamste struikelbiok wat betreft guessability was de extra stap tussen beslissingsregels en
terugkoppelingen, die toch een beLangnjke plaats inneemt in het programma. Deze stap zal wellicht
wat meer op de achtergrond moeten worden gebracht, of helderder worden uitgelegd. Hierbij dient
echter in aanmerking te worden genomen dat guessability voornamelijk erg belangrijk is voor een
product dat slechts één of een paar keer wordt gebruikt. De bedoeling van dit programma is, dat
gebruikers er meerdere keren per jaar een aantal onderzoeken mee maken, waardoor de
guessability minder betangnjk is dan bij een programma dat maar zelden wordt gebruikt. Maar,
uiteraard is het voor elk programma goed aLs de guessability hoog is, omdat dit het gebruikersgemak
verhoogt, dus de guessability kan nog wel warden verbeterd.

5.4.2 Learnability
Beide proefpersonen konden eerder uitgevoerde opdrachten gemakketijk herhalen. Dit betekent dat
de learnability van het programma goed is. Learnability is een beLangnjk aspect van dit programma,
aangezien onderzoeken bestaan uit reeksen vragen, beslissingsregels, terugkoppeLingen en
koppetingen. Al deze aspecten warden per onderzoek vaak herhaaLd; daarom is het belangnjk dat
gebruikers het programma snel onder de knie knjgen.

5.4.3 Experienced user performance
De experienced user performance is niet gemeten; zij is wel erg belangrijk voor het programma,
aangezien het de bedoeling is dat gebruikers snel en efficient kunnen omgaan met het programma.
Gezien de hoge learnability-component, is te verwachten dat de experienced user erformance ook
hoog zal zijn, aangezien deze twee componenten een grate samenhang hebben. Het toevoegen
van shortcuts kan deze component van usability nag verhogen.

5.4.4 System potential
Oak de system potential is niet gemeten. Over de system potential kan dus slechts gespeculeerd
worden. Aangezien het graotste gedeeLte van het doen van een onderzoek voor de onderzoeker (flog
steeds) het bedenken en gestructureerd knjgen van het onderzoek is, lijkt deze component van
usability niet erg belangnjk voor dit programma. Het opstellen en het laten invutlen van het
onderzoek kost de meeste tijd. Dan neemt het daadwerkelijk invoeren van het onderzoek relatief
weinig tijd in beslag.

5.4.5 Re-usability
Re-usability is een component van usability die niet in één evaluatie kan worden gemeten. Re-
usability is wet belangnjk voor dit programma, aangezien het waarschijnlijk is dat onderzoekers
regelmatig een onderzoek zuUen maken met het programma. Na een onderzoek gemaakt te hebben
zal de onderzoeker moeten wachten op de resultaten en deze resultaten zullen moeten warden
geanalyseerd. Daarom zal de onderzoeker pas na verloop van tijd weer met het programma werken
en weer moeten wennen aan het programma.
In de tussentijd zal de onderzoeker wel met andere aspecten van het programma werken, namelijk
die aspecten die te maken hebben met het bekijken van de data. Op basis van de redelijke mate

M Zie paragraaf 3.5.3.
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van guessability kan echter worden verwacht dat de re-usability van het programma redelijk goed
kan uitvatlen; guessability en re-usability zijn namelijk gerelateerd.

5.4.6 Onduidelijkheden en fouten

I De meeste onduidelijkheden betreffen aspecten die met een extra, korte uitleg kunnen worden
weggenomen. In een volgende versie zat hier aandacht aan worden besteed. De fouten zijn atLemaat
van technische aard en kunnen eenvoudig worden verholpen in een votgende versie. Aangezien het' optimum aantaL evaluatoren (volgens o.a. Nielsen, 1993) tussen de dne en de vijf is, zullen de
meeste fouten waarschijnhijk met deze twee evaluatoren at zijn gevonden en zullen bij een
volgende evatuatie met een volgende versie nog maar weinig nieuwe fouten worden ontdekt.

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Zie paragraaf 3.5.3.
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5.5 Conclusie

De usabiLity-evaluatie heeft plaatsgevonden met een tweetal proefpersonen; dat is te weinig om
een generatiserend oordeel te geven wat betreft de usability van het geëvalueerde programma. WeL

I kan op basis van de resultaten een kwalitatief oordeel worden gegeven. Er is ult het hardop-denken
protocol naar voren gekomen, dat er een aantal onduideLijkheden in het programma zit, wat ervoor
zorgt dat gebruikers soms niet direct weten welke handeling op een bepaald moment kan Leiden tot
het juiste resultaat. De guessability is dus niet goed genoeg. Wel blijkt, dat de learnabiLity van het
programma goed is, aangezien de proefpersonen een eerder uitgevoerde handeling in een later
stadium eenvoudig konden reproduceren. Wat betreft de experienced user performance, de system
potential en de re-usability kunnen geen conctusies worden getrokken. De algehele usability kan dus' op dit moment niet worden beoordeeLd.
Wel heeft de usabiUty-evaluatie aLs geheel bruikbare opmerkingen van de proefpersonen
opgeleverd, die in een volgende versie kunnen worden meegenomen, waarna de usability-evaluatie
kan worden herhaald met deze verbeterde versie. Ook is een aantal duidetijke fouten in het
programma opgespoord, wat een van de doeten is van een derge(ijke evaLuatie.

I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
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6 ConcLusie

6.1 Inleiding

In dit onderzoek is gekeken naar de haatbaarheid en wenselijkheid van een programma om via
internet vragentijsten af te nemen. Een betangrijk onderdeet van dit onderzoek is de usability van
het programma geweest. Er is een programma ontwikketd met een theoretisch goede usability en er
is onderzocht of deze usabiUty in de praktijk ook aanwezig was. In dit hoofdstuk worden de
betangrijkste bevindingen samengevat.

6.2 Resultaten
In hoofdstuk 2 is een titeratuuroverzicht gegeven van de verschitlende manieren om
vragenlijstenonderzoek af te nemen. Hierbij 15 ook een retatief jonge manier om
vragenlijstenonderzoek af te nemen, via Internet, besproken. Van de verschiUende methodes is een
aantat aspecten besproken dat in de Uteratuur veel voorkomt. Er bteek, dat de methode via
Internet voordeten kan opLeveren ten opzicht van de andere, meer ktassieke methodes. Vooral tijd-
en geldwinst bLeken tot de voordeten te behoren.
In hoofdstuk 3 is het theoretische kader voor dit onderzoek besproken. Er is besproken hoe
programma's via user-centered design kunnen worden ontworpen en waarbij op getet moet worden,
wit een programma gebruiksvnendeLijk genoemd kunnen worden. Ook is besproken hoe kan worden
gemeten of een programma daadwerketijk gebruiksvriendeLijk is. Deze theoretische basis is gebruikt
voor een beter begrip van hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 4 is namelijk een traject besproken om een programma votgens user-centered design te
ontwerpen en in dat hoofdstuk is ook daadwerketijk een programma ontwikketd naar anaLogie van
dat traject. Daarbij is ook rekening gehouden met usabitity-eisen, eisen waaraan een programma
moet voldoen om gebruiksvnendetijk genoemd te mogen worden.
Dit programma is in hoofdstuk 5 onderworpen aan een usability-evaluatie met een kteine groep
proefpersonen. Hieruit kwamen bruikbare, kwatitatieve resuttaten met betrekking tot de usability
van het programma.

6.3 Antwoorden op de onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen die in dit onderzoek gestetd zijn, zijn:

• Is het mogelijk om een gebruiksvriendelijk programma te maken waarmee
onderzoekers op eenvoudige wijze vragenlijstenonderzoeken kunnen maken en
afnemen via internet?

• Wat moet een dergelijk programma kunnen en hoe moet het eruit zien?

• Is het programma ook in de praktijk gebruiksvriendelijk?

Het is mogetijk gebteken om een dergelijk programma te ontwikketen met gebruikmaking van
bestaande methodes daarvoor. Ook is onderzocht hoe zo'n programma er uit moet zien en wat het
zou moeten kunnen. Het grootste deet van wat het programma zou moeten kunnen is ook
daadwerketijk geImptementeerd. De vraag of het programma in de praktijk ook daadwerkeLijk
gebruiksvnendetijk was kan op basis van de beperkte dataset niet worderi beantwoord. WeL is een
aantat fouten in het programma en een aanta[ onduidetijkheden aan het ticht gekomen die kunnen
worden meegenomen in een votgende versie van het programma. Die versie kan warden
onderworpen aan een uitgebreidere usabitity-evatuatie, waarna deze Laatste vraag ook kan warden
beantwoord.
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8 Appendices

8.1 Appendix 1: De vragenlijst gebruikt bij de
gebruikersanalyse.

Voor onderstaande vragen getdt:
[1.. 5] is een schaat van 1 tot 5.

Gebruikerskaraktenstieken

1) Hoetang doet u at onderzoek met vragenhlJsten?
2) Waaruit bestaat uw onderzoek?
3) Hoe vaak neemt u per jaar een onderzoek af?
4) Heeft u HTML programmeerervanng?
5) Kunt u tekst opmaken in HTML?
6) Heeft u behoefte aan een nieuw systeem voor het afnemen van vragenhijsten?
7) Zou u vaker onderzoek doen als de procedure wordt versimpetd/versnetd?
8) Hoeveel tljd bent u bereid te steken in het onder de knie krlJgen van zon systeem?
9) Heeft u ervanng met andere vergetijkbare systemen?

Stettingen

10) Wat zijn de struiketblokken die u tegenkomt In uw huldige werkwijze?
a) HetkostteveeLtijd. [1..5]
b) 1k moet vaak tang wachten op de resultaten. [1. .5]
C) Het verwerken van de data neemt veet tijd in bestag. [1. .5]
d) De voLgorde van de vragen staat vast. [1. .5]
e) Er kan geen terugkoppeting worden gegeven op basis van de antwoorden. [1. .5]

11) Opmerkingen:

12) Wat verwacht u van een systeem dat vragentijsten genereert?
a) 1k verwacht dat zon systeem mij tijd bespaart. [1. .5]
b) 1k verwacht dat zon systeem ge(d bespaart. [1. .5]
C) 1k verwacht dat het makkelijk te bedienen is. [1. .5]
d) 1k verwacht dat zo'n systeem aLte verschilLende vraagcategorieen kan aanbieden. [1. .5]
e) 1k verwacht dat er in zo'n systeem besUssingsregels kunnen worden ingevoerd

waarop terugkoppelingen kunnen worden gebaseerd. [1.. 5]
f) 1k verwacht dat 1k aUe vragentijsten die 1k wit er mee kan genereren [1.. 5]
g) 1k ben bereid enige concessies te maken wat betreft de vormgeving

t.o.v de papieren versie. [1.. 5]

13) Verdere wensen van de gebruiker:

14) Wat zljn voor u de voordelen van het afnemen van vragenhijsten via Internet?
a) Er kunnen meer mensen worden bereikt. [1.. 5]
b) De mensen kunnen op eLk moment van de dag het onderzoek doen. [1.. 5]
C) De proefpersonen hoeven niet fysiek aanwezig te zijn bij de onderzoeker. [1. .5]
d) Er kan een automatische terugkoppeting worden gegeven op basis van

de gegeven antwoorden. (1. .5]

15) Opmerklngen:
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8.2 Appendix 2: De antwoorden van de gebruikersanalyse

I Proefpersoon 1

I
i) Hoetang doet u at onderzoek met vragenhijsten?

10 jaar
2) Waaruit bestaat uw onderzoek?

Longitudinaal, cross-sectioneeL en expenmenteeL onderzoek, zowel in het veld als Lab.

l 3) Hoe vaak neemt u per jaar een onderzoek af?
4a5

4) Heeft u HTML programmeerervaring?

I
Een beetje

5) Kunt u tekst opmaken in HTML?
Ja

6) Heeft u behoefte aan een nieuw systeem voor het afnemen van vragentljsten?

I Ja heel veel behoefte.
7) Zou u vaker onderzoek doen ats de procedure wordt versimpetd/versnetd?

Jazeker.

I
8) Hoeveel tijd bent u bereid te steken In het onder de knie knjgen van zon systeem?

Een heleboel, mits het werkt zoals het moet werken.
9) Heeft u ervaring met andere vergelijkbare systemen?

Een beetje. Er is een systeem waarmee je handmatig vragen kunt creëren in HTML en de

I terugkoppeling moest ook handmatig. Marginaa( vergelijkbaar dus
10) Wat zijn de struikelblokken die u tegenkomt in uw huidige werkwijze?

a) Hetkostteveeltijd. 3

I
b) 1k moet vaak Lang wachten op de resuLtaten. 2

C) Het verwerken van de data neemt veel tijd in besLag. 2

d) De volgorde van de vragen staat vast. 5

e) Er kan geen terugkoppeLing worden gegeven op basis van de antwoorden.

1 11)
Het kost (te)veel geld.

I
Het is logistiek veel werk (enveloppen vulLen, opsturen etc.)
Het bereiken van proefpersonen is lastig.
Het knjgen van proefpersonen is lastig.
Er is nog veel ha ndwerk.

I Het is deels geautomatiseerd, maar daardoor juist niet toegankelijk.
12) Wat verwacht u van een systeem dat vragenlljsten genereert?

a) 1k verwacht dat zon systeem mij tijd bespaart. 2

I b) 1k verwacht dat zon systeem geld bespaart.
c) 1k verwacht dat het makkelijk te bedienen is. 2

d) 1k verwacht dat zo'n systeem aLle verschiLlende vraagcategoneen kan aanbieden.
e) 1k verwacht dat er in zon systeem bestissingsrege(s kunnen worden ingevoerd

I waarop de terugkoppelingen kunnen worden gebaseerd.
f) 1k verwacht dat ik alle vragenLijsten die ik wiL er mee kan genereren
g) 1k ben bereid enige concessies te maken wat betreft de vormgeving 2

I
t.o.v de papieren versie.

13) Verdere wensen van de gebruiker:
Verdere wensen van de gebruiker:

I Beslissingsregels moeten makkeLijk ingevoerd kunnen worden.
Er moet door de gebruiker niet worden geprogrammeerd.
Er moet de mogelijkheid zijn van het samenstellen van teksten.

I
Veiligheid is belangrijk (privacy).
De data moeten veiLig zijn.
IntervaL tussen vragen en terugkoppeLing moet automatisch worden bijgehouden (voor
longitudinaat).

I Randomisatie moet kunnen (automatisch).
Een terugkoppeling mag maar een keer bekeken kunnen worden.
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De duur van de terugkoppeting moet kunnen worden gemeten.
14) Wat zijn voor u de voordelen van het afnemen van vragenlijsten via Internet?

a) Er kunnen meer mensen worden bereikt. 2

b) De mensen kunnen op elk moment van de dag het onderzoek doen. 1

c) De proefpersonen hoeven niet fysiek aanwezig te zijn bij de onderzoeker. 1

d) Er kan een automatische terugkoppe[ing worden gegeven op basis van 1

de gegeven antwoorden.

15) Opmerkingen:
Wie geen internet heeft kan niet meedoen.
Het onderzoek wordt een stuk anoniemer, is het dan flog wel betrouwbaar?
Het is een nieuwe manier om onderzoek te doen, pioniersfunctie is leuk.
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I Proefpersoon 2

I I) Hoelang doet u al onderzoek met vragenhljsten?
i.5jaar

2) Waaruit bestaat uw onderzoek?

I
Voornamelijk expenmenteet onderzoek. Stimulus geven, of random indeting in condities.
Daarna vragen stetlen. Eventueet vooronderzoek.

3) Hoe vaak neemt u per jaar een onderzoek afl
5 keer.' 4) Heeft u HTML programmeerervanng?
Nee.

5) Kunt u tekst opmaken in HTML?

I
Nee.

6) Heeft u behoefte aan een nieuw systeem voor het afnemen van vragentljsten?
Ja.

7) Zou u vaker onderzoek doen als de procedure wordt versimpeld/versneld?

I Ja.
8) Hoeveel tijd bent u bereid te steken In het onder de knie knjgen van zon systeem?

Zeker een dag, mits het systeem goed functioneert.

I 9) Heeft u ervarlng met andere vergelijkbare systemen?
Nee. Kent geen vergetijkbare systemen.

10) Wat zijn de struikelblokken die u tegenkomt in uw huidige werkwljze?
a) Het kost teveet tijd. 2

I b) 1k moet vaak Lang wachten op de resultaten. 5

C) Het verwerken van de data neemt veel tijd in beslag. 2

d) De voLgorde van de vragen staat vast. 5

I e) Er kan geen terugkoppeting worden gegeven op basis van de antwoorden. 4
11) Opmerklngen:

Het bereiken van proefpersonen is lastig.
Het knjgen van proefpersonen is Lastig.

I 12) Wat verwacht u van een systeem dat vragenhijsten genereert?
a) 1k verwacht dat zon systeem mij tijd bespaart. 2

b) 1k verwacht dat zon systeem geLd bespaart. 2

I c) 1k verwacht dat het makketijk te bedienen is. 2

d) 1k verwacht dat zon systeem alte verschittende vraagcategoneën kan aanbieden. 2

e) 1k verwacht dat er in zon systeem beslissingsregels kunnen worden ingevoerd
waarop terugkoppelingen kunnen worden gebaseerd. 2

I f) 1k verwacht dat 1k aLle vragenlijsten die 1k wit er mee kan genereren 4
g) 1k ben bereid enige concessies te maken wat betreft de vormgeving

t.o.v de papieren versie. 2' 13) Verdere wensen van de gebrulker:
Onderzoeker wit grip hebben op wie de proefpersonen zijn.
De vragen moeten wet aUemaat achter eLkaar beantwoord worden.
De tijd die de proefpersoon voor het onderzoek neemt moet worden bijgehouden.

I De volgorde van de vragen moet de onderzoeker zetf kunnen bepaLen.
14) Wat zijn voor u de voordelen van het afnemen van vragenhljsten via Internet?

a) Er kunnen meer mensen worden bereikt. 2

I b) De mensen kunnen op elk moment van de dag het onderzoek doen. 1

C) De proefpersonen hoeven niet fysiek aanwezig te zijn bij de onderzoeker. 2

d) Er kan een automatische terugkoppeling worden gegeven op basis van

I
de gegeven antwoorden. 2

15) Opmerkingen:
De proefpersonen kunnen makkelijk automatisch worden gerandomiseerd.

I Het teent zich uitstekend voor een zogeheten pilot-onderzoek waarbij grote
hoeveetheden proefpersonen een aantal vragen wordt gesteld.

I
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Proefpersoon 3

1) Hoelang doet u at onderzoek met vragenhlJsten?
l0jaar

2) Waaruit bestaat uw onderzoek?
Vragentijsten, intelligentietests, plaatjes beoorde(en,
persoontijkheidsonderzoek, expenmenteet onderzoek
AUemaal met pen en papier.

3) Hoe vaak neemt u per jaar een onderzoek af?
6 keer

4) Heeft u HTML programmeerervaring?
Ja, basaal

5) Kunt u tekst opmaken in HTML?
Ja

6) Heeft u behoefte aan een nieuw systeem voor het afnemen van vragenhijsten?
Jazeker

7) Zou u vaker onderzoek doen als de procedure wordt versimpeld/versneld?
Onbekend

8) Hoeveel tijd bent u bereid te steken In het onder de knie knjgen van zon systeem?
een paar dagen

9) Heeft u ervaring met andere vergelijkbare systemen?
Nee, niet echt nodig gehad.

10) Wat zIJn de struikelblokken die u tegenkomt In uw huidige werkwlJze?
a) Het kost teveel tijd. 2

b) 1k moet vaak Lang wachten op de resuLtaten. 4

C) Het verwerken van de data neemt veel tijd in bestag. 2

d) De volgorde van de vragen staat vast. 2

e) Er kan geen terugkoppeling worden gegeven op basis van de antwoorden. 3

11) Opmerkingen:
Verdere struikelbLokken van de ondervraagde:
De Logistiek is omvangrijk; zeulen met papieren, scannen, bijhouden wie welke versie
moet krijgen etc.
Bedenken en bijhouden van variabetennamen en die doorgeven in SPSS.

12) Wat verwacht u van een systeem dat vragenlljsten genereert?
a) 1k verwacht dat zo'n systeem mij tijd bespaart. 2

b) 1k verwacht dat zo'n systeem geLd bespaart. 2

C) 1k verwacht dat het makkeLijk te bedienen is. 2

d) 1k verwacht dat zon systeem aLLe verschilLende vraagcategorieen kan aanbieden. 2

e) 1k verwacht dat er in zon systeem beslissingsregets kunnen worden ingevoerd
waarop terugkoppelingen kunnen worden gebaseerd. 2

f) 1k verwacht dat ik alLe vragenLijsten die ik wit er mee kan genereren 2

g) 1k ben bereid enige concessies te maken wat betreft de vormgeving
t.o.v de papieren versie. 2

13) Verdere wensen van de gebruiker:
Randomisatie van proefpersonen moet mogetijk zijn
Het moet makketijk via netwerk te doen zijn
Onderzoeker moet invloed hebben op de mogeLijkheid antwoorden te
herstelLen (wet of niet).
Onderzoeker moet invloed hebben op de tijd die proefpersonen krijgen per vraag of voor
het gehele onderzoek.
Er moet de mogelijkheid bestaan van het inLassen van een pauze vanuit het programma
(een paar minuten geen vragen en ook geen terugkoppeling).
Er moet de mogeLijkheid zijn van het automatisch geven van
een terugkoppeting van de score van de proefpersoon t.o.v. anderen.

14) Wat zlJn voor u de voordelen van het afnemen van vragentijsten via internet?
a) Er kunnen meer mensen worden bereikt. 2

b) De mensen kunnen op elk moment van de dag het onderzoek doen. 2
c) De proefpersonen hoeven niet fysiek aanwezig te zijn bij de onderzoeker. 1

d) Er kan een automatische terugkoppeLing worden gegeven op basis van
de gegeven antwoorden. 2
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I
15) Opmerklngen:

I Het spaart tijd (data verknjging/data verwerking)
Er moet wet extra zorg worden besteed aan inloggen (veitigheid).
Er bestaat de mogelijkheid van het aanleggen van een proefpersonenpoot; als die gekoppetd wordt

I aan het systeem, kan razendsnet onderzoek worden gedaan.
ARe data worden centraal opgesLagen in 1 file (database). Dit is met papieren versies niet het gevaL.
De resuttaten van het onderzoek hoeven niet gescand te worden.

I
Het is mogetijk de tijd bij te houden; hoelang doet iemand er over om het onderzoek te vottoolen,
hoe Laat deed iemand het onderzoek, hoe lang keek de proefpersoon naar de terugkoppeling etc.
Het is mogetijk om categoneen van vragen te maken en de proefpersoon direct na afloop te
verteLlen hoe hij op de verschillende categoneën heeft gescoord.

I
I
I
I
I
I
I
1

I
1

I
I
I
I
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