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Voorwoord
Toen ik in 1991 begon met studeren bestond het World Wide Web (WWW) al wel, maar het was
slechts voor een beperkte groep toegankelijk. Het is nu tien jaar later en het WWW heeft inmiddels
grote veranderingen teweeggebracht in de maatschappij. Het WWW is inmiddels veel meer dan
een medium dat informatie bevat. Het is een wereld met sociale regels en een eigen taal, waarin
(virtuele) personen leven die ieder hun eigen identiteit bezitten. Binnen deze wereld lenen vele onderwerpen zich voor een afstudeerscriptie. De onderstaande passage uit de Tao van Poeh (1991)
bracht mij op het idee om het over oriëntatie te gaan hebben.
‘Wat denk je ervan,’ zei Poeh bedachtzaam, ’als we eens, zogauw we uit het gezicht
zijn van deze kuil, probeerden hem terug te vinden?’
’Wat heb je daaraan?’ zei Konijn.
’Wel,’ zei Poeh, ‘we zoeken nu almaar naar ons huis en we vinden het maar niet, en
nou dacht ik, als we nou eens naar deze Kuil zochten, dan vinden we die vast ook
wel niet en dat zou al een Mooi Ding zijn, want dan konden we misschien wel eens
iets vinden waar we niet naar zochten en dat was dan misschien iets waar we wel
naar zochten.’ (fragment uit Tao van Poeh, p23)
Toen ik aan deze scriptie begon had ik nog de naïeve gedachte dat ik er voor zou gaan zorgen dat
mensen nooit meer zouden kunnen verdwalen op een website. Nu, na jaren ploeteren, ben ik tot
de conclusie gekomen, dat de methode van Poeh eigenlijk veel beter is dan dat wat ik allemaal heb
uitgedacht. Maar dat inzicht maakt me misschien nu wel tot een echte doctorandus.

Publiek
Deze scriptie is allereerst geschreven voor personen die zich bezighouden met het ontwerpen en
evalueren van websites. In deze scriptie worden de mensen die zich op het WWW begeven bezoekers in plaats van gebruikers gezien. Deze kijk op de zaak maakt dat er nieuwe creatieve oplossingen gevonden kunnen worden voor aloude problemen. Het verhaal in deze scriptie is wellicht
ook interessant voor mensen die iets meer willen weten over ontwikkelingen rondom internet, orientatie en het gebruik van metaforen voor webontwerp. Het verhaal wordt ondersteund met vele
voorbeelden uit de praktijk. Vrijwel alle voorbeelden zijn terug te vinden op de cd-rom. In bijlage II
staat beschreven hoe en wanneer u de cd-rom kunt gebruiken.

Dankwoord
De volgende personen wil ik bedanken voor hun bijdrage(n) aan deze scriptie: Luc Wierts, Joke
Kort, Job Wiegant, Gabry van der Veen, Karin Mast, Benni Leemhuis, Frank Meijer en Nanco
Tempelman. De enige persoon die nog mist in dit rijtje is mijn begeleider Ben Mulder. Hem wil bij
dezen nog even apart bedanken. Hij heeft zich vele malen en gedurende een lange tijd ingezet
voor mijn scriptie en daarvoor ben ik hem zeer dankbaar.
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Inleiding
Het Internet is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op de website van Telcordiatm
(www.netsizer.com) staat een teller waarop het aantal op Internet aangesloten computers is af te
lezen. Iedere seconde loopt de teller verder op. Volgens Telcordiatm bestaat het Internet op dit
moment uit ongeveer honderd miljoen computers. Nederland neemt met haar bijdrage aan het Internet na de VS, Japan, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië een zevende plaats in. Iedere nieuw verbonden computer levert een bijdrage aan de hoeveelheid beschikbare informatie,
gegevens en capaciteit. De termen Internet en WWW (World Wide Web) worden vaak door elkaar
gebruikt, terwijl er wel degelijk een onderscheid is.
Het Internet bestaat voor het overgrote deel uit computers, kabels en een aantal protocollen. Het is
een fysieke infrastructuur. De verbindingen tussen de computers zijn te vergelijken met snelwegen
tussen steden, maar dan bestaande uit kabels en vooral geschikt om digitale informatie te benaderen, te verplaatsen en te bewaren.Via de kabels kunnen de computers met elkaar communiceren,
mits ze beschikken over eenzelfde communicatieprotocol. Het belangrijkste communicatieprotocol
is op dit moment TCP-IP. Van deze infrastructuur, het Internet, wordt op verschillende manieren
gebruik gemaakt. Het wordt voornamelijk gebruikt om elektronische berichten uit te wisselen (email) en om informatie op te vragen. Die informatie staat op computers die onderdeel uitmaken van
het Internet. Het WWW is een informatienetwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van het Internet en
hypertekst. Hypertekst is een techniek waarmee diensten en informatie eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden door middel van zogenoemde hyperlinks.
Niet alleen de fysieke structuur van het Internet wordt groter, ook het aantal WWW-bezoekers kent
een exponentiële groei; er komen iedere dag websites bij en de bestaande websites groeien in
omvang. Deze groei zal nog verder toenemen aangezien in de nabije toekomst alle mobiele telefoons, via de zogenaamde UMTS-frequenties, toegang krijgen tot het Internet en daarmee tot het
WWW. De groei van het aantal WWW-bezoekers maakt het voor bedrijven steeds interessanter
om meer informatie en diensten aan te bieden via het WWW. Nieuwe technieken, zoals Java en
ASP, maken het ook mogelijk om geheel nieuwe diensten aan te bieden, zoals het on-line verkopen van producten, het afnemen van tests of het spelen van spelletjes.
Kortom, het Internet wordt steeds groter en verbetert, het aantal gebruikers, de hoeveelheid informatie en het aantal aangeboden diensten zal toenemen. Deze trends versterken elkaar en maken
dat met name het WWW de komende jaren exponentieel zal blijven groeien. Deze groei brengt een
aantal problemen met zich mee. In deze scriptie zal ingegaan worden op een van deze problemen,
namelijk hoe een gebruiker kan navigeren over een website van het WWW zonder daarbij zijn orientatie te verliezen. Met navigeren op het web wordt oriënteren, een route plannen en volgen
(uitvoeren) bedoeld, conform navigatie in de fysieke ruimte. Met oriëntatie wordt bedoeld: het
proces van het herkennen van de huidige locatie op grond van uiterlijke kenmerken en het zich
voorstellen van niet zichtbare plekken op grond van de cognitieve representatie (Kim and Hirtle,1995).

Probleemstelling
Door de toename van aangeboden informatie en diensten kunnen websites zo groot worden dat
een bezoeker door de bomen het bos niet meer ziet. Een bezoeker loopt de kans te verdwalen of
zal door het enorme informatie- en dienstenaanbod moeite hebben om zijn weg te vervolgen
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(Edwards en Hardmann, 1989). Elm en Woods (1985) beschrijven de situatie waarin een bezoeker
zich niet meer goed kan oriënteren als volgt:
“The user not having a clear conception of the relationships within the system, or
knowing his present location in the system relative to the display structure, and finding it difficult to decide where to look next within the system.”
Een andere definitie wordt gegeven door Conklin (1987):
“Not knowing where you are in the information space or not knowing how to access
something you believe exists there.”
De gevolgen van desoriëntatie leggen grote beperkingen op aan de bruikbaarheid van het
WWW als medium voor het aanbieden van informatie en diensten. Desoriëntatie wordt
door een aantal onderzoekers zelfs gezien als de meest beperkende factor van het WWW
als medium (Kim & Hirtle, 1995; McDonald & Stevenson, 1996). Desoriëntatie heeft volgens Elm en Woods (1985) bijvoorbeeld als gevolg dat de taakprestaties afnemen. Een
bezoeker die gedesoriënteerd is:
 bezoekt meer webpagina’s/plaatsen dan nodig;
 geeft (eventueel non-verbaal) aan verdwaald te zijn;
 weet niet wat zijn positie is ten opzichte van de hem omringende structuur;
 heeft geen idee van de omvang van de hem omringende structuur;
 kiest niet geheel logische vervolgpaden;
 mist delen van de te exploreren ruimte;
 neemt trager beslissingen (Kim en Hirtle, 1995).
Desoriëntatie zal er toe leiden dat informatie en diensten niet of moeilijk gevonden kunnen worden,
met alle nadelen van dien. Ten eerste gaat door moeizame oriëntatie veel kostbare (werk)tijd verloren, hetgeen tot economische verliezen kan leiden. Ten tweede is het mogelijk dat een bezoeker
gezochte producten of alternatieven niet vindt, ook al weet hij dat ze aanwezig zouden moeten zijn.
Een product dat niet wordt gevonden, zal niet worden verkocht. Bovendien kan het niet vinden van
een gewenst product leiden tot ergernis en irritatie bij de potentiële klant. Het WWW maakt het voor
een bedrijf wellicht mogelijk om andere producten en diensten aan te bieden. Als die nieuwe producten vervolgens niet worden gezien door de bezoekers van de website dan zullen ze ook minder
of helemaal niet worden verkocht. Een reclamecampagne zou dan uitkomst kunnen bieden, maar
het zou veel goedkoper zijn als een bezoeker vanzelf zou ontdekken dat er nieuwe producten en
diensten op de website worden aangeboden.
Een derde nadeel van desoriëntatie is van meer technische aard: de belasting van het computernetwerk neemt toe wanneer meer mensen ineffectief gebruik maken van websites. Veel bedrijven
hebben te maken met overbelasting van hun netwerk, waardoor de responstijden afnemen en kansen op een totale vastloper toenemen. Met name op Windows gebaseerde netwerken kunnen
slecht tegen overbelasting. Als bezoekers efficiënter en effectiever navigeren, dan zal het netwerk
minder worden belast.
Om goed te kunnen navigeren is een goede zoekstrategie van belang. Uit het onderzoek van
Jongman (1997) bleek dat kennis van de omgeving (lees: website) van invloed was op de gehanteerde zoekstrategie. Meer kennis van de omgeving leidde bij proefpersonen tot het hanteren van
zowel effectievere als efficiëntere zoekstrategieën. Dit zijn de zogenoemde actieve zoekstrategie-
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en. Tegenover de actieve zoekstrategieën staan de minder effectieve en inefficiëntere passieve
zoekstrategieën. Het gevolg van een passieve zoekstrategie was dat bezoekers van een website
geïrriteerd raakten en de website niet meer verder onderzochten (Jongman, 1997). Door het stellen
van de zogenoemde w-vragen 1 aan de proefpersonen tijdens het navigatieproces, wist Jongman
de overgang naar een actievere zoekstrategie te stimuleren. Vooral binnen grotere websites kan de
gekozen zoekstrategie van grote invloed zijn op de taakprestaties.
Zoals eerder is uiteengezet, zal de informatie op het web alleen maar toenemen. Om de bruikbaarheid van het WWW als informatie- en dienstenmedium te verhogen zal er meer aandacht besteed
moeten worden aan de oriëntatie van bezoekers. Een goede website zal desoriëntatie moeten
voorkomen en de overgang tot een actieve zoekstrategie moeten stimuleren.
Doel van deze scriptie is dan ook om te komen tot ontwerpinzichten met betrekking tot de oriëntatie
van bezoekers van websites. Deze inzichten zouden richting moeten geven aan de keuzes die een
ontwerper maakt. De centrale vraag is hoe de oriëntatie binnen een website verbeterd kan worden.

Aanpak
Om een antwoord te vinden op deze vraag wordt in hoofdstuk één ingegaan op de acquisitie, vorm
en inhoud van de cognitieve representatie van een fysieke ruimte. In het daarop volgende hoofdstuk wordt een aantal reeds geïmplementeerde oplossingen besproken en bekritiseerd vanuit de
actuele stand van zaken. In hoofdstuk drie wordt de visie van Kevin Lynch (1960) met betrekking
tot het oriëntatieprobleem uiteengezet. Deze visie richt zich echter niet op websites, maar op de
bouw en inrichting van steden. Het begrip leesbaarheid speelt in de visie van Lynch een belangrijke rol. Leesbaarheid staat voor het gemak en de snelheid waarmee bezoekers zich in hun hoofd
een beeld vormen van een omgeving. Dit beeld, ook wel de cognitieve representatie genoemd,
speelt een belangrijke rol bij de oriëntatie. De visie van Lynch richt zich echter op een fysieke wereld en zal dus ‘vertaald’ moeten worden naar een informatiewereld. In hoofdstuk vier wordt zijn visie aan de hand van voorbeelden vertaald naar websites. In het daarop volgende hoofdstuk wordt
de vertaalde visie van Lynch toegepast op de website van de RuG.

1

Wie-wat-waar-wanneer-vragen.
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1 Cognitieve representaties van een fysieke ruimte
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de inhoud, de vorming en de structuur van cognitieve representaties van fysieke omgevingen besproken. In de eerste paragraaf ga ik in op de typen kennis die de cognitieve
representatie kan bevatten. Vervolgens besteed ik aandacht aan de acquisitie van die kennis. In de
laatste paragraaf wordt gekeken naar de manier waarop de informatie uit de cognitieve representatie is gestructureerd.

1.2 Typen kennis
Spatiële waarneming wordt al vanaf het begin van de 20e eeuw onderzocht (Trowbridge, 1913),
maar de term cognitieve kaart werd in 1932 voor het eerst door Tolman gebruikt. Zowel mens als
dier zouden volgens Tolman (1948) een kaart-achtige representatie construeren in de black-box
om de dagelijkse bewegingen te sturen. De kaart zou volgens Tolman (1948) ook op eenzelfde
manier gestructureerd zijn als een cartografische kaart. Tolman ging met deze gedachte sterk in
tegen de populaire stimulus-respons gedachte van die tijd. Deze zogenoemde cognitieve representaties worden gebruikt voor het plannen en sturen van bewegingen in de ruimte. De representaties
zijn zo essentieel voor oriëntatie en navigatie dat mens en dier soms meer vertrouwen op de representaties dan op de daadwerkelijke kenmerken van de omgeving. Hieronder zullen enkele studies besproken worden over de cognitieve representatie bij dieren, met name ratten.

1.2.1

Cognitieve representatie bij ratten

Rond 1950 bevochten verschillende psychologen elkaar met leertheorieën. Tolman (1932, 1948)
en andere cognitieve psychologen verdedigden het gebruik van een mentale kaart van de omgeving, waarbij ze uitgingen van een leervermogen van locaties. Hull (1943, 1953) en andere aanhangers van de stimulus-respons theorie beweerden dat bij het leren van het correcte pad naar
een doel in een doolhof, ratten gestuurd werden door stimuli op de keuzepunten. Een rat is volgens
deze groep theoretici hulpeloos overgeleverd aan getrainde reacties op stimuli; ratten leren zich
slechts een respons aan. Aanhangers van de stimulus-respons theorie beweerden dat de ideeën
van Tolman over leervermogen en mentale kaarten op hetzelfde neerkomen als de stimulusrespons-theorie. Tolman reageerde daar fel op met experimenten en definities (Tolman, Ritchie,
Kalish, 1946a ,1946b) om aan te tonen dat ratten locaties leren en niet domweg passief reageren
op stimuli. Tolman en anderen (1946a) kwamen daarop met het volgende weerwoord:
“When we assert that a rat expects food at location L, what we assert is that if (1) he
is deprived of food, (2) he has been trained on path P, (3) he is now put on path P,
(4) path P is now blocked, and (5) there are other paths which lead away from path
P, one of which points directly to location L, then he will run down the path which
points directly to location L.
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When we assert that he does not expect food at location L, what we assert is that,
under the same conditions, he will not run down the path which points directly to location L.”
Enige jaren later bleek dat zowel het locatie-leren van Tolman als het stimulus-respons leren van
Hull een te eenvoudige voorstelling van zaken was. Kendler en Gasser deden in 1948 een onderzoek waarin ze vonden dat ratten bij minder dan twintig pogingen locaties leerden en daarna voornamelijk bleken te werken met een geleerde respons. Andere studies (Evans, 1936; Keller en Hill,
1936) tonen aan dat niet alleen ervaring, maar ook de breedte van de doolhofpaden een rol speelt
in het plaats- en responsleren van ratten. Restle (1957) vond dat de leernatuur (plaats en of respons) ook afhankelijk is van attributen in de omgeving. In omgevingen met veel verschillende attributen bleken de ratten zich als locatieleerders te gedragen en bij gebrek aan herkenbare
elementen als responsleerders. Onderzoeken uit de jaren negentig laten zien dat de leernatuur van
ratten verschilt, afhankelijk van leeftijd en type van de taak.
Uit al die onderzoeken is gebleken dat een rat informatie opslaat over zijn omgeving. Welke informatie wordt opgeslagen en hoe snel dat gebeurt is voor een deel afhankelijk van de leeftijd, de
omgeving en de taak die de rat moet uitvoeren. Daarnaast kan een rat misschien nog wel een
soort individuele voorkeur hebben voor het omgaan met en verzamelen van kennis over de omgeving, waardoor er in een gegeven situatie nog niet altijd een correcte gedragsvoorspelling kan worden gedaan.
Het onderzoek naar ratten biedt wel een goed uitgangspunt bij het onderzoek naar mensen. In de
volgende paragraaf wordt ingegaan op de cognitieve representatie van een fysieke omgeving bij
mensen.

1.2.2

Cognitieve representatie bij mensen

Een van de belangrijkste theorieën over cognitieve representatie van een fysieke omgeving komt
van Siegel en White (1975). Zij baseerden hun spatiële-acquisitietheorie op experimenten en ontwikkelingstheorieën en beweren dat de uiteindelijke cognitieve representatie van een fysieke omgeving in drie stadia wordt opgebouwd, waarbij de latere stadia ook de kennis van de eerdere
stadia bevatten.
Het meest eenvoudige stadium kenmerkt zich door kennis van plaatsen; de zogenoemde plaatskennis. Bij plaatskennis gaat het om de relatie tussen een object en een plek, zonder kennis van
de relatieve positie ten opzichte van andere plaatsen. Een persoon kan bijvoorbeeld de Martinitoren herkennen en daaruit afleiden dat hij in Groningen is. Ook kan hij de Eiffeltoren in Parijs herkennen en concluderen dat hij in Parijs is. Maar plaatskennis bevat onvoldoende informatie om van
Parijs naar Groningen te kunnen reizen.
Het volgende stadium omvat niet alleen kennis van markeringspunten, maar ook informatie om van
een uitgangspositie naar een doelpositie te komen, de zogenoemde routekennis. Ook hier heeft
de persoon geen kennis over de relatieve positie van plaatsen ten opzichte van elkaar, waardoor
het niet mogelijk is om nieuwe routes uit reeds bestaande routes af te leiden. Dus een persoon
weet bijvoorbeeld hoe hij van Leeuwarden naar Zwolle en van Zwolle naar Groningen moet reizen,
maar kan als hij zich in Leeuwarden bevindt geen kortere route naar Groningen construeren.
Het laatste stadium omvat de kennis van beide voorgaande stadia en daarnaast nog kennis over
de relatieve positie van plaatsen ten opzicht van elkaar. Zo kan iemand met overzichtskennis afleiden dat reizen naar Groningen vanuit Leeuwarden via Zwolle waarschijnlijk niet efficiënt is, omdat
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er een kortere route gekozen kan worden. Met deze zogenoemde overzichtskennis kunnen dus
nieuwe routes worden afgeleid.
Ondanks het feit dat de theorie van grote verklarende waarde bleek te zijn bestond er toch twijfel
over de leeftijd waarop bepaalde kennis al dan niet aanwezig zou kunnen zijn. De gebruikelijke methode om overzichtskennis te meten was tot dan toe namelijk het laten tekenen van een plattegrond, maar diverse onderzoekers, waaronder Curtis, Siegel en Furlong (1981), bemerkten dat
deze gebruikelijke methode niet deugde. Jongeren kinderen beschikken vaak wel over overzichtskennis, maar begrijpen de opdracht van het tekenen van een plattegrond niet, of hebben gewoon
de vaardigheden niet om een kaart te tekenen. Ook andere onderzoekers (Kosslyn, Heldmeyer &
Pick, 1977; Siegel, 1981) wijzen op de ondeugdelijkheid van de methode waarin kinderen een
kaart moeten construeren. Door andere manieren van kaartconstructie te gebruiken toonden sommige ontwikkelingsstudies (Hazen, 1982; Hazen, Lockman & Pick, 1978) aan dat kinderen van drie
jaar oud reeds spatiële relaties af kunnen leiden, iets wat volgens de ontwikkelingstheorie van Siegel en White een vorm van overzichtkennis zou moeten vereisen.
Herman, Kail en Siegel (1979), Evans, Marrero & Butler (1981) en Lindberg en Gärling (1983) vonden empirische ondersteuning voor de bewering dat routekennis voor, of in ieder geval gelijktijdig
met, plaatskennis wordt geleerd. Dit komt overeen met de bij dieren gevonden ontwikkeling, maar
is inconsistent met de ontwikkelingstheorie van Siegel en White.
Uit de hieronder beschreven onderzoeken van Moeser (1988) en Abu-Ghazzeh en Tawfiq (1996)
blijkt zelfs dat overzichtskennis niet eens altijd wordt gevormd.
Moeser (1988) vond dat verpleegkundigen die werkten in een ziekenhuis na twee jaar nog steeds
niet beschikten over overzichtskennis. De verpleegkundigen vertrouwden bij het navigeren sterk op
hun route- en plaatskennis. De overzichtskennis bleek zich in de jaren daarna niet meer verder te
ontwikkelen, maar de plaats- en routekennis wel. De verpleegkundigen liepen dus in sommige gevallen al jaren dezelfde route zonder zich af te vragen of er een kortere route mogelijk zou zijn. Het
ontbrak ze aan overzichtskennis om een kortere route af te leiden. De plattegronden van het ziekenhuis, die vrijwel overal hingen, werden niet of nauwelijks gebruikt om kortere routes te vinden of
om overzichtskennis op te bouwen. Onervaren verpleegkundigen die een plattegrond van het ziekenhuis hadden bestudeerd overtroffen hun ervaren collega’s dan ook op diverse taken met betrekking tot het vinden van de weg en positioneren van afdelingen ten opzichte van elkaar op een
plattegrond.
Ook Abu-Ghazzeh en Tawfiq (1996) hebben een onderzoek gedaan naar het vinden van de weg.
Zij deden dit onderzoek op de King Saud University (KSU) in Saoedi-Arabië. De KSU heeft in totaal
zo'n 8000 medewerkers en verzorgt voor ongeveer 25.000 studenten een studie. Het terrein is drie
vierkante kilometer groot en voor een vijfde deel bebouwd. De gebouwen worden onderling verbonden door overdekte voetgangerspaden. De voetgangerspaden en de gebouwen lijken zeer
sterk op elkaar. In het onderzoek kregen eerstejaars studenten, die nog nooit eerder op de campus
waren geweest, zoekopdrachten. Uit het onderzoek bleek dat de eerstejaars studenten gebruik
maakten van tien verschillende manieren om de weg te vinden. De meest gebruikte manier was
het vragen aan andere personen. Daarna het gebruik van wegbewijzering en kaarten.
Uit het onderzoek bleek dat de bruikbaarheid van de kaarten laag was, omdat ze niet systematisch
en in lijn met de omgeving waren geplaatst. Op een in lijn met de omgeving geplaatste kaart is
rechts op de kaart ook rechts van de persoon. In een omgeving waar het voor de bezoeker al
moeilijk is om zich te oriënteren wordt het dan lastig om te bepalen hoe een niet in lijn met de omgeving geplaatste kaart gedraaid moet worden.
De studenten gaven ook na het onderzoek aan dat de hoge mate van uniformiteit in de omgeving
leidde tot desoriëntatie. Ze konden dus op grond van de aanwezige objecten niet bepalen waar ze

11

Oriëntatie en desoriëntatie op het WWW

waren. Als de Eiffeltoren in meerdere steden zou staan, dan kan een persoon op grond van het
zien van de Eiffeltoren dus niet afleiden in welke stad hij is.
Behalve het gebrek aan herkenbare elementen werd het gevoel van verdwaaldheid bij velen ook
veroorzaakt door de beperkte visuele toegankelijkheid. Bestemmingen waren niet herkenbaar en
zichtbaar. Op het terrein van de KSU zijn vele herkenbare objecten van de omgeving slechts vanuit
enkele standpunten zichtbaar. De zichtbaarheid van referentiepunten is van invloed op de spatiële
oriëntatie en het vinden van de weg. Bij de KSU bleken de complexe paden vooral voor te komen
in de grotere gebouwen. De grootte, de fysieke setting en de ontwerpkarakteristieken gaven vele
gebruikers het gevoel verdwaald te zijn. De complexiteit werd vergroot door het ontwerp van gangen in de gebouwen. De gangen bevatten teveel keuzepunten en teveel deuren zonder enige aanduiding erop. De wegbewijzering in en voor de gebouwen was vaak te klein en niet goed zichtbaar
door allerlei andere objecten (pilaren). Ook was de wel zichtbare wegbewijzering niet eenduidig te
interpreteren. Een van de eerstejaars studenten gaf het volgende commentaar: "Things are all the
same wherever you are. You find yourself in a corner and you ask yourself which corner am I in?
Everything resembles each other, you go around a corner and the next corner is just the same."
(Abu-Ghazzeh en Tawfiq, 1996).
De studies van Moeser (1988) en Abu-Ghazzeh en Tawfiq (1996) tonen aan dat het al dan niet
kunnen vormen van overzichtskennis afhankelijk is van de complexiteit van de omgeving en de
manier van kennismaken. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan op de manier van
kennismaken met de omgeving.

1.3 Primaire versus secundaire kennismaking
Presson en Somerville (1985) maken een onderscheid tussen primaire en secundaire kennismaking met een omgeving. Primaire kennismaking houdt in dat de omgeving ook daadwerkelijk wordt
bezocht; een directe fysieke ervaring met de omgeving. Bij secundaire kennismaking gaat het om
een (symbolische) representatie van de omgeving, bijvoorbeeld een plattegrond. In eerste instantie lijkt de manier van kennismaken te leiden tot een bepaald kennistype. Primaire kennismaking
lijkt te leiden tot een cognitieve representatie die plaats- en routekennis bevat en secundaire kennismaking tot een cognitieve representatie die bestaat uit overzichtskennis. Maar het is toch niet zo
eenvoudig, omdat overzichtskennis ook verkregen kan worden via extensieve routekennis, en routekennis eenvoudig uit overzichtskennis kan worden afgeleid (McDonald en Pellegrino, 1993). In
deze paragraaf worden de verschillen en overeenkomsten tussen de manier van kennismaking en
het type kennis behandeld.

1.3.1

Procedurele versus declaratieve routekennis

Anderson (1982) onderscheidt twee vormen van routekennis. De eerste noemde hij de procedurele
routekennis. Deze vorm van routekennis bestaat uit een geconditioneerde respons. Deze patronen
zijn zo compact dat ze relatief ontoegankelijk zijn voor bewuste processen. Procedurele kennis
maakt weinig gebruik van aandachtsbronnen en kan zeer snel en efficiënt worden gebruikt. Zo kun
je op de dagelijkse route naar huis diep in gesprek raken met een medepassagier terwijl je ondertussen zonder problemen naar huis rijdt. Achteraf heb je weinig of geen herinnering meer van aan
de route gerelateerde gebeurtenissen en in het bijzonder nauwelijks een idee van beslismomenten.
Op grond van deze kennis kan een dronken persoon vaak ook nog zijn huis en bed vinden. Het is
aannemelijk dat deze vorm van kennis een kinetische component heeft.
Het tweede type routekennis is van het declaratieve soort. Met declaratieve kennis wordt gedoeld
op een mentale database van feiten en regels. Declaratieve routekennis kan als voorganger van
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procedurele routekennis worden beschouwd. Stel je voor dat je een vriend wil bezoeken in zijn
nieuwe woning in een voor jou onbekende stad en de route beschrijving is als volgt: Afslag noord,
na derde stoplicht links, tweede rotonde weer links en dan met de weg mee naar rechts. Als je nu
in een diepgaand gesprek verzeild raakt, dan is de kans groot dat je verkeerd rijdt en verdwaalt.
Deze vorm van route-informatie wordt waarschijnlijk net zo geleerd als de manier waarop mensen
een willekeurig lijstje zouden leren. Er zijn aanwijzingen dat een declaratieve route die vaak worden gevolgd in de loop van de tijd wordt geproceduraliseerd en niet of nauwelijks meer bijdraagt
aan de vorming van overzichtskennis (Moeser, 1988). Declaratieve routekennis wordt gezien als
een voorganger van procedurele routekennis. Bij het volgen van een route op grond van declaratieve routekennis kun je na een afleiding de weg kwijtraken.
Het trekken van conclusies binnen veel onderzoeken is echter lastig, omdat overzichtskennis is af
te leiden uit zowel declaratieve als procedurele routekennis. En andersom geldt dat declaratieve
routekennis is af te leiden uit overzichtskennis. Het is binnen veel onderzoeken dan ook onduidelijk
of ze declaratieve routekennis meten, of indirect de kwaliteit van de overzichtskennis.

1.3.2

Ontwikkeling van overzichtskennis

Dat overzichtskennis uit zowel declaratieve als procedurele routekennis kan worden opgebouwd,
wordt in verschillende onderzoeken aangetoond. In een experiment van Allen, Siegel en Rosinski
(1978) maakten proefpersonen kennis met een route aan de hand van dia’s. De route liep door een
woonwijk. De proefpersonen bleken aan de hand van deze secundaire kennismaking goed in staat
te zijn om afstanden te schatten, zelfs als de dia’s in een willekeurige volgorde werden getoond.
Voor het schatten van afstanden moet er een vorm van overzichtskennis aanwezig zijn. Het lijkt er
dus op dat mensen ook zonder een motorische component in staat zijn om overzichtskennis te
construeren (Klein, 1995).
Uit een onderzoek van Rieser, Guth en Hill (1986) bleek dat blinde en geblindeerde personen, na
enige fysieke navigatie in een omgeving, kortere paden kunnen vinden. Verder presenteren Klazky
en anderen (1990) overtuigende evidentie voor het feit dat geblinddoekte proefpersonen overzichtskennis creëren door zich over de paden van een omgeving te verplaatsen. Passini, Proulx en
Rainville (1990) vonden dat proefpersonen met een verminderd visueel vermogen een zelfde overzichtsrepresentatie creëerden als personen met een normaal visueel vermogen. De overzichtsrepresentatie kwam bij proefpersonen met een verminderd visueel vermogen wel minder snel tot
stand. Hieruit blijkt dat een bepaalde vorm van overzichtskennis te vormen is uit procedurele routekennis.
Andere onderzoeken tonen echter wel aan dat proefpersonen na een secundaire kennismaking in
eerste instantie veel beter scoren op de taken die overzichtskennis meten. Moeser (1988) liet zien
dat het bestuderen van een kaart tot betere overzichtkennis leidt dan het puur en alleen bewandelen van een gebied. Hunt (1984) toonde dit aan in een onderzoek bij een bejaardentehuis. Proefpersonen die eerst een gesimuleerd bezoek brachten aan een bejaardentehuis konden vele malen
beter de weg vinden dan proefpersonen die het gebouw daadwerkelijk hadden bezocht. Het gesimuleerde bezoek vond plaats met behulp van dia’s en een model. Thorndyke en Hayes (1982) benadrukken in hun onderzoeken dat alle voordelen voortgekomen uit het bestuderen van de
plattegrond verdwijnen na intensieve kennismaking met de omgeving. Hun conclusie lijkt echter
niet op te gaan voor complexe omgevingen.
Door McDonald en Pellegrino (1991) werden nog andere verschillen aangetoond met betrekking tot
het primair en secundair leren van een omgeving. Proefpersonen moesten vanuit een locatie X, kijkend in de richting van locatie Y, wijzen naar een locatie Z. Het duurde bij proefpersonen met pri-
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maire ervaring twee keer zo lang voordat ze een richting aangaven dan bij de proefpersonen die op
een secundaire manier hadden kennis gemaakt met de omgeving. Primair of secundair leren bleek
niet van invloed te zijn op de uiteindelijk aangewezen richting. De verklaring die de onderzoekers
hiervoor geven is dat de primaire representatie veel meer (overbodige) details bevat waardoor er
minder snel een juiste voorstelling kan worden opgebouwd. Bij de proefpersonen die de omgeving
op een secundaire manier hebben geleerd staat het complete overzicht al in het werkgeheugen.
Het verschil in aanwijstijd reflecteert de mogelijke verschillen in complexiteit en aantal van de kwalitatief en kwantitatief verschillende voorstellingen (Klein, 1995).

1.4 Vervormingen in cognitieve representaties
Een cognitieve representatie is in zekere zin een vereenvoudiging van de wereld die wordt gerepresenteerd. Er zullen daarom altijd verschillen zijn tussen de representatie en de echte wereld. Interessant is daarbij wel of de cognitieve representaties systematisch afwijken van de werkelijkheid.
Afwijkingen kunnen inzicht verschaffen in de informatieorganisatie van de cognitieve representaties
van fysieke omgevingen.
Wat in het oog gehouden moet worden is dat overzichtsrepresentaties verkregen door primair leren
kwalitatief verschillen van secundair vergaarde representaties. Het zou zo kunnen zijn dat bepaalde afwijkingen in de cognitieve kaart correleren met de manier waarop met de omgeving is kennisgemaakt.

1.4.1

Metrische afwijkingen

Er is ruimschoots evidentie voor systematische en voorspelbare afwijkingen in cognitieve kaarten
verkregen door enerzijds primair en anderzijds secundair leren.
Verschillende onderzoekers (McNamara, Ratcliff en McKoon, 1984; Thorndyke 1981) toonden aan
dat het schatten van afstanden na primair leren beïnvloed wordt door het aantal punten in een route. Dit sluit aan op bevinding van Sadalla en Magel (1980), Allen (1981) en Byrne (1979). Zij vonden dat de geschatte lengte van een route correleert met het aantal bochten. Een route met meer
bochten wordt dus als langer ervaren dan een qua afstand vergelijkbare route met minder bochten.
Briggs (1973) vond dat de relatieve bekendheid van markeringspunten op een route van invloed is
op de schatting van de afstand. Allen en Kirasic (1985) lieten zien dat proefpersonen een route opdelen in segmenten en die segmenten gebruiken om afstanden te schatten. Thorndyke (1981)
vond dat ook bij secundair leren een route met veel bochten qua lengte wordt overschat. Deze bevindingen laten zien dat representaties verkregen door primair leren beïnvloed worden door de routekennis van waaruit de representatie wordt opgebouwd.
Lynch (1960) vond dat inwoners van grote steden markeringspunten in een stad uitlijnen op simpele noord/zuid en oost/west configuraties. Tversky (1981) bevestigde deze uitlijningsfout voor configuratie bij secundair leren. Proefpersonen representeerden locaties in Zuid-Amerika fout, vanwege
de tendens om Zuid-Amerika onder Noord-Amerika te representeren, terwijl Zuid-Amerika grotendeels ten oosten van Noord-Amerika ligt. Daarnaast vond Tversky ook rotatiefouten. Inwoners van
San Francisco Bay demonstreerden een tendens in noord/zuid denken, terwijl het gebied van
noordwest naar zuidoost loopt. Vergelijkbare resultaten werden door Lloyd en Heivley (1987) gerapporteerd met betrekking tot oriëntatie in stadswijken.
Howard en Kerst (1981) rapporteren beide soorten fouten (rotatie- en uitlijningsfouten) voor zowel
primair als secundair verkregen representaties, hetgeen duidt op fundamentele afwijkingspatronen
in cognitieve kaarten. Lloyd (1989a) repliceerde deze bevindingen maar constateerde wel dat de
rotatie- en uitlijningsfouten kleiner zijn bij secundair leren.
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Verdere evidentie van afwijkingen in de representaties met betrekking tot richting werd gevonden
door Moar en Bower (1983). Moar en Bower vonden dat schattingen biased waren richting 90 graden en dat de som der hoeken in een driehoek bijna altijd de 180 graden overschreed. Dit duidt op
een fundamentele inconsistentie bij het representeren van richtingen.
De systematische afwijkingen in de cognitieve representaties van een omgeving zijn voor een groot
deel te verklaren uit de manier waarop mensen informatie trachten te organiseren.

1.4.2

Hiërarchische structuur

Veel metrische afwijkingen in cognitieve kaarten kunnen worden verklaard vanuit een hiërarchische
kennisorganisatie van de representatie. In een inmiddels klassieke studie van Stevens en Coupe
(1978) werden aanwijzingen gevonden voor de hiërarchische structuur van de representaties.
Proefpersonen schatten de ligging van Reno (Nevada) als zijnde ten oosten van San Diego (Californië), terwijl de stad in werkelijkheid ten westen van San Diego ligt. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat de staat Californië grotendeels ten westen van Nevada ligt, waardoor ook
de steden in deze staten op die manier ten opzichte van elkaar worden geplaatst. Additionele evidentie voor de hiërarchische codering van spatiële informatie werd door Maki (1981) geleverd.
Responstijden binnen een cluster (staat) waren lager dan responstijden tussen clusters (staten).
Maki geeft hiervoor als verklaring dat schattingen van afstanden tussen clusters plaatsvinden op
een hiërarchisch hoger (meta)niveau.
Evidentie voor de hiërarchische organisatie van cognitive kaarten verkregen door primair leren
wordt gegeven door Hirtle en Jonides (1985). Afstanden binnen een cluster werden onderschat en
afstanden tussen clusters werden systematisch overschat. Anderen (Canter & Tagg, 1975; Newcombe & Liben, 1982) toonden aan dat natuurlijke grenzen, zoals rivieren, heuvels, spoorlijn en
gebouwen van invloed zijn op de schatting van afstand. Afstanden werden bij een overschrijding
van een natuurlijke grens overschat.
De hierboven beschreven studies tonen aan dat natuurlijke grenzen van invloed zijn op de (hiërarchische) organisatie van de cognitieve kaart. Hirtle en Mascolo (1986) vonden evidentie voor clustering zelfs bij afwezigheid van scheidslijnen. De clustering vond in dit geval plaats op semantische
gronden. De afstand tussen locaties wordt onderschat als ze semantisch gerelateerd zijn en overschat als ze dat niet zijn. McNamara, Hardy en Hirtle (1989) voorzien in meer evidentie voor de hierarchische organisatie van het spatiële geheugen.

1.5 Samenvatting en conclusie
Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat mensen informatie over een omgeving kunnen opslaan. Deze informatie kan op twee verschillende manieren worden verkregen, namelijk via primair- en secundair leren.
De informatie wordt opgeslagen in een zogenoemde cognitieve representatie van de omgeving. Op
grond van zintuiglijke waarneming en de cognitieve representatie kunnen mensen bepalen waar ze
zijn en beslissingen nemen over waar ze nu heen zouden kunnen gaan. De acquisitie, inhoud en
de bruikbaarheid van de cognitieve representatie zijn afhankelijk van de manier van kennismaken
(primair versus secundair), de eigenschappen van de omgeving (complex versus eenvoudig) en taken die moeten worden uitgevoerd.
Overzichtskennis van een omgeving (stad, gebouw of informatieomgeving) is te beschouwen als
de meest waardevolle representatie. Een persoon met overzichtskennis weet waar hij is op grond
van waar hij vandaan komt en op grond van wat hij nu waarneemt. Aan de hand van overzichtskennis kunnen kortere, snellere en nieuwe routes worden geconstrueerd. Daarnaast is het met
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overzichtskennis mogelijk om na bijvoorbeeld een distractie de weg weer te vervolgen, omdat je
aan de omgeving kunt aflezen waar je bent. Als je een route hebt gevolgd met behulp van routekennis, dan kan het zijn dat je na een distractie niet meer weet welk deel van de route je hebt afgelegd of welke richting je ook al weer op wilde gaan. Daarnaast kan er na het maken van een fout
met behulp van overzichtskennis een nieuw plan worden gemaakt. Als er alleen routekennis aanwezig is, dan zit er niets anders op dan terug te lopen.
Een van de belangrijkste conclusies die op grond van het voorgaande getrokken kan worden is dat
overzichtskennis in veel gevallen de meest waardevolle informatie bevat. Tevens blijkt dat mensen
de informatie over een omgeving hiërarchisch proberen te ordenen.
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2 Huidige hulpmiddelen om de oriëntatie
te verbeteren
In de jaren tachtig ontstonden de eerste hypertekstomgevingen. Deze hypertekstomgevingen zijn
de voorlopers van wat vandaag de dag het WWW wordt genoemd. Al vanaf het begin hebben diverse auteurs (Foss, 1989b; Conklin 1987; Yankelovich e.a, 1985) zich bezig gehouden met de
oriëntatieproblemen bij bezoekers van deze hypertekstomgevingen. Deze onderzoeken resulteerden vaak in praktische aanwijzingen en oplossingen, die hebben geleid tot de op de dag van vandaag in gebruik zijnde hulpmiddelen. In paragraaf 5.1 worden de hulpmiddelen van de browser
besproken, die al voortkwamen uit de onderzoeken eind jaren tachtig, maar nog steeds als functie
in de huidige browsers aanwezig zijn. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 ingegaan op de mogelijkheid om via de structuur van een website de oriëntatie te verbeteren. Tot slot schenk ik in paragraaf 5.3 aandacht aan hulpmiddelen die vaak op de website zelf worden aangeboden en veelal
vanuit een metafoor zijn ontwikkeld.

2.1 Hulpmiddelen van de browser
Een browser is een softwareprogramma dat nodig is om de informatie op het WWW zichtbaar te
maken voor een bezoeker. Diverse hulpmiddelen zijn naar aanleiding van de geconstateerde oriëntatieproblemen opgenomen in de verschillende browsers. De browsers die op dit moment het
meeste worden gebruikt zijn de Internet Explorer van Microsoft en de Netscape Navigator van
Netscape. Beide browsers beschikken over vergelijkbare middelen om de gebruiker te helpen bij
zijn oriëntatie. De belangrijkste en meest gebruikte hulpmiddelen van de browsers op dit moment
zijn: het internetadres, de backknop, de favorieten, de geschiedenis en hyperlinkverkleuring. Deze
hulpmiddelen worden hieronder besproken.

2.1.1

Het internetadres

Het internetadres bestaat uit een tekstregel en wordt weergegeven in de adresbalk van de browser. In Figuur 1 is een screenshot te zien van de homepage van Philips
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Figuur 1 Uitvergroting van de adresbalk met daarin het internetadres van de homepage van Philips.

Figuur 2 Homepage van Philips.

Uit het internetadres kan de gebruiker aflezen op welke website hij zich bevindt. Zo kan een bezoeker uit het internetadres ‘www.philips.nl’ afleiden dat hij zich op de Nederlandse website van
Philips bevindt. Aan het einde van de vorige eeuw kon een bezoeker vaak ook nog aflezen waar hij
zich in de structuur van de website bevond. Een voorbeeld van de locatie binnen een website is het
adres ‘www.philips.nl/producten’ (zie Figuur 3 en Figuur 4)

Figuur 3 Uitvergroting van de adresbalk met daarin het internetadres van de productinformatie van Philips.

Figuur 4 Deel van de Philips website waar productinformatie is
te vinden.

De bezoeker kan nu uit het adres afleiden dat hij zich binnen het productendeel van de Philips
website bevindt.
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2.1.2

De backknop

De browser onthoudt de volgorde waarin een bezoeker de webpagina’s bezoekt. In het voorbeeld
hieronder staat de door de backknop bewaarde geschiedenis na het bezoeken van de website van
achtereenvolgens Philips, KPN en Unilever (zie Figuur 5).

Figuur 5 De bezochte informatie van de huidige internetsessie wordt
bijgehouden onder de backknop. In het voorbeeld zijn dus drie
pagina's bezocht.

2.1.3

Favorieten

Het is ook mogelijk om individuele webpagina’s vast te leggen. Zo kan de webpagina
‘www.philips.nl/producten’ door de bezoeker worden toegevoegd aan een persoonlijke internetadressenlijst. Bij de Netscape Navigator worden dit ‘bookmarks’ genoemd en bij de Internet Explorer ‘favorites’. Uit deze lijst kan de bezoeker dan op een later tijdstip weer het gewenste
internetadres selecteren om weer snel op de gewenste webpagina uit te komen.

2.1.4

De geschiedenis

Alle door de bezoeker bezochte webpagina’s worden opgeslagen in de zogenoemde ‘geschiedenis’. Bij een klik op de backknop maakt de browser gebruik van deze automatisch opgeslagen geschiedenis om één webpagina terug te gaan. Het verschil tussen de backknop en de geschiedenis
is dat de backknop alleen betrekking heeft op de huidige websessie en dat de geschiedenis de bezochte webpagina’s van maanden geleden nog kan onthouden. Een websessie begint als een bezoeker de browser opstart en begint te surfen en is ten einde zodra de browser weer wordt
afgesloten. Wordt de browser nu weer opnieuw opgestart, dan kan de bezoeker niet met de backknop terug naar de laatst bezochte webpagina van de vorige sessie. De laatste webpagina van de
vorige sessie zal nog wel in de geschiedenis zijn terug te vinden. De gebruiker van een browser
kan zelf vaak instellen hoe lang de geschiedenis moet worden bewaard.

2.1.5

Hyperlinkverkleuring

Hyperlinkverkleuring houdt in dat de bezoeker van een website aan de hand van de kleur van de
hyperlink kan zien of hij de hyperlink al eerder heeft bezocht. Deze verkleuring vindt plaats op
grond van de opgeslagen geschiedenis. Een bezoeker kan op die manier eenvoudig zien welke
webpagina’s van de site hij reeds eerder heeft bezocht. Hieronder (Figuur 6 enFiguur 7) wordt een
voorbeeld van hyperlinkverkleuring gegeven.
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Figuur 6 Een lijst met artikelen van Jacob Nielsen. Achter iedere hyperlink bevindt zich de tekst van het desbetreffende artikel. Alle hyperlinks zijn blauw en dus nog niet bezocht.

2.1.6

Figuur 7 Zelfde webpagina als in figuur 1, maar dan na het
bekijken van enkele artikelen. De bezochte hyperlinks (artikelen) worden paars.

Evaluatie huidige hulpmiddelen van browser

Al deze hulpmiddelen leverden tot enkele jaren geleden een belangrijke bedrage aan de oriëntatie
van de bezoeker. Echter door de invoering van nieuwe (programmeer)technieken is de bruikbaarheid van de hierboven genoemde hulpmiddelen sterk afgenomen. Met name door het gebruik van
frames wordt het gebruik van de browserhulpmiddelen onvoorspelbaar en daardoor minder bruikbaar. Met behulp van frames kan een webpagina worden opgedeeld in meerdere delen. Deze delen functioneren min of meer onafhankelijk van elkaar. In Figuur 8 staat een webpagina afgebeeld,
waarbij iedere webpagina bestaat uit twee frames.

Figuur 8 Een pagina met twee frames. Links een zogenoemd navigatie-oriëntatieframe en rechts een informatieframe.

Figuur 9 De hyperlinks in het navigatie-oriëntatieframe verkleuren op deze website niet nadat ze bezocht zijn, hetgeen in
Figuur 7 wel het geval was. Ook verandert het adres in de
adresbalk niet bij het bezoeken van andere delen van de website.
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Vandaag de dag is op vrijwel elke website een aantal frames te vinden. Meestal wordt er een frame
gecreëerd voor navigatie en één voor het weergeven van informatie. Een neveneffect van frames
is dat het internetadres vaak niet meer correct wordt weergeven in de adresbalk. Ieder frame heeft
namelijk zijn eigen internetadres. De in Figuur 8 afgebeelde webpagina bevat twee frames, maar
het is onduidelijk van welk frame het adres wordt weergegeven in de adresbalk. Het weergegeven
adres zal deels van de browser en deels van de ontwerper van de website afhangen. Hierdoor kan
een bezoeker van een website uit het adres niet meer aflezen waar hij zich exact bevindt. Ook
hangen de werking van de geschiedenis, de backknop en de bookmarks zeer nauw samen met het
weergegeven internetadres. Als gevolg van het gebruik van frames leidt de hyperlink in zowel
Figuur 8 als Figuur 9 naar precies dezelfde webpagina.
In het begin (+/-1990) waren webpagina’s voornamelijk uit HTML (HyperText Markup Language)
opgebouwd. Deze HTML-code wordt door de browser vertaald en de webpagina wordt zichtbaar.
Hyperlinks waren door de browsers eenvoudig in de HTML-code te herkennen. Tegenwoordig
kunnen er diverse programmeertalen en technieken worden geïmplementeerd binnen HTML. Als
gevolg daarvan verkleuren niet meer alle reeds bezochte hyperlinks, omdat alleen de door middel
van HTML-code aangebrachte hyperlinks verkleuren. Een voorbeeld van een website waar de hyperlinks niet verkleuren is te zien in Figuur 8 en Figuur 9.
Voor het frame-probleem heeft men tot op de dag van vandaag geen bevredigende oplossing gevonden. De bruikbaarheid van de in de browser geïmplementeerde hulpmiddelen is daardoor minder geworden. Maar toch blijven ontwerpers frames gebruiken, dus blijkbaar wegen de voordelen
op tegen de nadelen. Een van de grote voordelen van frames is dat een bezoeker tot op zekere
hoogte efficiënter en effectiever kan navigeren. Het navigatie-oriëntatieframe fungeert als een continu beschikbare inhoudsopgave en maakt het voor een bezoeker mogelijk om snel van het ene
deel naar het andere deel van de website te komen. Het opdelen van een website in frames is alleen maar effectief als de website een bepaalde omvang heeft. Het probleem van de informatieorganisatie komt daarmee meer naar de voorgrond. Waar moet bepaalde informatie staan binnen
website en met welke andere informatiepagina’s moet die informatie worden verbonden. Het aantal
hyperlinks dat een ontwerper in een navigatie-oriëntatieframe kan plaatsen is beperkt, omdat een
beeldscherm nou eenmaal een beperkte grootte heeft en het informatieframe uiteindelijk niet zo
klein moet worden dat er geen informatie in past of dat de informatie te klein is geworden om te
kunnen lezen. Het is dus van belang om de informatie op een goede manier in te delen. Wat daarvoor een goede structuur is wordt in de volgende paragraaf besproken.

2.2 De structuur van websites
In de traditionele, op papier gebaseerde, media wordt van de auteurs een coherente sequentiële
presentatie van ideeën verwacht. Gygi (1990) noemt dit het ‘literary contract’. De lezers van een
boek volgen vaak de door de schrijver aangehouden volgorde. Een bezoeker van een website
daarentegen mag en kan, door het gebruik van hypertekst, zelf bepalen in welke sequentie hij de
informatie wenst te zien en heeft in die zin een hoge mate van 'controle' over het systeem. De informatieaanbieders hoeven zich, door hypertekst, niet meer te houden aan het ‘literary contract’.
Een lezer van een boek kan redelijk schatten hoe ver hij is gevorderd en uit hoeveel pagina’s een
boek bestaat. Voor een bezoeker van een website daarentegen is het vaak onduidelijk hoe groot
een website is, totdat hij het overgrote deel van de website heeft doorzocht. Het doel van een bezoeker is overigens meestal niet om de gehele website te leren kennen, maar om bepaalde informatie te vinden of om een beeld te krijgen van het informatie- en dienstenaanbod van de website.
Veel bezoekers dwalen in eerste instantie wat rond op een site, om te kijken wat er allemaal te
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doen is en om een idee te krijgen van de werking en opbouw van de website. Dit is vergelijkbaar
met iemand die door een boek bladert, voordat hij het koopt of gaat lezen, om zo een indruk te krijgen van de inhoud, de opbouw en de vormgeving.
Veel studies (Canter, Rivers, Storrs 1985, Edwards en Hardman, 1989; McDonald en Stevenson,
1996; McDonald en Stevenson 1998a; McDonald en Stevenson ,1998b), die het probleem van
(des)oriëntatie bespreken, richten zich primair op de structuur en mogelijke (hulp)middelen ter ondersteuning van de bezoeker. McDonald en Stevenson (1996, 1998a) onderzochten van vier informatiestructuren het effect op de oriëntatie van proefpersonen. Zij onderzochten respectievelijk
een lineaire-, een hiërarchische-, een netwerk- en een gemengde structuur. Deze structuren worden in de volgende paragrafen besproken.

2.2.1

De lineaire structuur

In Figuur 10 staat een lineair gestructureerde website afgebeeld. De website bestaat uit zestien
web-pagina’s. De pijlen geven aan waar een bezoeker vanaf een gegeven punt heen kan. Vanaf
bijvoorbeeld webpagina twee (zie getallen in Figuur 10) kan een bezoeker naar webpagina één en
drie. Deze eenvoudige structuur heeft een aantal voordelen. De bezoeker:






krijgt snel een duidelijk beeld van de website-structuur en de onderlinge relaties tussen de verschillende webpagina’s;
kan zijn eigen positie goed bepalen binnen het geheel;
weet via welk pad hij informatie en of diensten terug kan vinden, want er is maar één
pad;
weet welke kant hij op moet als hij iets zoekt.

De lineaire structuur sluit nauw aan bij de eerder gegeven definitie van oriëntatie zoals geformuleerd door Elm & Woods (1985). Een lineaire structuur lost het oriëntatieprobleem zo goed als op,
maar heeft een aantal nadelen. Om van webpagina 2 naar 14 te komen moet een bezoeker twaalf
keer klikken. De lineaire structuur wordt inefficiënter naarmate de omvang van een website toeneemt (McDonald en Stevenson, 1996). Daarnaast ontneemt de lineaire structuur de gebruiker een
hoop vrijheid in die zin dat hij niet meer zelf kan kiezen in welke volgorde hij de informatie wil zien.
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Figuur 10 Ieder getal stelt een webpagina voor en iedere pijl een hyperlink
naar een andere webpagina. Tezamen vormen deze zestien webpagina’s een
website. Deze website is lineair gestructureerd; de bezoeker kan hooguit twee
kanten op.
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2.2.2

De hiërarchische structuur

Een tweede type informatiestructuur is de strikt hiërarchische structuur (zie Figuur 11). In een dergelijke informatiestructuur zijn de webpagina’s alleen direct toegankelijk via een boven- of onderliggende webpagina. Binnen een strikt hiërarchische structuur kan een bezoeker zich relatief goed
oriënteren. Dit is voor een groot deel te verklaren uit de manier waarop mensen voor zichzelf informatie ordenen. Uit verschillende onderzoeken (zie paragraaf 1.4.2 Hiërarchische structuur) blijkt
dat mensen informatie hiërarchisch proberen te ordenen, zelfs als de informatie geen hiërarchie
kent. De manier waarop de informatie op een hiërarchische gestructureerde website is geordend
sluit goed aan op de manier waarop mensen informatie willen organiseren.
Het zal niet altijd direct duidelijk zijn in welke substructuur de informatie zich bevindt, maar de bezoeker van de website zal zich daar snel een beeld van vormen. Deze structuur is minder effectief
maar wel efficiënter dan een lineaire structuur. Om van webpagina 2 naar webpagina 14 te gaan,
moet een bezoeker zes keer klikken. Dat is zes keer minder dan in de lineaire structuur. De structuur is dus efficiënter. Maar er is ook een grotere kans dat bepaalde webpagina’s niet of moeilijk
worden gevonden. Een hiërarchische structuur is dus in principe minder effectief dan een lineaire,
omdat een bezoeker via een hele simpele strategie (voor- en achteruit navigeren) in een lineaire
structuur altijd hun doel zullen bereiken. Tenzij de bezoeker zijn doel niet herkent of het doel niet
aanwezig is, maar die problemen gelden evenzeer voor elke andere structuur.
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Figuur 11 Een voorbeeld van een hiërarchische structuur waarbij een webpagina alleen via één of meer onderliggende bereikt kan worden, maar
slechts via één bovenliggende webpagina.

2.2.3

De netwerkstructuur

In een netwerkstructuur (zie Figuur 12) zijn de webpagina’s niet alleen vanuit de boven- of onderliggende webpagina direct te benaderen, maar in potentie vanuit iedere andere webpagina. Een
netwerkstructuur heeft volgens McDonald en Stevenson (1998a) twee grote voordelen. Ten eerste
maakt een netwerkstructuur de informatie toegankelijker voor de bezoeker. In een strikt hiërarchische structuur en een lineaire kunnen twee webpagina’s ver uit elkaar liggen, waardoor er vergeleken met de netwerkstructuur veel webpagina’s bezocht moeten worden om het doel te bereiken.
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Zo zijn er in het gegeven voorbeeld maar drie muisklikken nodig om van webpagina 2 naar 14 te
komen (van 2 via 8 en 13 naar 14) in een netwerkstructuur.
Een tweede voordeel van de netwerkstructuur is dat de bezoeker een niet-lineaire toegang heeft
tot de informatie. De bezoeker kan kiezen uit meerdere paden en daarmee controle uitoefenen op
de volgorde en de inhoud van passerende informatie op weg naar het doel. Het nadeel van die
keuzevrijheid is dat de inhoud van iedere pagina veel meer op zichzelf moet staan, omdat het onzeker is wat de gebruiker wel en niet heeft gelezen. Dat is bij een lineaire structuur ook niet altijd
zeker, maar daar kan een bezoeker, als hij een onbekende term tegenkomt, wel redeneren dat hij
terug moet bladeren.
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Figuur 12 In de hier afgebeelde netwerkstructuur structuur zijn webpagina’s vanuit allerlei anderewebpagina’s te bereiken. Voor bezoekers van een website zal het lastig
zijn om zich hier een interne representatie van te vormen.



De voordelen van de netwerkstructuur gaan vooral op als een bezoeker zeer goed bekend is met
de structuur van de website. Dat laatste is zelden het geval, waardoor de voordelen van de netwerkstructuur niet opwegen tegen de nadelen. Uit het onderzoek van McDonald en Stevenson
(1998a) komt duidelijk naar voren dat de vrijheid die de bezoeker heeft in de netwerkstructuur er
toe kan leiden dat:
(onder)delen van een webpagina niet worden gezien;



gehele delen van de informatiestructuur kunnen worden gemist;



er meer tijd nodig is om informatie te lokaliseren;



er minder efficiënte routes worden genomen.
Daarnaast sluit een netwerkstructuur ook slecht aan op de manier waarop bezoekers de informatie
in hun hoofd proberen te ordenen. Bezoekers van een website ordenen de aangeboden informatie
intuïtief op een hiërarchische manier. Ze komen daarbij continu voor verrassingen te staan, omdat
de cognitieve representatie in hun hoofd deels niet overeenkomt met de daadwerkelijke structuur
van de website.

2.2.4

De gemengde structuur

In een gemengde structuur (zie Figuur 13) probeerden McDonald en Stevenson de voordelen van
de strikt hiërarchische met die van netwerkstructuur te combineren. Dat wil zeggen dat de gemengde structuur aan zou moeten sluiten op de manier waarop bezoekers informatie in hun hoofd
ordenen namelijk hiërarchisch (zie paragraaf 1.4.2 Hiërarchische structuur). Daarnaast moeten de
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bezoekers zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen in welke volgorde zij de informatie willen bekijken.
In Figuur 13 staat een gemende structuur afgebeeld.
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Figuur 13 De gemengde structuur bleek de meest effectieve en efficiënte
structuur te zijn.

2.2.5

De ‘beste’ structuur

Alle vier de structuren werden door McDonald en Stevenson (1996, 1998a) met elkaar
vergeleken aan de hand van de taakprestaties van de proefpersonen. De prestaties van proefpersonen werden gemeten aan de hand van twee variabelen: bladeren en navigeren. Het bladeren
werd gemeten door bij iedere opdracht het aantal bezochte webpagina’s en het aantal herhaalde
openingen van een webpagina te scoren. Hoe minder webpagina’s er (herhaaldelijk) werden bezocht des te beter de taakprestatie. De navigatiescore werd bepaald door te kijken naar het aantal
geopende webpagina’s en de tijd die nodig was om de taak te volbrengen.
Zowel op het bladeren als het navigeren werd in de studie van McDonald en Stevenson (1996,
1998a) het beste gescoord in de gemengde conditie, ook na een distractieperiode. Dit laatste is
van belang, omdat bezoekers van een website gedurende hun vaak worden afgeleid, waarna zij
zich dus opnieuw moeten oriënteren. De structuur van de website zal dus ook geschikt moeten zijn
voor heroriëntatie (McDonald en Stevenson, 1998a). Tevens bleek uit het onderzoek dat proefpersonen met voorkennis van de conceptuele structuur beter scoorden dan proefpersonen zonder
voorkennis, mits de conceptuele structuur was terug te vinden in de informatiestructuur. Het is dus
van belang dat de structuur van een website aansluit op de structuren die bezoekers naar alle
waarschijnlijkheid al hebben opgebouwd.
Bij de studies van McDonald en Stevenson (1996, 1998a, 1998b), Mohageg (1992) en Hammond
(1989) is echter wel gebruik gemaakt van relatief kleine webstructuren. Uit een door Mohageg
(1992) verricht onderzoek komt naar voren dat niet alleen de manier van structureren (lineair, hiërarchisch, netwerk, gemengd) van invloed is op de kwaliteit van de oriëntatie. Ook de grootte, het
aantal webpagina’s waaruit een website bestaat, speelt hierin een belangrijke rol.
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2.3 Hulpmiddelen op de website
Een andere manier waarop ontwerpers desoriëntatie proberen te voorkomen is door het aanbieden
van ‘extra’ hulpmiddelen op de website zelf. Een voordeel van het aanbieden van hulpmiddelen op
de website is dat ze over het algemeen browseronafhankelijk functioneren, waardoor de ontwerper
minder rekening hoeft te houden met de veranderlijke functionaliteit en diversiteit van browsers.
Met welke browser een bezoeker de website bezoekt, maakt dan niet meer uit. In de volgende paragrafen worden twee hulpmiddelen besproken, te weten de plattegrond en de rondleiding. Dit zijn
vaak niet de enige hulpmiddelen die worden aangeboden op een website. Zo kunnen er ook een
index en een zoekfunctie aanwezig zijn, maar deze hulpmiddelen dragen niet echt bij aan de oriëntatie van de bezoeker en vallen als zodanig dan ook buiten het kader van deze scriptie.

2.3.1

De plattegrond

Het doel van een plattegrond is om een bezoeker van een website een overzicht te geven van de
inhoud en indeling van de website. Een plattegrond (Engels: sitemap) van een website zou een
bezoeker kunnen helpen bij de oriëntatie. In Figuur 14 en Figuur 15 staan respectievelijk de homepage en de plattegrond van MTN afgebeeld. MTN is een bedrijf dat een gratis SMS service aanbiedt. Uit deze plattegrond is de inhoud en de structuur van de website goed af te lezen. Het
bekijken van plattegrond van een website is een vorm van secundair leren. Secundair leren leidt al
snel tot overzichtskennis.

Figuur 14 Homepage van het bedrijf MTN, met linksonder een hyperlink naar de plattegrond.

Figuur 15 De sitemap van MTN is een voorbeeld van goede
plattegrond. De relatie tussen delen van de website wordt voor
de bezoeker op een grafische manier zichtbaar gemaakt.

Plattegronden bevorderen zowel de kennis van de inhoud als van de structuur van een website
door deze grafisch weer te geven.

2.3.2

De rondleiding

Bij een rondleiding (engels: guided tour) maakt de bezoeker een door de ontwerper gebouwde informatieve reis door de website. Tijdens de reis krijgt hij tekst en uitleg over de inhoud, de hulpmiddelen en de structuur van de website. Een rondleiding heeft vooral een toegevoegde waarde
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voor nieuwe bezoekers. Ze leren veel over de website en dat zal er over het algemeen toe leiden
dat ze zich beter kunnen oriënteren en eerder een actieve zoekstrategie zullen en kunnen hanteren
(Jongman, 1997).

2.3.3

Evaluatie hulpmiddelen op de website

Een plattegrond zou een goede bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de interne representatie die bezoekers van een website opbouwen. Helaas blijkt dat vrijwel alle plattegronden in de
praktijk slecht zijn vormgegeven of wordt het woord plattegrond misbruikt. Bij een plattegrond verwachten bezoekers een grafisch overzicht van de structuur van de website. Iets wat lijkt op de in
paragraaf 2.2 afgebeelde structuren, maar dan met een meer inhoudelijke invulling en geen nummers. Vaak volgt er een webpagina die meer weg heeft van een inhoudsopgave of een index. In de
figuren hieronder worden voorbeelden weergegeven van plattegronden. In Figuur 16 wordt de homepage van de cartoonfiguur Dilbert afgebeeld. Op deze homepage is een expliciete hyperlink
naar de plattegrond aanwezig. In Figuur 17 staat de plattegrond afgebeeld, maar het is gewoon
een variant op de blijkbaar niet deugende informatie-indeling op de homepage. Een bezoeker
schiet hier in zekere zin weinig mee op.

Figuur 16 Homepage van Dilbert met daarop een hyperlink naar
de sitemap (=plattegrond)

Figuur 17 In deze figuur staat de sitemap van de website van
Dilbert afgebeeld. Dit is waarschijnlijk niet wat een bezoeker er
van verwacht. Het is meer een soort inhoudsopgave.

Maar het is niet alleen de verkeerde vorm waarin een plattegrond wordt gepresenteerd aan de bezoeker. De reden dat het woord plattegrond veelal niet goed wordt gebruikt komt waarschijnlijk
door de grootte van beeldschermen. Door de enorme omvang van veel websites is het vaak niet
meer mogelijk om de structuur in zijn geheel grafisch op een beeldscherm te presenteren.
Wat betreft de rondleiding is er niet zozeer als bij een plattegrond sprake van een implementatieprobleem, maar is er wel een aantal andere nadelen te noemen waarom rondleidingen veel minder
zijn terug te vinden op websites. Ten eerste is het heel veel (extra) werk voor de ontwerpers van de
website om een rondleiding te maken. Ten tweede is de inhoud, functionaliteit en structuur van een
website aan verandering onderhevig. De rondleiding is daarmee een extra onderhoudspost. Onjuistheden in de rondleiding roepen alleen maar meer vragen op bij bezoekers. Ten derde zoekt de
gemiddelde bezoeker zelf het liefste uit wat er op een website te doen is, of wat er te halen valt.
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Een rondleiding dwingt een bezoeker toch tot het nemen van een bepaalde route. Daarnaast duurt
een rondleiding al gauw te lang en zal het niveau ervan menig bezoeker al gauw beledigen.

2.4 Discussie en conclusies
In dit hoofdstuk zijn de huidige (hulp)middelen besproken die de oriëntatie van de bezoeker van
een website zouden kunnen verbeteren. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen hulpmiddelen van de browser, structuur van de website en hulpmiddelen op de website zelf.
Voor de hulpmiddelen van de browser geldt dat ze moeilijk overweg kunnen met de moderne websites van vandaag de dag. Met name het gebruik van onder andere frames maakt dat de hulpmiddelen van de browser niet zoals verwacht zullen functioneren.
De resultaten van het onderzoek van McDonald en Stevenson (1996, 1998a) laten zien dat zowel
het (voor)kennisniveau als de informatiestructuur van invloed is op de prestaties in een hypertekstomgeving. Studies van McDonald en Stevenson (1996, 1998a), Mohageg (1992) en Hammond
(1989) komen tot de conclusie dat een gemengde structuur, onafhankelijk van de voorkennis, voor
de beste prestaties kan zorgen en niet minder verwarrend is voor de oriëntatie dan de strikt hiërarchische structuur. Desoriëntatie doet zich vooral voor in de netwerkstructuur en veel minder in de
gemengde structuur, maar de grens tussen die structuren is niet echt helder gedefinieerd.
Een van de nadelen wat betreft het aanbieden van hulpmiddelen in het algemeen is dat de bezoeker wel moet weten hoe het hulpmiddel gebruikt dient te worden. Foutief gebruik leidt al snel tot
desoriëntatie. Hammond en Allinson (1987) ontwierpen om die reden dan ook hulpmiddelen vanuit
een reismetafoor. Het ontwerpen vanuit een metafoor heeft hierbij twee doelen. Ten eerste biedt
het een raamwerk voor de ontwerper. Ten tweede kan een metafoor de bezoeker helpen de hulpmiddelen te begrijpen en juist te gebruiken. Een metafoor zal moeten voortbouwen op de reeds
bestaande kennis van de bezoeker. Hammond en Allinson onderzochten de waarde van metaforen
bij het ontwikkelen en gebruiken van hulpmiddelen voor een hypertekstomgeving. De mate waarin
de metafoor opgaat (matched) is van invloed op de bruikbaarheid. Bij een juiste match kan er
voortgebouwd worden op de kennis die een bezoeker reeds heeft. Situaties waarin de metafoor
niet opgaat, een zogenoemde mismatch, kunnen daarentegen extra negatieve gevolgen hebben.
Halasz en Moran (1982) raden bij gedetailleerd redeneren het gebruik van een metafoor dan ook
af, omdat het gebruik ervan te veel risico’s met zich mee brengt. Edwards en Hardman (1989) beweren dat hulpmiddelen een bezoeker kunnen verwarren, waardoor de acquisitie van een cognitieve representatie wordt vertraagd. Met hulpmiddelen en aanpassingen in de structuur is de
oriëntatie te verbeteren, maar deze middelen kennen een grens.

2.4.1

Een oplossingsrichting

In de huidige literatuur over webontwerp is weinig te vinden over oriëntatie. Er worden wel ontwerptips gegeven, maar de verschillende designelementen van een website die onder meer de oriëntatie zouden moeten verbeteren, werken niet goed samen, waardoor het geheel minder is dan de
som der delen.
Een nieuwe benadering om oplossingen te bieden voor oriëntatieproblemen op websites, kan wellicht worden gevonden in de omgevingspsychologie. De omgevingspsychologen gaan er vanuit dat
mensen van nature informatie opslaan over hun omgeving. Er vormt zich een zogenoemde cognitieve representatie van die omgeving. Ook voordat een omgeving wordt bezocht, kan zich al een
cognitieve representatie hebben gevormd, maar de juistheid en bruikbaarheid van deze voorgestelde cognitieve representatie zal waarschijnlijk laag zijn. De kwaliteit van een cognitieve representatie en de snelheid waarmee zij wordt gevormd, zijn afhankelijk van de visuele kwaliteit, de
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zogenoemde leesbaarheid, van de omgeving. Hoe hoger de leesbaarheid, des te sneller vormt zich
een bruikbare cognitieve representatie.
Binnen de omgevingspsychologie bestaan vele bruikbare ideeën over hoe de leesbaarheid van
een fysieke omgeving kan worden verbeterd. Een fysieke omgeving kan in dit geval van alles zijn,
bijvoorbeeld een gebouw, een dorp of een stad. Als deze kennis kan worden ingezet bij het ontwerp van websites, dan zijn grote verbeteringen te verwachten met betrekking tot de taakprestaties
van bezoekers van een website. In het volgende hoofdstuk wordt de visie van Lynch (1960) met
betrekking tot het inrichten van fysieke omgevingen besproken.
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3 De visie van Lynch
Kevin Lynch is een van de grondleggers van de omgevingspsychologie. In zijn boek “The image of
the city” beschrijft hij hoe een fysieke omgeving ingericht dient te worden. Hij richt zich daarbij
voornamelijk op grote steden, maar zijn ideeën zijn wel breder toepasbaar. Lynch (1960) onderzocht de visuele kwaliteit van drie Amerikaanse steden: Boston (Massachusetts), Jersey City (New
Jersey) en Los Angeles (Californië). In elk van de drie steden is een gebied van vier bij vier kilometer bestudeerd en een veldonderzoek gedaan. Naast een veldonderzoek zijn er ook uitgebreide interviews afgenomen bij inwoners van de stad. Lynch onderzocht de visuele kwaliteit, de zogeheten
leesbaarheid, van de drie genoemde steden. Hij deed dit door de cognitieve representatie van de
inwoners te bestuderen. Leesbaarheid staat voor het gemak waarmee bezoekers overzichtskennis
vormen van een omgeving. Lynch (1960) geeft de volgende definitie van leesbaarheid:
“That quality in a physical object which gives it a high probability of evoking a strong
image in any given observer.”
De nadruk in zijn visie ligt dus op de fysiek aanwezige objecten. Lynch onderkent ook andere aspecten die van invloed zijn op de leesbaarheid van een stad, zoals sociale betekenis, de geschiedenis, de functie, de naam, kinetische-, aromatische- en auditieve signalen. Maar deze invloeden
zijn volgens Lynch niet manipuleerbaar en spelen om die reden een ondergeschikte rol. Omdat
deze aspecten bij het bezoeken en ontwerpen van een website ook een ondergeschikte rol spelen,
is zijn visie extra interessant voor het ontwerpen en beoordelen van websites.
Het beeld van de omgeving is volgens Lynch (1960) het resultaat van een tweezijdig proces tussen
observant en omgeving, waardoor het sterk verschilt van persoon tot persoon. Een goed en helder
beeld van de omgeving maakt het navigeren en oriënteren eenvoudiger: het vinden van het huis
van een goede vriend, zoeken van een pinautomaat of een patatzaak. Maar een ‘geordende’ omgeving kan volgens Lynch meer doen dan dat. Het beeld kan dienen als een raamwerk of basis
waaraan nieuwe elementen eenvoudig zijn toe te voegen. Een helder beeld van de omgeving biedt
volgens Lynch een basis voor persoonlijke groei. Daarnaast kan een goed geïntegreerde setting
ook een belangrijke sociale rol spelen. Voor uitgezonden soldaten is het ophalen van gemeenschappelijk herinneringen een belangrijke manier om contact te leggen. Een goed beeld van de
omgeving geeft, volgens Lynch, een gevoel van emotionele veiligheid en kan een harmonieuze relatie tussen persoon en buitenwereld bewerkstelligen. Dit is het tegenovergestelde van angst, het
gevoel dat vaak volgt op desoriëntatie.
Lynch (1960) richt zich op het gemeenschappelijke beeld, het publieke beeld; het algemene beeld
dat wordt gedragen door het overgrote deel van de bewoners. Hij houdt zich binnen dat beeld bezig met de zogenoemde publieke vormen; de vormen (objecten) die voor een zeer breed publiek
sterk bijdragen aan de vorming van een cognitieve representatie. Lynch gaat niet in op allerlei individuele verschillen. Hij gaat er van uit dat ieder stadsobject in potentie een bijdrage kan leveren
aan de vorming van een cognitieve representatie. De snelheid waarmee een bruikbare cognitieve
representatie van een stad tot stand komt is volgens Lynch afhankelijk van de zogenoemde leesbaarheid van de objecten.

30

Oriëntatie en desoriëntatie op het WWW

3.1 De categorieën van Lynch
Volgens Lynch bestaat er een publieke (gemeenschappelijke) representatie van een stad. Het publieke beeld is als het ware de grootste gemene deler van alle individuele beelden. Echter er kunnen van een stad wel meerdere publieke representaties bestaan. Zo kan er een publieke
representatie zijn van het metro-net en één van de autowegen-structuur. Deze groepsbeelden zijn
volgens Lynch noodzakelijk als een individu succesvol wil opereren in zijn omgeving en wil samenwerken met anderen. Een cognitieve representatie moet communiceerbaar zijn en dat is dan
ook voor een deel de reden dat bezoekers en inwoners van een stad representaties vormen die op
elkaar lijken.
Alle objecten die aanwezig zijn in een cognitieve representatie kunnen volgens Lynch worden ingedeeld in vijf categorieën, te weten: paden, scheidslijnen, districten, markeringspunten en knooppunten. Deze categorieën komen in de volgende paragrafen aan de orde.

3.1.1

Paden

Volgens Lynch vormen paden de infrastructuur van een stad. De term ‘paden’ is een verzamelnaam voor die objecten van de infrastructuur waarlangs een bezoeker zich fysiek kan verplaatsen.
Voorbeelden van paden zijn: straten, looppaden, openbaarvervoerlijnen, kanalen of spoorrails.
Volgens Lynch zijn de objecten uit de categorie paden voor veel mensen de meest dominante elementen van de stad. Zij geven voor een groot deel invulling aan het beeld dat bewoners hebben
van een stad. Mensen observeren de stad als ze zich bewegen over de paden. Objecten uit andere
categorieën (scheidslijnen, districten, markeringspunten en knooppunten) worden tijdens het reizen
langs de paden gearrangeerd en gerelateerd. Niet bij alle paden in een stad vindt er een geleidelijke overgang plaats. Bezoekers van een stad belanden soms via de metro in totaal verschillende
stadsdelen. Dit heeft volgens Lynch (1960) geen positief effect op de oriëntatie.
Een pad is pas een pad, als het vanuit de bezoeker gezien ook een bruikbare verbinding oplevert
tussen plek A en B. Dus voor een fietser is een snelweg geen object dat in de categorie paden
thuishoort (zie scheidslijnen), maar voor een automobilist wel. Het perspectief is dus van belang bij
het indelen van een object in een categorie, maar vanuit een gegeven perspectief (fietser, automobilist, schipper etc) zijn de elementen in principe stabiel.

3.1.2

Scheidslijnen

Objecten uit de categorie scheidslijnen delen een stad op, maar het zijn geen paden. Scheidslijnen
verbreken de continuïteit van de stadsstructuur. Voorbeelden van scheidslijnen zijn: spoorrails,
kustlijnen, rivieren, kanalen en snelwegen. Scheidslijnen delen de stad op in herkenbare
(sub)delen.
Er worden door Lynch twee soorten scheidslijnen onderscheiden, namelijk de overbrugbare en de
onoverbrugbare. De Chinese en de Berlijnse muur zijn voorbeelden van scheidslijnen, die lange tijd
onoverbrugbaar bleken te zijn. Scheidslijnen zoals stadsmuren, snelwegen en wateren kunnen een
belangrijk structurerende functie hebben. In Figuur 18 is te zien hoe een scheidslijn een outline,
van in dit geval een dorp, kan geven
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Figuur 18 Luchtfoto van het Groningse dorp Bourtange. Het water fungeert hier als een scheidslijn en
geeft een duidelijk outline van het dorpje zoals het er vroeger uitzag.

Of iets een scheidslijn of een pad is hangt af vanuit welk perspectief het wordt bekeken en door
wie. Voor een schipper is een kanaal een pad, maar voor een fietser is het een scheidslijn. Een
ander voorbeeld waarbij het perspectief van invloed is op het soort element is de Verlengde Hereweg in Groningen. Als je van Groningen naar Haren wilt reizen, dan is de Verlengde Hereweg een
pad, maar als je wilt weten of iets in de stadswijk de Wijert of Helpman ligt, dan fungeert de Verlengde Hereweg meer als scheidslijn tussen die stadswijken.

3.1.3

Districten

Districten zijn tweedimensionale subdelen van een stad. Zowel paden als scheidslijnen zijn meer
lineaire elementen, omdat ze in het beeld van de bewoners slechts een lengte hebben en geen
breedte. De oppervlakte van paden en scheidslijnen is minder interessant dan die van districten.
Districten kunnen op twee manieren ontstaan. Ten eerste zijn er de districten die worden gevormd
door scheidslijnen. Een voorbeeld van een district gevormd door een scheidslijn is te zien in Figuur
18. Het district bestaat uit alles wat binnen de omringende scheidslijn (de ‘gracht’) valt.
Ten tweede kunnen districten ontstaan doordat een aaneengesloten gebied een gemeenschappelijk identificeerbaar karakter heeft. Een deel van de stad kan bijvoorbeeld een bepaalde bouwstijl of
bewonersgroep hebben. Een voorbeeld van een dorp in Nederland dat gekenmerkt wordt door een
intern karakter is Staphorst (zie Figuur 19).
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Figuur 19 Een huis in Staphorst met de karakteristieke groene, witte en soms ook
blauwe kleuren.

Een ander voorbeeld van een district gevormd door een gemeenschappelijk kenmerk is het centrum van de stad Groningen. In het centrum zijn vrijwel alle straten bestraat met gele stenen.
Of een object als een district of een scheidslijn wordt gezien is vaak op te maken uit het taalgebruik
van de bewoners. Bewoners van een stad plaatsen zich in hun taalgebruik niet binnen of buiten
een scheidslijn, maar wel binnen of buiten een district. Zo wonen mensen in de wijk de Wijert of
Helpman en west of oost van de scheidslijn Verlengde Hereweg.

3.1.4

Knooppunten

In de vierde door Lynch genoemde categorie zitten de zogenoemde knooppunten. Op een knooppunt kruisen altijd een aantal paden. Het zijn dan ook vaak strategische plekken als een bezoeker
door een stad reist. Voorbeelden van objecten die in de categorie knooppunten thuishoren zijn:
kruispunten, stations, de werkplek, het woonhuis en scholen. Knooppunten zijn sterk gerelateerd
aan paden en districten. Vaak is het centrum van een district in te delen in de knooppuntcategorie.
Een voorbeeld van een knooppunt voor automobilisten uit de randstad is het Prins Clausplein bij
Den Haag.
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Figuur 20 Het Prins Claus plein bij Den Haag is een voorbeeld van een
knooppunt. Op het plein komen twee belangrijke autosnelwegen samen. (Bron:
Aerophoto Schiphol).

3.1.5

Markeringspunten

Markeringspunten zijn objecten in een stad die door bezoekers worden gebruikt als referentiepunt.
Bij markeringspunten ligt de nadruk op het kenmerkende en het unieke ervan. Lynch onderscheidt
drie soorten markeringspunten: centrale-, decentrale- en lokale markeringspunten. Een centraal
markeringspunt kan vanuit vele stadsdelen en hoeken worden gezien. De Eiffeltoren in Parijs is
een voorbeeld van een centraal markeringspunt. Een decentraal markeringspunt ligt vaak buiten of
in een perifeer deel van de stad en staat symbool voor een constante richting. De naast Cairo gelegen pyramiden zouden goed als decentraal markeringspunt kunnen fungeren. Locale markeringspunten zijn slechts zichtbaar vanuit een bepaalde hoek, of binnen een bepaald gebied. Ze zijn
uniek in een beperkte omgeving. Deze markeringspunten worden meer en meer gebruikt als er vaker door de omgeving wordt gereisd. Een aantal Italiaanse steden waaronder Rome en Venetië
bevatten veel locale markeringspunten in de vorm van beelden en fonteinen.
Het verschil tussen een markeringspunt en een knooppunt is dat een markeringspunt niet wordt
bezocht. Ook dit is, net als het onderscheid tussen scheidslijnen en districten, terug te vinden in het
taalgebruik. Je spreekt af bij een markeringspunt en op een knooppunt. Dus je spreekt af bij de
Martinitoren en op het station.

3.2 Ontwerp van elementen
Lynch beschrijft niet alleen de categorieën waarin alle objecten uit de representatie zijn in te delen,
maar ook de criteria waaraan objecten uit een stad zouden moeten voldoen, willen ze een indruk
achterlaten bij de bezoeker van de stad. Dus de aanwezigheid van een object zegt nog niet zo veel
over de bruikbaarheid van het object voor de cognitieve representatie, maar als er überhaupt geen
objecten zijn, dan zal de leesbaarheid van een stad zeer laag zijn.
Ieder object zal aan een aantal (van de tien) criteria moeten voldoen wil het object kunnen bijdragen aan het beeld van de stad. Lynch beschrijft in totaal tien criteria, die in de volgende paragrafen
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kort worden besproken. De ontwerper kan volgens Lynch invloed uitoefenen op de criteria van de
objecten. Als veel objecten in een stad voldoen aan de criteria, dan zal de leesbaarheid van de
stad hoog zijn. Lynch noemt daarbij zelf een stad als Venetië. Venetië is een stad waar veel objecten voorkomen uit alle vijf de categorieën en waarbij de objecten ook nog eens grotendeels voldoen aan de criteria. In de volgende paragrafen volgt een overzicht van de door Lynch
gedefinieerde criteria.

3.2.1

Contrast

Met contrast wordt de zichtbaarheid van een object in zijn omgeving bedoeld. Zo zal een wolkenkrabber in veel Amerikaanse steden niet opvallen, maar in Groningen wel. Ook de scherpte van de
grenzen van het object is van invloed op de bruikbaarheid van het object in een representatie. Zo
worden de wijken De Wijert en Helpman in Groningen scherp begrensd door de Verlengde Hereweg, waardoor de wijken als districten sneller opgenomen kunnen worden in de cognitieve representatie van de stad Groningen. De wijken Paddenpoel en Oranjebuurt worden veel minder
begrensd, waardoor er bij veel inwoners van de stad Groningen een minder helder beeld ontstaat
over de exacte grens tussen deze wijken. Sommige pleinen zijn ingesloten door gebouwen en contrasteren om die reden sterker met de omgeving, dan een ‘onbegrensd’ plein. De openheid van het
plein contrasteert dan met de gesloten omgeving. Contrast maakt een object opvallend, herkenbaar, helder en levendig. Bezoekers van een stad richten zich volgens Lynch naarmate hun kennis
van de stad toeneemt steeds meer op contrasterende objecten.

3.2.2

Eenvoud van vorm

Is het object eenvoudig van vorm of is het voor bezoekers te vereenvoudigen? Simpele vormen
worden volgens Lynch eenvoudiger opgenomen in een cognitieve representatie. Hoe minder ondefinieerbare onderdelen een object heeft hoe beter. Dat bezoekers van een omgeving moeite hebben met complexe onvereenvoudigbare vormen, bleek ook al uit de studie van Moeser (1989) naar
de vorming van overzichtskennis in een ziekenhuis.
Een voorbeeld van eenvoud van vorm is te vinden in een aantal Amerikaanse steden. In Chigaco
zijn de straten (paden) volgens een eenvoudig continu patroon neergelegd (zie Figuur 21).

Figuur 21 Plattegrond Chigaco. Het is duidelijk te zien dat de meeste straten noord-zuid of oost-west lopen, waardoor het stratenpatroon eenvoudig van vorm is. Klik op de kaart voor een grote interactieve map
(Acrobat Reader vereist). Via de rechter muisknop kan er vervolgens een vergroting of verkleining worden
gekozen.
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Ook de piramiden in Caïro zijn voorbeelden van objecten die eenvoudig zijn van vorm en om die
reden makkelijk te onthouden.

3.2.3

Continuïteit

Door continuïteit kan er een soort eenheid ontstaan binnen een object of een omgeving. Een wolkenkrabber met dezelfde ramen van onder tot boven geeft een continuerend beeld, maar ook
meerdere vergelijkbare wolkenkrabbers langs een weg geeft ook een gevoel van continuïteit. Zo
kan de horizon van een stad continu zijn doordat alle gebouwen van eenzelfde hoogte zijn. In
Figuur 22 staat de Afsluitdijk afgebeeld. De Afsluitdijk is een voorbeeld van een object dat meerdere kwaliteiten bezit en daarbij ook nog eens is in te delen in meerdere categorieën (paden en
scheidslijnen). Ten eerste is het element ‘kaarsrecht’, waardoor het object eenvoudig van vorm is.
Daarnaast verdwijnt het object in de horizon. De Afsluitdijk is daarmee continu. Continuïteit vereenvoudigt de omgeving, omdat bezoekers allerlei andere objecten ‘simpel’ aan een zijde van de
scheidslijn kunnen plaatsen.

Figuur 22 De afsluitdijk is een voorbeeld van een
object dat aan het criterium van continuïteit voldoet. Andere objecten kunnen aan een zijde van
dit object worden geplaatst. (Bron: Aerophoto
Schiphol)

Zo wordt het beeld van de Verlengde Hereweg in Groningen als scheidslijn versterkt door de continuïteit van de weg. Het gaat bij continuïteit niet alleen om direct zichtbare patronen, maar ook om
de continuïteit van gebruikte tekens en verkeersborden. Zo hangt boven ieder kruispunt in Chigaco
de naam van dat kruispunt. In sommige situaties is geen rekening gehouden met de gevolgen van
het feit dat mensen vormen proberen te vereenvoudigen. Een voorbeeld daarvan is te vinden op
het Emmaplein in Groningen (zie Figuur 23).
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Figuur 23 Het Emmaplein in Groningen. Verkeer op de ‘rotonde’ heeft geen voorrang, hetgeen vaak leidt tot gevaarlijke situaties.

Door veel automobilisten wordt dit complexe verkeerspunt vereenvoudigd tot een rotonde en dat is
vanuit de visie van Lynch ook wel logisch. Het is een relatief complex verkeerspunt door de groenstroken, het vele verkeer, de busbanen en allerlei objecten die het zicht ontnemen zoals kunstwerken, bomen en bushokjes. Complexe omgevingen worden door bezoekers vaak vereenvoudigd om
het overzichtelijk en begrijpbaar te houden. De weg die midden over het Emmaplein loopt mag alleen door bussen en taxi’s worden gebruikt, waardoor het voor de hand ligt dat bezoekers van de
stad dit punt vereenvoudigen tot een rotonde. Op zich niet zo erg, maar verkeersdeelnemers gaan
dan ook vaak de gangbare verkeersregels bij rotondes toepassen. Verkeer op een rotonde heeft
over het algemeen voorrang op al het verkeer dat de rotonde nadert, maar op het Emmaplein in
Groningen is dat dus niet het geval. Dit leidt vaak tot gevaarlijke situaties.

3.2.4

Dominantie

Het criterium dominantie houdt in dat een object andere naburige elementen overtreft qua grootte
en of intensiteit. Dominantie lijkt in zekere zin heel erg op contrast, maar bij dominantie is vooral
het effect van het object op de omgeving van belang. Bezoekers van een omgeving waarin zich
een dominant object bevindt zullen allerlei andere objecten gaan organiseren en relateren ‘rondom’
dat dominante object. In veel dorpen is bijvoorbeeld de kerk een dominant element. Niet alleen
door grootte maar ook door de centrale ligging en de manier waarop er omheen is gebouwd. Als de
huisjes in een dorp rondom de kerk zijn gebouwd en ook nog op elkaar lijken, dan neemt de dominantie van de kerk toe. Dominantie kan net als continuïteit een vereenvoudigende werking op het
geheel hebben. Een omgeving kan beschreven worden rondom een centraal dominant object. Er is
als het ware al een vooraf gedefinieerde hiërarchie en dat sluit weer goed aan op de manier waarop mensen informatie ordenen.
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Figuur 24 Ayer’s rock is een voorbeeld van een dominant markeringspunt. Het is een grote
stenen berg in een vlak landschap.

3.2.5

Helderheid van verbinding

Een belangrijk aspect bij helderheid van verbinding is de verbinding tussen de verschillende cognitieve representaties van een stad. Zoals al eerder gezegd kunnen inwoners van een stad meerdere
cognitieve representaties van een stad hebben, bijvoorbeeld één voor als ze met de auto reizen en
één voor als ze met de metro reizen. Helderheid van verbinding speelt een belangrijke rol bij de
overgang van de ene naar de andere cognitieve representatie. Veel inwoners van een stad zijn
heel even gedesoriënteerd als ze net uit de metro of van de snelweg afkomen. Zo zou volgens
Lynch een metrostation een sterke verbinding moeten hebben met dat wat zich boven het station
afspeelt. Daarmee wordt bedoeld dat een metrostation onder een winkelcentrum beschilderd zou
kunnen worden met winkels en een metrostation onder een pretpark met pretparkattracties. Zo
ontstaan er bij de bezoekers van een stad extra verbindingen tussen verschillende representaties.
De representaties kunnen elkaar ook nog eens versterken. Zo kan er op grond van een reis met de
metro afgeleid worden waar bijvoorbeeld een winkelcentrum is, ook al is de bezoeker er nooit geweest. Er treedt als het ware een leereffect op en de bezoeker kan delen van zijn representatie
correct verfijnen zonder een ruimte te hoeven bezoeken. Zo is het omgekeerde ook het geval, namelijk dat het voor bezoekers van een stad duidelijk is waar metrostations zijn. Het komt nog maar
al te vaak voor dat deze metrostations niet heel erg goed te zien zijn, waardoor het reizen door de
stad er niet eenvoudiger op wordt. Daar komt nog bij dat metrostations op het eerste gezicht al helemaal niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Een ander veel voorkomend probleem is het bepalen van de juiste afrit bij het rijden over een
snelweg die grotendeels door een stad loopt. Vanaf de snelweg ziet een bezoeker weinig van een
stad, door de geluidswallen en de verkeersdrukte. En andersom ziet een bezoeker, die zich in de
stad bevindt, weinig van de snelwegen. De snelwegen zijn vaak ‘mooi’ weggewerkt zodat de bezoekers en bewoners van een stad niet geconfronteerd worden met de enorme hoeveelheid verkeer en geluidsoverlast. Voor de oriëntatie is dit volgens Lynch dus minder goed, want hoe
helderder de relaties en connecties met andere objecten en representaties des te leesbaarder
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wordt de stad. Ook hier zouden, net als op de metrostations, geluidswalschilderingen een verbetering kunnen oplevering voor de oriëntatie.

3.2.6

Richtingsdifferentiatie

In hoeverre heeft een bezoeker van een stad iets aan het object met betrekking tot het bepalen van
zijn de positie in de stad. Asymmetrie en gradiënten spelen hierbij een grote rol. Hoe goed is het
ene uiteinde van een pad van het andere te onderscheiden en hoe weet een bezoeker welke kant
hij opgaat. Op een bergweg bijvoorbeeld is het over het algemeen vrij duidelijk welke kant je opgaat, maar op een vlakke weg zijn visuele en kinetische cues van nature minder richtinggevend.
Richting is soms ook af te lezen aan de drukte en de richting van het verkeer. Treinreizigers moeten vaak overstappen of willen naar de stationshal, maar hebben als ze uit de trein stappen geen
idee welke richting ze op moeten lopen. Een perron voldoet vaak niet aan het criterium van richtingsdifferentiatie. Het volgen van de mensenmassa biedt in dit geval vaak uitkomst, maar dat hoeft
natuurlijk niet.
Niet alleen paden, maar ook markeringspunten kunnen ook een richtinggevend karakter hebben.
Het beeld van Jezus aan de rand van Rio de Janeiro in Brazilië voldoet meer aan het criterium van
richtingsdifferentiatie dan bijvoorbeeld de Eiffeltoren in Parijs, omdat het beeld asymmetrisch is.
Een bezoeker kan in Rio de Janeiro, bij het zien van het Jezusbeeld, meer over zijn positie zeggen
dan een bezoeker van Parijs met zicht op de Eiffeltoren 2 .

Figuur 25 Het beeld van Jezus op de berg is vanuit grote delen van de
stad te zien. Aan de hand van de hoek waaronder een bezoeker het beeld
ziet kan hij zijn positie ruwweg bepalen.

Met name na bijvoorbeeld een rit met een taxi en een metro kan het beeld weer een eerste oriëntatiepunt zijn. De Eiffeltoren kan er daarentegen hetzelfde uitzien vanuit verschillende stadsdelen.

2

De heer Eiffel had overigens sowieso niet de bedoeling mensen de weg te wijzen.
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3.2.7

Visuele reikwijdte

In hoeverre is de omgeving te overzien. Zijn er punten van waaruit de gehele of een deel van stad
is te zien. Het gaat hierbij niet alleen om de hoogte van de elementen, maar ook om de transparantie van het element zelf. De Eiffeltoren is zo’n voorbeeld van een transparant markeringspunt. Bezoekers kunnen er doorheen kijken en grotendeels zien wat er zich aan de andere kant afspeelt.

Figuur 26 De Eiffeltoren is transparant. Een bezoeker kan daardoor grotendeels zien wat er aan
de andere kant gebeurt.

De visuele reikwijdte komt ook tot uiting in de breedte van paden. Brede en open straten worden
eenvoudiger opgenomen in een cognitieve representatie van een stad dan smalle door gebouwen
ingesloten straatjes. Het kijken wordt door deze kwaliteit efficiënter; complexere omgevingen kunnen worden ‘doorzien’ en daardoor beter worden verwerkt.

3.2.8

Gewaarwording van beweging

Het criterium gewaarwording van beweging is nauw verbonden met richtingsdifferentiatie, maar het
gaat hier meer om de ervaring van de bezoeker gedurende het reizen door de stad. In hoeverre is
de richting te bepalen tijdens het reizen. In Chicago is het vrijwel altijd duidelijk wanneer van richting wordt veranderd. Alle bochten zijn namelijk zo’n negentig graden. Bij het reizen met de metro
is er veel minder sprake van een gewaarwording van beweging, omdat een reiziger dan nauwelijks
merkt wanneer er bochten worden gemaakt. Gewaarwording van beweging versterkt het richtingsen afstandsgevoel van bezoekers.
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3.2.9

Reeksen (in de tijd)

Veel steden hebben wel iets ritmisch doordat de gebouwen steeds hoger worden, naarmate het
centrum dichterbij komt. Bezoekers onthouden daarbij als het ware de melodie, maar niet zozeer
de exacte toon. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld weten dat de gebouwen in het centrum twee
keer zo hoog zijn als die in de buitenwijken, maar geen idee hebben van de exacte hoogte. De
vraag die hier beantwoord moet worden is welke vormen logisch op elkaar volgen. Een cirkel gevolgd door een iets kleinere cirkel enzovoort is gevoelsmatig logischer en melodischer, dan na
twee cirkels ineens een ruitvorm. Toch is het samenstellen van dergelijke reeksen veelal geen
eenduidige zaak.

3.2.10

Namen en betekenis

Het laatste door Lynch omschreven criterium onderscheidt zich van de andere omdat het geen betrekking heeft op een fysieke eigenschap van een object. Namen kunnen bijvoorbeeld een locatie
‘verraden’. Door het geven van namen en nummers aan plaatsen, wijken, straten en huizen wordt
er structuur aangebracht in de omgeving. Zo is bestaat er in verschillende steden een bloemenbuurt. Met die kennis kan een bezoeker afleiden waar bijvoorbeeld de Rozenstraat zal liggen. Betekenissen en associaties in welke vorm dan ook - sociaal, historisch, functioneel, economisch,
individueel of politiek - versterken het element en de positie in het geheel. Een mooi voorbeeld van
een object waarbij de kwaliteit naam en betekenis een grote rol speelt is het Forum Romanum in
Rome.

Figuur 27 Het Forum Romanum in Rome is van grote historische betekenis en
voldoet dan ook aan het criterium ‘namen en betekenis’.

3.3 Samenvatting
In dit hoofdstuk is de visie van Lynch aan de hand van voorbeelden beschreven. Het draait in zijn
visie allemaal om de leesbaarheid. Als een stad leesbaar is, dan betekent dat dat de bezoekers
van de stad snel een bruikbare representatie kunnen opbouwen. Deze representatie speelt volgens
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Lynch een rol in een aantal basale menselijke gevoelens en kan gebruikt worden bij de navigatie
en oriëntatie in de omgeving. De representatie is volgens Lynch opgebouwd uit allerlei objecten die
zijn in te delen in vijf categorieën te weten: paden, scheidslijnen, districten, knooppunten en markeringspunten. Of een object wordt opgenomen in een representatie is sterk afhankelijk van de criteria waaraan het voldoet. Lynch heeft tien kwaliteiten gedefinieerd die in meer en mindere mate
meetbaar en veranderbaar zijn bij de elementen. Ieder willekeurig object van een stad heeft in zijn
visie dan ook de potentie om een vooraanstaande plek te krijgen in het interne beeld van de stad
bij de bezoekers. Lynch is naar eigen zeggen alleen geïnteresseerd in de fysieke eigenschappen
van de objecten, omdat die kunnen worden veranderd, maar laat met onder andere het criterium
‘namen en betekenis’ toch nog ruimte over voor andere aspecten dan de fysieke.
In het volgende hoofdstuk wordt de visie van Lynch vertaald en toegepast op websites. De gebruikte voorbeelden geven een goed inzicht in de toepasbaarheid van de visie en daarmee de vergelijkbaarheid van een stad en een website.
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4 Websites bekeken vanuit de visie van
Lynch
In dit hoofdstuk wordt de visie van Lynch vertaald naar websites. Allereerst worden er objecten van
diverse websites ingedeeld in de categorieën Lynch. Daarna worden er voorbeelden gegeven van
objecten die wel en objecten die niet aan de door Lynch opgestelde criteria voldoen. Doel van dit
hoofdstuk is om te kijken in hoeverre de visie toepasbaar zou kunnen zijn. De voorbeelden in dit
hoofdstuk staan voor een groot deel op zichzelf, waardoor het nogal exemplarisch over zal komen.
Deze exemplarische aanpak geeft echter wel inzicht in de toepasbaarheid.

4.1 De elementen van Lynch op een website

4.1.1

Paden

De eerste categorie die Lynch (1960) noemt zijn de zogenoemde paden. De vertaling van deze categorie is meteen al lastig, omdat er op het WWW niet echt sprake is van een geleidelijke overgang. Paden zijn aan de ene kant op een website terug te vinden in de vorm van hyperlinks. Een
pad is op een website net als in een fysieke wereld een manier om van A naar B te komen. Net als
de paden in een stad vormen de hyperlinks op een website de structuur waarover genavigeerd kan
worden. Paden kunnen op websites, net als in een stad, vele gedaantes aannemen (tekst, plaatjes,
bewegende objecten, knoppen). Een hyperlink is ook net als een pad in de visie van Lynch een
verzamelnaam. In de afbeeldingen hieronder worden verschillende soorten paden (hyperlinks) getoond. Zo bestaan de paden op de RuG-website (Figuur 28) uit buttons, de paden van de Playsitewebsite (Figuur 29) uit tekst en de paden van de Sony-website (Figuur 30) uit foto’s.

Figuur 28 Homepage RuG met paden in de vorm van buttons.

Figuur 29 Homepage Playsite paden in de vorm van tekst.
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Figuur 30 Homepage Sony met paden in de vorm van plaatjes.

Aan de andere kant is er ook een groot verschil tussen paden in een fysieke wereld en die van een
website. Het pad is namelijk op zichzelf niet zichtbaar voor de bezoeker. Er vindt ook veelal geen
geleidelijke overgang plaats bij een overgang van de ene webpagina (plaats) naar de andere, zoals
in de fysieke wereld. De paden in de bovengenoemde voorbeelden zijn in feite alleen maar deuren
die je van de ene naar de andere kamer brengen. Ook in de fysieke wereld vindt er niet altijd een
geleidelijk overgang plaats bij een verplaatsing van A naar B. Dit is voor een deel afhankelijk van
het vervoersmiddel. In een metro, een vliegtuig of een lift is er veelal weinig te zien van een overgang.
Een ander voorbeeld van paden, waarbij er wel degelijk een pad is gevisualiseerd, is terug te vinden op de banensite van Sun 3 . Voor het ontwerp van de banenwebsite van Sun hebben de ontwerpers gebruik gemaakt van een spatiële metafoor te weten een kantoorgebouw.
De webpagina’s van de Sun’s banenwebsite zijn allemaal opgebouwd uit drie frames. In Figuur 31
worden de frames ter verduidelijking weergegeven en benoemd. In Figuur 32 staat de homepage
afgebeeld en is de daadwerkelijke invulling van de in Figuur 31 getoonde frames te zien.

3

Deze website is helaas niet off-line beschikbaar.
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Navigatie (fysieke metafoor)

Versnelde
navigatie en
zoeken

Toelichtingen

Figuur 31 De opdeling van webpagina’s op de banenwebsite
van Sun. Iedere webpagina van de website is onderverdeeld in
drie frames.

Figuur 32 Homepage van de banensite van Sun. Bestaande uit
drie frames.

Een bezoeker kan zich op de banenwebsite van Sun verplaatsen door te klikken op de elementen
(gebouw, trein, etc.) in het navigatieframe. In het toelichtingenframe krijgt de bezoeker dan algemene informatie over de ‘ruimte’ die zichtbaar is in het navigatieframe. Daarnaast kan een bezoeker nog specifieke informatie krijgen over de aanwezige elementen in de ‘ruimte’, door met de muis
over het desbetreffende element te bewegen.
Op deze site zijn ‘echte’ paden terug te vinden. Op de homepage (Figuur 32) sta je als bezoeker
voor het gebouw. Een bezoeker kan het gebouw ‘binnen’ gaan, door op het Sun-gebouw te klikken.
De bezoeker komt dan in de hal (Figuur 33) terecht. Via de lift kan hij zich naar de gewenste afdeling verplaatsen. De liftdeuren openen zich als de bezoeker er met de muis overheen beweegt.
Achter de liftdeuren worden de verschillende verdiepingen van het gebouw weergegeven met per
verdieping een toelichting van hetgeen daar te vinden is.

45

Oriëntatie en desoriëntatie op het WWW

Figuur 33 De hal van het banengebouw van Sun. Links in het
navigatieframe zit een receptioniste die je om hulp kan vragen.

Figuur 34 De lift op de zesde verdieping met daarin bordjes
met wat er op die verdieping te vinden is. De borden zijn in de
vorm van een pijl. 4

In Figuur 34 is te zien waar de bezoeker terechtkomt als hij in de lift kiest voor de zesde verdieping.
In de lift hangen twee pijlvormige bordjes die aangeven welke kant een bezoeker opmoet voor in
dit geval het restaurant en personeelszaken. Op iedere verdieping zijn meerdere ruimten te bezoeken en de bezoeker zal dus een keuze moeten maken. Op de in Figuur 34 afgebeelde zesde verdieping zijn, volgens de bordjes in de lift, twee ruimten te bezoeken, te weten personeelszaken en
het restaurant. Welke keuze de bezoeker in de lift ook maakt hij komt op de gang (Figuur 35) en
kan aldaar via een deur een afdeling bezoeken (zie Figuur 36) of verder navigeren via de bordjes
op de gang.

Figuur 35 De gang tussen de lift en personeelszaken

Figuur 36 Bij personeelszaken is, net als bij andere afdelingen,
de spatiële metafoor volledig losgelaten

4

Helaas ontbreekt er een aantal figuren in deze afbeelding. Een van de ontbrekende figuren bevat een
overzicht van wat er op de andere verdiepingen te doen is.
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Op sommige punten werkt de metafoor ietwat geforceerd. Zo is het vanuit de gekozen metafoor logisch dat de bezoeker op de gang weer exact dezelfde keuzes (links- of rechtsaf) kan maken als in
de lift, maar dat betekent in de praktijk dat je als bezoeker twee keer hetzelfde commando moet
opgeven. Het was in die zin misschien logischer geweest om in de lift alleen een knop ‘uitstappen’
of ‘6e verdieping’ te hebben en de keuzes pas op de gang zichtbaar te maken. Dan kan een bezoeker, net als in het echt, nog eens uitstappen op de verkeerde verdieping.
De spatiële metafoor wordt, eenmaal aangekomen op een afdeling, geheel losgelaten. Dat de metafoor niet kon worden gehandhaafd is jammer in die zin dat het afwijken van een metafoor kan leiden tot mismatches, waardoor er door een verkeerd verwachtingspatroon bij de gebruiker juist
meer fouten gemaakt zullen worden. Het handhaven van de metafoor kan op een gegeven moment ook echter te geforceerd worden of een dermate grote ontwerpinspanning vragen, dat het
economisch niet meer haalbaar is. De vraag is waarom er in dit geval geen vervolg aan is gegeven. De ontwerpers hadden toch nog best een kantoorkamer voor personeelszaken kunnen ontwerpen waar de bezoeker op een interactieve manier geholpen kan worden.

4.1.2

Scheidslijnen

Scheidslijnen delen een stad op in herkenbare (sub)delen. Dit element is duidelijk terug te vinden
op websites. Hieronder staan enkele voorbeelden. Op de website van de IB-groep (Figuur 37) en
de website van Pink Elephant (Figuur 38) zijn duidelijk elementen aan te wijzen die fungeren als
scheidslijnen. In het geval van de IB-groep creëren de oranje lijnen scheidingen tussen de verschillende informatieblokken op de webpagina en op de Pink-site worden tekstblokken omgeven door
blauwe of roze scheidslijnen. Scheidslijnen op websites hebben, net als in een stad, een sterk
structurerende functie. Een webpagina kan door scheidslijnen worden opgedeeld in voor de bezoeker behapbare brokken.

Figuur 37 De (oranje) lijnen op de pagina van de IB-groep
fungeren als scheidslijnen.

Figuur 38 De kaders (blauw of rose) rond de tekstblokjes op dit
deel van Pink-webstie kunnen als scheidslijnen worden gezien

Op websites waar frames worden gebruikt voegt de browser vaak een scheidslijn in in de vorm van
een schuifbalk, als het beeldscherm niet het volledige frame weer kan geven.
Er zijn twee soorten scheidslijnen. Ten eerste zijn er de scheidslijnen die een scheiding of een
overgang accentueren. Zo kan bijvoorbeeld een webpagina verdeeld zijn in een rood en blauw
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vlak. Op het grens van die twee vlakken zou nu nog een andere kleur scheidslijn aangebracht kunnen worden, hetgeen de scheiding versterkt en verscherpt. Echter zonder de scheidslijn zal de
tweedeling ook aanwezig zijn.
Het tweede type scheidslijn creëert een scheiding die er anders niet was geweest. De scheidslijnen
in Figuur 37 zijn van dit type. Het opdelen van een webpagina met behulp van scheidslijnen en districten (zie volgende paragraaf) heeft veel weg van het opmaken van een krant of folder.

4.1.3

Districten

Districten kunnen in een stad op twee manieren ontstaan of worden gevormd. Ten eerste door
scheidslijnen (zie Figuur 18 Bourtange) en ten tweede door een gemeenschappelijk kenmerk (zie
Figuur 19 Staphorst). Beide vormen zijn op websites terug te vinden. Daarnaast kan er bij websites
een onderscheid gemaakt worden tussen districten op een enkele pagina (=paginadistricten) en
districten in de structuur (=websitedistricten).
Voorbeelden van districten gevormd door scheidslijnen zijn te zien in Figuur 37 (IB-groep) en
Figuur 38 (Pink Elephant) in de vorige paragraaf. Het gebied dat door een scheidslijn wordt afgebakend kan als een district worden gezien, maar dat hoeft niet. Een district is namelijk altijd een afgebakend geheel en een scheidslijn deelt wel altijd op, maar hoeft een gebied niet te begrenzen.
De tweede manier waarop districten kunnen worden gevormd is ook te zien op de website van Pink
Elephant. In Figuur 39 is duidelijk te zien hoe door middel van verschillende achtergrondkleuren
vlakken gemaakt kunnen worden. Deze vlakken hebben een sterk structurerende functie. Het is
voor een bezoeker duidelijk wat waarbij hoort. De vlakken geven de bezoeker een duidelijke aanwijzing over de hoeveelheid tekst die bij een kop hoort en dat is belangrijk, omdat mensen moeite
hebben met het lezen van een computermonitor (Nielsen, 1999). Als een bezoeker goed kan zien
hoeveel hij moet lezen, dan kan hij beter afwegen of het de moeite is om te tekst printen.

Figuur 39 Door het gebruik van gekleurde vlakken kunnen districten op een webpagina worden gecreëerd.

Het verschil tussen scheidslijnen (zie Figuur 37 en Figuur 38) en districten (Figuur 39) komt nu ook
duidelijk naar voren. Het effect van een district of scheidslijn op de oriëntatie zal grotendeels hetzelfde zijn. De districten uit Figuur 39 zijn voorbeelden van zogenoemde paginadistricten; ze zijn
zichtbaar op een webpagina.
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Een voorbeeld van een website met websitedistricten is de website van Formula1.com (zie figuren
hieronder).

Figuur 40 Iedere hoofdcategorie op de website van Formula1.com heeft een eigen kleur. In dit voorbeeld is een deel van
het News-district afgebeeld. Dit district kenmerkt zich door de
kleur rood.

Figuur 41 Het district “teams & drivers” is in een blauwe stijl opgemaakt en onderscheidt zich daarmee duidelijk van het Newsdistrict (zie Figuur 40)

Figuur 40 en Figuur 41 tonen verschillende delen van deze website. Door de kleurstelling weet de
bezoeker binnen welk deel van de organisatie (lees: district) hij zich bevindt. Districten kunnen dus
niet alleen gebruikt worden om op één enkele webpagina structuur aan te brengen, maar ook om
extra structuur in het informatieaanbod aan te brengen (zie paragraaf 2.2).

4.1.4

Knooppunten

Knooppunten zijn plekken waar de bezoeker vaak uitkomt en waar hij vervolgens een nieuwe route
kiest. Een knooppunt is over het algemeen niet de bestemming van de reis. De Startpagina (Figuur
42) is een van de meest succesvolle knooppunten in Nederland. De webpagina bevat hyperlinks
naar de belangrijkste en interessantste websites voor Nederlanders. De exacte locatie van veel belangrijke websites (het internetadres) is door de startpagina minder belangrijk geworden. Internetbezoekers verwijzen niet meer naar het internetadres, maar vertellen elkaar dat je er via de
startpagina kan komen. Dat de Startpagina een zeer bruikbaar en waardevol knooppunt is, komt
niet alleen door de kwaliteit van de hyperlinks. Het knooppunt voldoet ook aan andere door Lynch
opgestelde criteria zoals contrast, helderheid van verbinding, richtingsdifferentiatie, eenvoud van
vorm en naam en betekenis.
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Figuur 42 De startpagina met hyperlinks naar veel belangrijke
website's.

Figuur 43 De UFO-startpagina is een subpagina van de startpagina. Voor Ufo liefhebbers is dit een knooppunt.

In 1997 bestond de startpagina maar uit één pagina met directe hyperlinks naar andere websites.
Nu (2001) is de structuur van startpagina’s zo groot geworden, dat de aanwijzing dat het via de
startpagina wel te vinden is niet meer voldoende is. Zoals te zien in Figuur 43 zijn er zelfs voor
specifieke onderwerpen complete startpagina’s gemaakt. In totaal bestaat de startpagina inmiddels
uit zo’n tweeduizend pagina’s, waarbij iedere pagina een knooppunt vormt. De website had in het
begin een hiërarchische structuur, maar die is langzamerhand overgegaan in een netwerkstructuur.
Het is nu dan ook lastiger voor internetbezoekers om te onthouden hoe ze ergens zijn gekomen,
want alleen de aanwijzing Startpagina is nu niet meer voldoende.

4.1.5

Markeringspunten

Markeringspunten zijn elementen die door een bezoeker kunnen worden gebruikt om de eigen positie binnen een geheel te bepalen. Een voorbeeld van een markeringspunt is een bedrijfslogo dat
op iedere webpagina van een website staat. Een bezoeker kan dan duidelijk zien wanneer hij zich
nog wel en wanneer hij zich niet meer op de website bevindt. Op de site van de Rabobank zijn verschillende markeringspunten aangebracht. Alle webpagina’s voor jongeren en alle webpagina’s
voor spaarders hebben hun eigen logo in de achtergrond (zie Figuur 44 en Figuur 45).
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Figuur 44 Op alle pagina’s voor jongeren is een smiley (
de achergrond verwerkt.

) in

Figuur 45 Pagina’s voor spaarders bevatten weer een ander teken
(
), dat met een beetje fantasie als een spaarpot kan worden
gezien.

Een markeringspunt is nu ook duidelijk van een district te onderscheiden, omdat een markeringspunt een op zichzelf staand object is. Je zou het ook weg kunnen halen, zonder dat er iets hoeft te
gebeuren met allerlei andere objecten. Een district grijpt veel dieper in zoals reeds te zien was in
Figuur 40 en Figuur 41. Een district is niet alleen maar een andere achtergrondkleur, maar vaak
een combinatie van allerlei kleine veranderingen. Een achtergrondkleur stelt namelijk ook weer eisen aan de kleuren van de objecten op de voorgrond. Voor een markeringspunt hoeft veel minder
te worden aangepast of het nu wel of niet wordt geplaatst.
In het volgende deel van dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van objecten die wel en objecten die niet voldoen aan de criteria van Lynch. Een object hoeft daarbij niet aan alle criteria te
voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan de vorming van een cognitieve representatie van
de website. Maar als er veel objecten uit de verschillende categorieën aanwezig zijn en ze voldoen
ook nog aan de criteria, dan zal de website een hoge leesbaarheid hebben. In het volgende deel
van dit hoofdstuk zal gekeken worden in hoeverre iets over de kwaliteit van objecten gezegd kan
worden.

4.2 De kwaliteit van objecten
In dit hoofdstuk wordt de leesbaarheid van verschillende objecten besproken. Dit zal gedaan worden aan de hand van de door Lynch opgestelde criteria. Er worden voor alle tien de criteria objecten gezocht die wel of niet voldoen aan een bepaald criterium. Het belang en de toepasbaarheid
van de criteria kan per categorie (paden, scheidslijnen, districten, knooppunten en markeringspunten) verschillen. In iedere paragraaf staat slechts één criterium centraal, maar de objecten die als
voorbeeld worden gebruikt kunnen natuurlijk best aan meerdere criteria voldoen.

4.2.1

Contrast

Deze kwaliteit maakt dat een element opvallend, herkenbaar, helder en levendig is. Op de website
van Pink Elephant is een heel extreem voorbeeld te vinden van een pad dat niet over de kwaliteit
contrast beschikt. In Figuur 46 is te zien hoe de verschillende paden zichtbaar worden gemaakt. Ze
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staan in een bepaald district (in dit geval oranje) en hebben een daarop contrasterende kleur. In
Figuur 47 gaat echter alles mis wat er maar mis kan gaan. Het district valt weg vanwege de kleur
wit. Dat is niet echt netjes, maar wat veel erger is is dat behalve het district ook de paden wit zijn.
Kortom je ziet ze helemaal niet. Een bezoeker zal alleen maar constateren dat er paden zijn als hij
met de muis boven de tekst “Focus Group” heen en weer beweegt.

Figuur 46 Een pagina van de website van Pink Elephant met
een drietal hyperlinks in de oranje balk. De balk is te interpreteren als een district waar hyperlinks in staan. In dit geval zijn de
hyperlinks goed te zien.

Figuur 47 In dit voorbeeld is te zien hoe de ontwerpers volledig de
mist in zijn gegaan. De kleur wit voor de balk is al ongelukkig gekozen, maar zelfs de tekst op de balk is wit. Dat is alleen maar te
‘zien’ als er met de muis over de witte balk wordt heenbewogen.

Een ander minder extreem voorbeeld is te vinden op de website van Philips. Op de Philips-website
(zie Figuur 48) zijn veel elementen moeilijk te herkennen. De tekst contrasteert slecht tegen de
achtergrond en uit de verdeling van de vlakken is niet goed af te lezen hoe er het beste genavigeerd kan worden.

Figuur 48 De homepage van Philips. De blauwe letters op een
blauwe achtergrond maken de paden (hyperlinks) niet echt goed
leesbaar.
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4.2.2

Eenvoud van vorm

De gebruikte elementen op een website moeten helder en eenvoudig zijn. Helder in die zin dat het
element te onderscheiden moet zijn van de omgeving. Met eenvoudig wordt bedoeld dat een bezoeker het element moet kunnen onthouden en benoemen. Een goed voorbeeld van eenvoud van
vorm is te zien op de website van Crossingborder (Figuur 49). In de uitvergroting is te zien dat de
ontwerpers een hartje bij een pijltje hebben gezet. Als de bezoeker op de pijl of het hartje klikt dan
verplaatst hij zich ook naar het centrale punt van de website. Bezoekers kunnen dit element onthouden en benoemen. Het element is bruikbaar in de communicatie met anderen, omdat iedereen
weet hoe een hartje eruit ziet en de functie van het hart als belangrijk lichaamsdeel bekend is. In
Figuur 50 is een deel van de homepage van Philips uitvergroot. De daar gebruikte figuren zijn op
zich wel te benoemen, namelijk een plusje en een uitroepteken, maar echt communiceerbaar zijn
de figuurtjes niet, omdat deze tekens waarschijnlijk wel vaker voorkomen op webpagina’s. Een individu zou het voor zichzelf waarschijnlijk wel kunnen gebruiken, maar ze zijn niet communiceerbaar.

Figuur 49 Een webpagina van de Crossingborder-website met
daarbij een uitvergroting van één van de navigatiebuttons.

Figuur 50 Een uitvergroting van deel van de homepage van Philips met daarop kleine (vage) figuren.

Als een element gebruikt kan worden in de communicatie met anderen, dan is het daarmee waardevoller geworden om op te nemen in de cognitieve representatie van een website. Hoe minder
ondefinieerbare onderdelen hoe beter. Eenvoudige vormen, zoals bijvoorbeeld de grid-vorm van
wegen in Chigaco en een cirkel, worden veel makkelijker toegevoegd aan de interne representatie
van een omgeving, dan complexere en minder bekende vormen.

4.2.3

Continuïteit

Continuïteit is een criterium dat dus geen betrekking heeft op een individueel object, maar op het
consistente gebruik van objecten over het geheel van de website bekeken. Als de paden op de
homepage bestaan uit blauwe tekst, dan zal een bezoeker verwachten dat ook alle andere blauw
gekleurde tekst een hyperlink zal zijn. Als de continuïteit niet wordt doorbroken, dan leert de bezoeker steeds meer over de omgeving. Dat wat eerder of elders in de omgeving geleerd is zal dan
namelijk nog steeds van toepassing zijn. Op de website van Philips zijn objecten te vinden die niet
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voldoen aan het criterium van continuïteit. Er is dus sprake van discontinuïteit. Met name met objecten die in de categorie paden thuishoren wordt slordig omgegaan. Zo is het door gebrek aan
continuïteit op iedere nieuwe webpagina maar weer gissen naar wat wel en wat geen paden zijn. In
Figuur 51 behoren de blauwe teksten tot de categorie paden, maar in Figuur 52 is dat niet meer het
geval. Dit is verwarrend voor een bezoeker.

Figuur 51 De blauwe tekst op de homepage van Philips is
meestal hypertekst.

4.2.4

Figuur 52 De blauwe tekst is in het deel onder product acties
geen hypertekst. De paden beschikken om die reden niet over
de kwaliteit continuïteit.

Dominantie

Een dominant object zal in de eerste plaats opvallen in zijn omgeving, door bijvoorbeeld zijn kleur,
grootte en/of vorm. Daarnaast kan het een structurerende werking hebben, omdat de omgeving er
door wordt vereenvoudigd. Een voorbeeld van een dominant object is te vinden op de website van
Canon (Figuur 53). Canon is een bedrijf met vestigingen over de gehele wereld en dat onder de
consumenten vooral bekend is om zijn kopieermachines, printapparatuur, foto- en videocamera’s.
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Figuur 53 Het object in het midden (

) is dominant omdat

het iets groter is dan de omringende figuren en in het midden
staat.

De complexiteit van de omringende figuren zal door de dominantie van het schijfje minder opvallen,
waardoor de gebruiker cognitief minder wordt belast. De plaatjes (paden) op de website van Sony
(zie Figuur 54) zijn groter dan die op de website van Canon, maar voldoen niet aan het criterium
van dominantie. Er zijn zoveel grote plaatjes dat alle strijden om de prijs van de meest dominante.

Figuur 54 De plaatjes op de website van Sony vechten allemaal
om de aandacht van de bezoeker en zijn om die reden niet meer
dominant in hun omgeving.

4.2.5

Helderheid van verbinding

Bij helderheid van verbinding moet gekeken worden naar de mate waarin de (verschillende) objecten met elkaar worden verbonden. Als ontwerpers er in slagen om objecten op verschillende niveaus of webpagina’s met elkaar te verbinden, dan voldoen de objecten aan het criterium
helderheid van verbinding. Op de website van Canon wordt een heldere verbinding gelegd tussen
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de informatie die rechts op de pagina wordt gepresenteerd en de selectie uit het menu op het linkerdeel van de pagina. De verschillende frames van de website worden door middel van een gekleurde balk met elkaar verbonden.

Figuur 55 De News-pagina van de Canon-website. Door middel
van een gekleurde balk wordt verbindingen gelegd tussen verschillende frames van de webpagina.

Figuur 56 Een afbeelding van een ander deel van de Canonwebsite ter vergelijking met Figuur 55.

Op de website van Formula1.com wordt af en toe slordig omgesprongen met het criterium helderheid van verbinding. De website is hiërarchisch van opbouw en bestaat uit zeven belangrijke
hoofddistricten te weten: news, teams & drivers, races, fun, store, history en testing. Na de keuze
van een hoofddistrict verschijnen direct daaronder weer een aantal keuzes. Zo kan een bezoeker
na het selecteren van het hoofddistrict ‘news’ uit een vijftal andere links kan kiezen te weten: headlines, features, audio/video, testing en pictures (zie Figuur 57). Het is voor een bezoeker prettig om
te kunnen zien welke paden in welk district thuishoren. In het district voor ‘teams & drivers’ kan de
bezoeker echter gaan twijfelen over de helderheid van verbinding, door de uitlijning van de keuzes
in het submenu. De keuzes van het submenu zijn letterlijk niet meer met elkaar verbonden vanwege het open gebied tussen ‘stats’ en ‘driver’. En daar komt nog bij dat het pad ‘driver’ door het gebruik van een scheidslijn in een kader wordt geplaatst met de keuze ‘fun’ uit het hoofdmenu (zie
Figuur 58). De bezoeker kan hier aan het twijfelen worden gebracht, want wat is nu belangrijker: de
uitlijning of de kleur?
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Figuur 57 Op de website van Formula1.com zijn de keuzes uit
het hoofdmenu niet altijd even helder verbonden met de keuzes
die een niveau lager weer gemaakt kunnen worden.

4.2.6

Figuur 58 In de “teams & drivers” sectie zijn de verschillende
submenu’s zo uitgelijnd, dat het onduidelijk is waar welke submenu’s bij horen.

Richtingsdifferentiatie

Om te kunnen voldoen aan het criterium van richtingsdifferentiatie, moeten objecten asymmetrisch
zijn en moet het duidelijk zijn waar het object zich bevindt of waar het heen kan leiden. Dat laatste
is met name bij objecten die als paden fungeren van belang. Loopt een pad bergop of bergaf, oftewel verplaatst een bezoeker zich omhoog of omlaag in een hiërarchische structuur. In zowel Figuur
59 als Figuur 60 staat een webpagina van de website van United Airlines afgebeeld. Bij iedere hyperlink wordt voor de bezoeker aangegeven of deze hem hoger, lager of naar eenzelfde niveau in
de structuur zal brengen.

Figuur 59 De pijlen op de website van United Airlines geven
aan of je omhoog of omlaag gaat in de structuur.

Figuur 60 Er zijn ook horizontale pijlen aanwezig waarmee wordt
aangegeven dat de bezoeker op het zelfde niveau blijft

Een ander voorbeeld van richtingsdifferentiatie is te vinden op de website van Crossingborder, een
jaarlijks terugkerend literatuur- en muziekfestival. De paden van Crossingborder voldoen aan het
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criterium van richtingsdifferentiatie. Het verschil met de website met United Airlines is dat de pijlen
niet aangeven waar een bezoeker heen zal gaan in een hiërarchische structuur, maar ze brengen
de bezoeker naar één van de negen districten van de website. De configuratie van deze districten
is te zien in Figuur 66.

Figuur 61 De pijlen op de website van Crossingborder geven
duidelijk een richting aan.

4.2.7

Visuele reikwijdte

Het criterium visuele reikwijdte is niet eenvoudig toe te passen op websites. Een monitorbeeld is
namelijk 2D waardoor het aanbrengen van transparante objecten (zie Figuur 26 De Eiffeltoren)
geen zin heeft. Transparantie heeft namelijk alleen maar zin als er zich achter het object nog iets
van belang vindt en dan gaat de gedachte meer uit naar een 3D-website. Met visuele reikwijdte
wordt in ruime zin bedoeld in hoeverre een bezoeker de omgeving kan overzien. Zijn er punten op
de website waar een bezoeker een goed overzicht kan krijgen van de structuur en het aanbod. Met
een goed overzicht wordt een leesbaar overzicht bedoeld; een overzicht dat het acquisitieproces
ondersteunt. In Figuur 62 staat de homepage van ICQ afgebeeld. Op deze homepage is te zien
wat er allemaal mogelijk is met ICQ. Door de bomen zal de bezoeker het bos waarschijnlijk niet
meer zien, waardoor de effectieve visuele reikwijdte heel erg laag is.
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Figuur 62 De homepage van ICQ voldoet niet aan het criterium
visuele reikwijdte.

Figuur 63 Een (willekeurige) webpagina van de site van Pink
Elephant. Voor de bezoeker zijn continu vier niveaus zichtbaar.

In Figuur 63 is een pagina van de website van Pink Elephant afgebeeld. Voor websites is het niet
alleen belangrijk dat de structuur hiërarchisch of gemengd is (zie paragraaf 2.2 De structuur van
websites), maar ook in hoeverre die structuur voor de bezoeker zichtbaar is. In Figuur 64 is te zien
dat er continu vier niveau’s zichtbaar zijn op de website van Pink Elephant. Als een structuur continu zichtbaar is, dan hoeft een bezoeker daar ook minder van te onthouden en op te slaan.

Pink Group

News

Australia

North America

Methodology Services

Tools

The Netherlands

Evenst

United Kingdom

Vacancies

Methodology Itil Prince

Info

Info Info

Figuur 64 De website van Pink Elephant bestaat uit een gemengde structuur, waarbij continu vier niveaus
zijn te zien. De zichtbaarheid van deze niveaus zal de leesbaarheid van de website verhogen.

4.2.8

Gewaarwording van beweging

Een groot verschil tussen paden in een stad en hyperlinks op een website is dat er bij verplaatsing
in een stad een geleidelijke overgang plaatsvindt. Je ziet tijdens het verplaatsen van A naar B op
een website niets van de route. De opbouw van de website, zoals de website wordt ingeladen, zou
de bezoeker een idee van verplaatsing kunnen geven. Op de website van Crossingborder is een
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vorm van gewaarwording van beweging aangebracht. Er vindt namelijk een geleidelijke overgang
plaats tussen de verschillende webpagina’s. In Figuur 65 is de overgang in drie stappen weergegeven, maar in werkelijkheid verloopt hij vloeiend. Ook de in paragraaf 4.1.1 besproken website
van Sun voldoet ondanks de fysieke metafoor niet aan het criterium, omdat er op die website geen
geleidelijke overgang plaatsvindt tussen de verschillende pagina’s van de website.

Figuur 65 Door klikken op de pijlen kan er op de Crossingborder website worden genavigeerd. De overgang
van de ene pagina naar de andere vindt op een vloeiende manier plaats. In de figuur is dat in drie stappen
uitgebeeld.

4.2.9

Tijdreeksen en patronen

Het vinden van objecten die aan dit criterium voldoen is lastig. Maar op de site van Crossingborder
is toch iets van een patroon te herkennen. Hieronder staat een een afbeelding van de negen
hoofdpagina’s van de website. De bezoeker zal deze plattegrond eenvoudig kunnen opslaan in een
interne representatie, omdat de omgeving grotendeels tot een eenvoudig patroon is terug te brengen. Het patroon zal waarschijnlijk snel worden ontdekt vanwege de gebruikte kleuren, de richtinggevende kwaliteit van de paden en de gewaarwording van beweging.
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Figuur 66 'Plattegrond' van de Crossingborder website. Door de geleidelijke overgangen
en het gebruik van kleuren is het voor de bezoeker al snel mogelijk om een beeld van de
site op te bouwen. Het presenteren zoals in deze figuur gedaan is in feite een vorm van
secundair leren (zie paragraaf 1.3).

4.2.10

Namen en betekenis

De webpagina’s van de Isopoint-website hebben allemaal een nummer. Op iedere webpagina staat
waar hij thuishoort in de structuur. De ontwerpers hebben gebruik gemaakt van een soort hoofdstukindeling. Het grote voordeel van dit nummeren is dat iedere pagina uniek te identificeren is. Het
nummeren is hier zo gedaan dat ook het gevolgde pad is af te leiden uit de huidige locatie.

Figuur 67 De website van ISO-Point is net als een boek ingedeeld
in hoofdstukken en paragrafen. In deze figuur is paragraaf 0.0 te
zien.

Figuur 68 Met behulp van menu’s kan een bezoeker navigeren
door de site. Aan de hand van de nummers kan hij zich altijd
oriënteren.
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Op de website van Philips zegt de naam van een pad niet zo veel over waar het de bezoeker heen
leidt. Zo leidt het pad op de homepage met de naam “product overzicht” (zie Figuur 69) naar de
hieronder afgebeelde website. Het productoverzicht van Philips bestaat uit vier plaatjes van producten en een onduidelijk tekst die de bezoeker nog verder van huis trachten te brengen.

Figuur 69 Als een bezoeker op de website van Philips kiest
voor het product overzicht, dan krijgt hij de hierboven afgebeelde webpagina te zien. De meeste bezoekers zullen zich echter
wel wat anders hebben voorgesteld bij het product overzicht van
Philips. Hier zijn slechts vier producten te zien.

4.3 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk was te zien dat er voor iedere categorie objecten zijn te vinden en dat die objecten
zijn te beoordelen aan de hand van de criteria. Het aantal objecten, de verspreiding over de categorieën en de mate waarin die objecten aan de criteria voldoen bepalen de leesbaarheid van een
website. Bij de categorie paden kwam een belangrijk verschil met de fysieke wereld naar voren,
namelijk dat er op websites veelal geen sprake is van een geleidelijk overgang. In het tweede deel
van dit hoofdstuk is de toepasbaarheid van de criteria onderzocht. Er zijn verschillende voorbeelden gegeven van objecten die wel en objecten die niet aan een bepaald criterium voldoen. Met
name voor de criteria ‘continuïteit’, ‘gewaarwording van beweging’ en ‘tijdreeksen en patronen’ is
het moeilijk om illustratieve voorbeelden te vinden, hetgeen iets zegt over de toepasbaarheid. Dat
is op zichzelf ook niet verwonderlijk, omdat de waarde van deze criteria vooral naar voren komt bij
een geleidelijke overgang tussen twee plaatsen en dat is nu net het punt waarop een website sterk
verschilt van een stad. Toch blijkt uit de voorbeelden dat het overgrote deel van de theorie te vertalen is naar websites.
In hoofdstuk vier is gekeken in hoeverre de visie van Lynch te vertalen is naar websites. De vijf categorieën en de tien criteria worden één voor één vertaald en toegepast op een website. Het grootste verschil tussen een stad en een website vanuit de gebruikte benadering is dat de overgangen
in een stad geleidelijk zijn. De paden zijn in een fysieke wereld de belangrijkste elementen en alle
andere objecten zijn te vinden langs de paden. Dat wat in deze scriptie paden worden genoemd
zijn eigenlijk toegangspoorten tot een andere ruimte. Een website lijkt in die zin meer op een huis
waar kamers direct aan elkaar grenzen. Dit verschil met de fysieke wereld maakt ook dat een aan-
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tal criteria moeilijk toepasbaar is. Met name ‘tijdreeksen en patronen’ en ‘gewaarwording van beweging’ zijn criteria die moeilijk te implementeren en terug te vinden zijn op websites, omdat deze
criteria erg uitgaan van beweging en geleidelijke overgang. Tijdens een overgang van plaats A
naar B vinden er veranderingen plaats (gewaarwording van beweging) en die verandering kan aan
een bepaald patroon voldoen (tijdreeksen en patronen). Een patroon in een fysieke wereld is bijvoorbeeld huizenblok, parkje, huizenblok, parkje enzovoort, waarbij de huizenblokken en de parkjes grotendeels identiek zijn. Er kan bij een bezoeker dan een gevoel van ritme ontstaan. Voor het
overgrote deel zijn de objecten op een website in te delen in de categorieën en is de leesbaarheid
van de objecten te beoordelen aan de hand van de tien criteria. De visie is dus grotendeels te vertalen naar websites.
De voorbeelden in dit hoofdstuk zijn exemplarisch, omdat het hoofdstuk diende ter illustratie en ondersteuning van de manier waarop ik een antwoord probeer te vinden op de centrale vraag: “Hoe is
de oriëntatie binnen een website te verbeteren.” De vraag is nu wat de theorie kan brengen als zij
in zijn geheel wordt toegepast op één website.
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5 Evaluatie van de RuG-Website
In dit hoofdstuk zal de website van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) worden geëvalueerd aan
de hand van de theorie van Lynch. De website van de RuG leent zich goed voor kritische evaluatie
met betrekking tot oriëntatie, omdat uit de documentatie van de ontwerpers blijkt dat ze hier extra
zorg aan hebben besteed. In 1998 werd besloten dat de website grondig moest worden herzien.
De uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp werden vastgelegd in het document ‘De nieuwe website van de RuG’. Hieronder staat een fragment uit dat document, waaruit blijkt dat oriëntatie een
belangrijke rol zal spelen bij het ontwerp van de nieuwe website.

Randvoorwaarden
Een ideale web-site voldoet aan ontelbare wensen: stijlvol, herkenbaar, modern, betrouwbaar, snel, toegankelijk vanaf elk type computer met elk type browser, duidelijk
gestructureerd, ingangen op doelgroep, maar ook op organisatie, eenvoudige navigatie door de site. goed af te drukken, gemakkelijk terug te vinden (met bladwijzers),
prettig leesbaar, onderhoudbaar, ...
Sommige eisen botsen met elkaar, zodat er prioriteiten gesteld moesten worden. Dit
leidde tot de volgende keuzen:
Toegankelijkheid
De website waarop de universiteit zich presenteert mag nauwelijks barrières opwerpen, of de bezoeker nu beschikt over eenvoudige of over geavanceerde apparatuur,
over een modem of over een glasvezelaansluiting. Dit betekent dat de site niet al te
belastend (traag) mag zijn, en moet leunen op algemeen ondersteunde technieken.
Technieken die niet algemeen beschikbaar zijn mogen slechts gebruikt worden voor
niet-vitale functies.
Daarom werd er gemikt op beeldschermen met 256 kleuren en een resolutie van
800 x 600 pixels. Op oudere apparatuur, VGA-schermen met 16 kleuren, moet de site wel te gebruiken zijn, maar handigheid en fraaiheid tellen dan niet. Tabellen en
frames zijn bruikbaar, maar Java(script) alleen ter verfraaiing. Om zoveel mogelijk
de vaart erin te houden dient het aantal grafische elementen beperkt te blijven.
De weg vinden
Websites zijn doorgaans hiërarchisch gebouwd met vele niveaus. Voor een bezoeker is het niet eenvoudig bij te houden waar je bent in een site. Als je eenmaal een
bepaalde pagina gevonden hebt, moet je met behulp van een bladwijzer (bookmark)
later eenvoudig naar deze plaats kunnen terugkeren. Uitgangspunten van de nieuwe
huisstijl waren dan ook:
vanaf elke plaats moet je kunnen terugspringen naar de homepage;
je moet kunnen zien in welke afdeling je bent;
de belangrijkste menukeuzen uit dat web moeten in beeld blijven
Het zichtbaar maken van meer dan deze drie niveaus kan verwarrend zijn voor de
onervaren gebruiker.
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Gebruiksgemak
Een pagina moet gemakkelijk te printen zijn en dan een leesbaar resultaat opleveren, liefst herkenbaar als afkomstig van de RUG. Op het scherm mogen knoppen en
andere elementen niet te veel ruimte van de inhoudelijke informatie opslokken. De
lezer moet snel kunnen zien wanneer de pagina is gemaakt of bijgewerkt, en moet
een mogelijkheid hebben om op de pagina te reageren.
Onderhoud
Het aanbrengen van de huisstijl moet zo eenvoudig mogelijk zijn, en geen speciale
kennis vereisen van de auteurs. De opmaak van de tekst op de pagina's wordt daarom geregeld met CSS-stylesheets. Hierdoor wordt centraal vastgelegd hoe de verschillende HTML-elementen moeten worden weergegeven. Nette HTMLdocumenten krijgen hierdoor automatisch een karakteristiek uiterlijk. Overigens kan
een decentraal web een eigen stylesheet (laten) ontwerpen om zo de eigen identiteit
te onderstrepen.
De navigatiebalk en andere vaste elementen kunnen automatisch in de pagina worden gemonteerd. Daardoor kunnen hierin ook achteraf nog eenvoudig aanpassingen
worden gemaakt.
Ontwerp
Als kenners van de universitaire huisstijl is aan studio Dorèl gevraagd ook een basisontwerp voor de website te maken. In dit ontwerp wordt een boom gebruikt als metafoor voor de RUG. Het leven in en om de boom staat voor de doelgroepen, en de
organisatie wordt verbeeld door boomonderdelen.
Een verschillend kleurenschema geeft aan dat men de site via een doelgroep benadert (informatie "voor") of via de organisatie-ingang (informatie "over").
In sommige gevallen waren forse concessies aan het ideaal noodzakelijk. Zo hebben met name organisatie-eenheden nogal eens zeer lange namen, die in afgekorte
toestand voor velen nietszeggend zouden zijn (bijv. PPSW). Hierdoor waren er voor
het navigeren waren nogal grote knoppen nodig met kleine letters, (soms zelfs met
drie regels tekst).
Op basis van deze opmaak heeft het Electronic Publishing Centre (EPC) een monochroom
raamwerk ontworpen waarbinnen een zelfstandige eenheid ruime vrijheid heeft om
zijn eigen identiteit uit te drukken, zonder het contact met de universitaire huisstijl te
verliezen. (Fragment uit: De nieuwe website van de RuG, 1998)
In dit hoofdstuk wordt de theorie van Lynch gebruikt om de website van de RuG te evalueren. Het
is een soort heuristische evaluatie; de objecten van de RuG-website zullen worden geïdentificeerd
en ingedeeld in de vijf categorieën en beoordeeld aan de hand van de tien criteria.

5.1 Praktische aanpak
Ieder object kan volgens Lynch een bijdrage leveren aan de leesbaarheid van een website. De mate waarin een object een bijdrage levert hangt voor een groot deel af van de categorie waartoe een
object behoort en de criteria waaraan een object voldoet. In de volgende paragraaf zal de waarde
van de objecten worden bepaald aan de hand van de criteria. Diverse objecten op de website van
de RuG zullen dus geëvalueerd worden, waarbij zowel de sterke als de zwakke punten aan bod
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zullen komen. Als objecten van de website niet voldoen aan de criteria dan worden voorstellen tot
verbetering gedaan.
De reorganisatie van de RuG-website richtte zich met name op het centrale deel; het deel dat bezoekers zou moeten begeleiden naar de diverse decentrale websites. Hieronder een tweede fragment uit het ontwerpdocument:
“Najaar 1998 werd besloten tot de volgende opzet: de website zou een "federatie
van webs" worden: een centraal beheerd gedeelte, en voor elke faculteit of universitaire dienst een website in eigen beheer.
Het centrale web fungeert als welkomstruimte voor de doelgroepen en als begeleiding naar de voordeuren van de diverse decentrale webs” (De nieuwe website van
de RuG, 1998).
De evaluatie zal zich dan ook beperken tot het hierboven genoemde ‘centrale web’. Het centrale
web bestaat uit zo’n honderddertig pagina’s. Op de homepage staan éénentwintig hyperlinks, die
gemiddeld gezien weer vijf hyperlinks bevatten. Bijna alle webpagina’s in het centrale deel zijn opgebouwd uit twee frames, met in het rechterframe een tabel. In Figuur 70 staat zo’n typische webpagina uit het centrale gedeelte afgebeeld. In Figuur 71 is de frame en tabelindeling met behulp
van kleur en lijnen weergegeven. De groene kleur symboliseert het linkerframe, vanaf nu het navigatie-oriëntatieframe genoemd. Het rechterframe (lichtblauw opgedeeld in een tabel van twee cellen, die in Figuur 71 symbolisch van elkaar worden gescheiden door middel van een stippellijn.

2

1
3

Figuur 70 Een voorbeeld van de veel voorkomende webpaginaindeling op de RuG-website. In de volgende figuur zijn de delen
schematisch weergegeven.

Figuur 71 De drie delen waarin de meeste webpagina’s van de
Rug zijn opgedeeld. 1 is het navigatie-oriëntatieframe, 2 is het
huisstijlvak en 3 is het informatievenster.

In de volgende vijf paragrafen komen de vijf categorieën aan de orde, waarbij iedere paragraaf is
opgedeeld in twee delen. Bij iedere categorie wordt er naar objecten gezocht die daar in passen en
vervolgens worden die objecten geëvalueerd. De criteria zijn daarbij maatgevend en de voorstellen
tot verbetering komen daar dan ook uit voort. Het is praktisch niet mogelijk om alle mogelijke objecten in te delen in de categorieën en te beoordelen aan de hand van alle tien de criteria. Dat zou
ook te weinig opleveren. Er is dus een selectie gemaakt. Daarnaast kan het zo zijn dat bepaalde
elementen niet aanwezig zijn, terwijl ze de leesbaarheid zouden kunnen bevorderen. Er worden
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dan voorstellen gedaan om het element alsnog aan te brengen. Deze voorstellen worden voor een
deel door een herontwerp ondersteund, zodat de bedoeling en het effect duidelijk zichtbaar worden.

5.1.1

Paden

Op de website van de RuG komen de paden in verschillende gedaantes voor.
Er zijn diverse soorten buttons op de website aanwezig. Een aantal verschillende soorten komen
hier nu aan de orde. De buttons op de homepage en de buttons in de verschillende navigatieoriëntatieframe verschillen qua werking van de buttons in het huisstijlvak en het informatievenster.
Ze veranderen namelijk als de bezoeker er met de muis overheen beweegt. In Figuur 72 is te zien
hoe bepaalde buttons op de homepage oplichten als ze actief zijn. Het is bij deze buttons heel duidelijk welk pad wordt ingeslagen als er met de muis op wordt geklikt. Een ander type button is te
zien in Figuur 73. Deze buttons worden voornamelijk in het informatievenster gebruikt. Deze buttons hebben wel dezelfde vorm als de buttons op de homepage, maar lichten niet op als ze actief
zijn.

Figuur 72 De buttons op de homepage en in de navigatieframes lichten op als ze actief zijn.

Figuur 73 De buttons in het informatievenster lichten
niet op als ze actief zijn. Klik op de link hieronder voor
een voorbeeld.
http://www.rug.nl/rc/servicecentrum/html/prijslijsten/bodyprijslijsten.htm

In Figuur 74 wordt een aantal andere buttons van de homepage getoond. Deze buttons zijn tevens
in ieder huisstijlvak aanwezig. Welke button nu geselecteerd is als de muis zich op de grens van
twee buttons begeeft is niet altijd goed te bepalen, omdat ze niet oplichten als ze actief zijn.
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Figuur 74 Dit type button licht niet op als de bezoeker er overheen
beweegt en wijkt qua vorm iets af van.

Figuur 75 Op deze pagina zijn in het informatievenster paden te
zien in de vorm van tekst en foto’s.

Behalve paden in de vorm van buttons zijn er ook nog paden in de vorm van tekst en plaatjes terug
te vinden. In Figuur 75 staat een webpagina afgebeeld waarvan het informatievenster paden bevat
in de vorm van tekst en plaatjes.
In de volgende paragraaf worden de diverse paden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria
en worden er voorstellen tot verbetering gedaan.

5.1.1.1

Beoordeling van de paden

Het eerste door Lynch genoemde criterium is dat van contrast. De paden en dan met name de buttons zijn voor het overgrote deel goed te zien. Ze zijn groot genoeg en contrasteren voldoende met
hun omgeving. Een uitzondering hierop vormen de buttons in het informatievenster op de homepage van het Rekencentrum. In Figuur 76 zijn deze buttons te ‘zien’. De kleur van de buttons is hetzelfde als de achtergrondkleur en ze voldoen daarmee niet aan het criterium van contrast.

Figuur 76 De buttons in het informatieframe vallen voor een
deel niet op, omat ze niet contrasteren op de achtergrond en
omdat er dominantere elementen in de buurt zijn.
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De buttons zijn eenvoudig van vorm en voldoen daarmee aan het criterium eenvoud van vorm. Een
bezoeker kan de buttons eenvoudig herkennen en kan deze vorm zeer waarschijnlijk ook onthouden.
Binnen de bestudeerde webpagina’s voldoen de button-paden aan de kwaliteit continuïteit. Dat wil
dus zeggen dat de bezoeker goed kan voorspellen op een nieuwe webpagina wat button-paden
zijn en wat niet. Het is dus nooit zo dat er een button, of iets wat daar op lijkt, wordt afgebeeld
waarop een bezoeker niet kan klikken.
Veel buttons op de website van de RuG voldoen niet aan het criterium van dominantie. Zo zijn de
button met de tekst “meer over het Rekencentrum” en de tekst “Diensten verwant aan het Rekencentrum” dominant ten opzichte van de overige objecten in het informatievenster (zie Figuur 76).
Dominante objecten hebben tot gevolg dat bezoekers de directe omgeving van dat object vereenvoudigen en daar dus minder detail waarnemen. In dit geval zullen de overige paden in het informatievenster nog minder opvallen dan ze al deden door een gebrek aan contrast. Op zich is
dominantie niet erg, zo lang het dominante object maar belangrijker is voor de leesbaarheid. Dat
laatste is echter niet het geval op de webpagina waar de faculteiten staan vermeld. In Figuur 79
staan alle faculteiten van de RuG in het navigatie-oriëntatieframe vermeld, maar is de button van
de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen dominanter dan
het pad dat leidt naar de Faculteit der Letteren.

Figuur 77 De webpagina waar alle faculteiten in het navigatieoriëntatieframe worden vermeld. Het pad naar de Faculteit der
Letteren valt onvoldoende op door de dominantie van omringende
paden.

Figuur 78 Een van de hyperlinks in het informatievenster trekt
duidelijk meer aandacht door de aanwezigheid van een bruine
figuur met daarop de zwarte tekst “Opent nieuw venster!”

De ontwerpers van de website verwijzen zelf ook al naar dit probleem, de grootte van de buttons,
in hun ontwerpdocument:
“In sommige gevallen waren forse concessies aan het ideaal noodzakelijk. Zo hebben met name organisatie-eenheden nogal eens zeer lange namen, die in afgekorte
toestand voor velen nietszeggend zouden zijn (bijv. PPSW).” (De nieuwe website
van de RuG, 1998).
Een derde voorbeeld is er een waarbij de dominantie van een figuur zeer storend werkt is te zien in
Figuur 78. Daar trekt plaatje (
) veel aandacht, waardoor ook het daaraan gekoppelde
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pad meer aandacht zal krijgen. De aanduiding ‘opent in nieuw’ venster is wel van belang, in verband met het criterium richtingsdifferentiatie, maar veel te dominant weergegeven. De ontwerpers
hadden hier ook een kleiner teken kunnen gebruiken.
Voor wat betreft de paden voldoet de website goed aan het criterium helderheid van verbinding. Alle button-paden zijn voorzien van een duidelijke tekst. Helderheid van verbinding en dominantie
kunnen elkaar dus in de weg zitten. Toch hadden de ontwerpers kunnen combineren door lange
teksten alleen op de te nemen in de zogenoemde labels van de buttons. Deze labels krijgt een gebruiker te zien, als hij met de muis boven een button stil blijft hangen.
Met de richtingsdifferentiatie van de paden is het daarentegen minder goed gesteld. Het blijft voor
een bezoeker onvoorspelbaar wat er zal gebeuren na het klikken op een button. Er kan dan namelijk iets veranderen in het navigatie-oriëntatieframe, het informatievenster of er wordt onaangekondigd een nieuw venster geopend. In Figuur 79 zijn in het navigatie-oriëntatieframe vijftien buttons
aanwezig, die onder elkaar staan. Het klikken op een button in het navigatie-oriëntatieframe leidt in
dertien van de vijftien gevallen tot een verandering in alleen het informatievenster. Dat is voor de
bezoeker goed te volgen, maar in twee gevallen gebeurt er dus wat anders, zonder dat daar via de
interface enige aanwijzing voor wordt gegeven 5 . Als bijvoorbeeld op de in Figuur 79 afgebeelde
button “Studentenzaken (sz)” wordt geklikt, dan verschijnen er ineens hele andere buttons in het
navigatie-oriëntatieframe. Dit gebeurt op nog een aantal andere plaatsen binnen de RuGwebsite.Dit kan leiden tot desoriëntatie en is storend voor de opbouw van de interne representatie
bij de bezoeker.

Figuur 79 De webpagina van het bureau van de Universiteit bevat
vijftien buttons in het navigatie-oriëntatieframe. Het gevolg van het
klikken op één van de buttons is onvoorspelbaar, waardoor deze
paden niet voldoen aan het criterium richtingsdifferentiatie.

Figuur 80 De hyperlink Technische Planologie opent in een
nieuwe browser terwijl dit niet wordt vermeld, zoals wel het geval is binnen andere delen van de RuG-website.

In het informatievenster van de in Figuur 80 afgebeelde webpagina, opent het pad ‘technische planologie’ (onderaan de in het informatievenster) een nieuwe browser, terwijl dit niet staat aangegeven. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de leesbaarheid van de website, omdat er binnen
anderen delen op zeer dominante wijze wordt aangegeven wanneer een nieuwe browser wordt
geopend. De gebruiker kan dus niet meer blind vertrouwen op het eerder geleerde.

5

U kunt dit zelf ervaren door de buttons af te lopen in de off line versie van de RuG-website.
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In Figuur 82 is een uitvergroting te zien van het navigatie-oriëntatieframe uit Figuur 81. De bovenste button voldoet in tegenstelling tot de andere buttons veel beter aan het criterium richtingsdifferentiatie, door het op de button aangebrachte pijltje. Hierdoor wordt op eenvoudige wijze een
structuur aan de bezoeker zichtbaar gemaakt, die ook nog aansluit bij de manier waarop bezoekers en mensen in het algemeen informatie proberen te ordenen, namelijk hiërarchisch. De paden
hadden hiermee aan een extra criterium kunnen voldoen en dat zou de leesbaarheid ten goede zijn
gekomen.

Figuur 81 De webpagina van de Transfer & Liaison Groep.

Figuur 82 Een uitvergroting van een deel van het navigatieoriëntatieframe uit Figuur 81. De bovenste button voldoet aan
het criterium van richtingsdifferentiatie.

Op de nog niet genoemde criteria (visuele reikwijdte, gewaarwording van beweging, tijdreeksen en
patronen en namen en betekenis) wordt bij de categorie paden nu verder niet ingegaan.

5.1.2

Scheidslijnen

In deze paragraaf zullen de sterke en de zwakke kanten van de scheidslijnen op de RuG-website
aan de orde komen. Net als bij de paden is ook de leesbaarheid van de diverse scheidslijnen op de
RuG-website zeer verschillend. De website voorziet ook hier weer in goede en slechte voorbeelden.
Er wordt op de website van de RuG weinig gebruik gemaakt van scheidslijnen, maar toch zijn er
zowel accentuerende als creërende scheidslijnen te vinden (zie 4.1.2 Scheidslijnen). In Figuur 83 is
zelfs een scheidslijn (de schuifbalk rechts van het navigatie-oriëntatieframe) te zien die beide soorten combineert. Het deel van de schuifbalk dat tussen het informatievenster en navigatieoriëntatieframe ligt is accentuerend, omdat er zonder de scheidslijn toch al een kleurverschil (blauw
en wit) aanwezig zou zijn. Dat geldt niet voor het deel van de scheidslijn wat ligt tussen het huisstijlvak en het navigatie-oriëntatieframe. Zonder de schuifbalk als scheidslijn zou dan het navigatieoriëntatieframe meer een eenheid vormen met het huisstijlvak. Een voorbeeld van webpagina waar
geen schuifbalk of scheidslijn aanwezig is tussen het linker en het rechter frame was reeds te zien
in een afbeelding van de pagina van het Rekencentrum (Figuur 76).
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Figuur 83 Het navigatie-oriëntatieframe en het rechterframe worden meestal van elkaar gescheiden door middel van een schuifbalk.

Figuur 84 De schuifbalk, die te zien is in Figuur 83 verandert
in een rode scheidslijn, als de browser naar volledig scherm 6
wordt gezet.

In Figuur 84 is dezelfde webpagina te zien als in Figuur 83, maar dan met volledig scherm, hetgeen wil zeggen dat de browser het volledige beeldscherm gebruikt om de pagina weer te geven.
Er wordt bij volledig scherm onder andere geen adresbalk (zie Figuur 3) meer weergeven. Opvallend is dan dat de schuifbalk verandert in een dunne rode lijn. Schuifbalken worden door de browser aangeboden, indien een frame groter is dan kan worden weergegeven op het beeldscherm.
Blijkbaar past het linkerframe in Figuur 83 bij de normale beeldschermweergave niet op de pagina
en bij volledig scherm wel.
In het navigatie-oriëntatieframe of huisstijlvak zelf zijn verder geen scheidslijnen te vinden, maar in
het informatievenster wel. De hierboven getoonde scheidslijnen uit het navigatie-oriëntatieframe en
de hieronder afgebeelde scheidslijnen in het informatievenster worden in de volgende paragraaf
besproken.

6

De Internet Explorer (=browser) kan via de functietoets F11 naar volledig scherm worden gezet en weer terug.
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Figuur 85 Met behulp van witte lijnen zijn districten gecreëerd. De
lijnen zijn te ‘zien’ rond de groene, rode en bruine tekst en rondom
de hyperlinks daaronder.

5.1.2.1

Figuur 86 Op deze pagina zijn horizontale scheidslijnen in het
informatievenster te zien. De scheidslijnen accentueren de
overgang naar een volgende letter. De scheiding was al wel
aanwezig door de stroken wit.

Beoordeling van de scheidslijnen

De criteria waaraan de verschillende scheidslijnen voldoen zijn zeer wisselend. Een aantal criteria
te weten contrast, eenvoud van vorm, continuïteit en dominantie zullen worden besproken.
Op de website van de RuG voldoen diverse objecten, die thuishoren in de categorie scheidslijnen,
niet aan het criterium contrast. Een voorbeeld van scheidslijnen die niet aan het contrastcriterium
voldoen is te vinden op de homepage van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (zie Figuur 85). De witte scheidslijnen contrasteren slecht op de lichtgele achtergrond. Ze
veroorzaken bijna meer wanorde dan structuur, omdat het voor een bezoeker bijna niet te zien is
hoe en waarheen ze lopen. Het was in dit geval misschien wel beter geweest om de witte scheidslijnen gewoon weg te laten. In Figuur 38 (Pink Elephant) was reeds te zien hoe dit beter zou kunnen en wat voor effect het heeft op leesbaarheid van de webpagina. In Figuur 87 is een
aanpassing van Figuur 85 te zien, waarin op de kleur van de scheidslijnen na niets is veranderd.
Toch heeft deze kleuraanpassing een groot effect op de gehele leesbaarheid van de webpagina.
Voor scheidslijnen is het over het algemeen ‘handiger’ om ze op te laten vallen door gebruik te maken van het criterium contrast, dan van dominantie. Dominantie gaat namelijk vaak samen met
grootte en dat betekent dat een element meer van de schaarse beeldschermruimte in gaat nemen
dan nodig.
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Figuur 87 Hierboven een bewerking van Figuur 85. De webpagina is leesbaarder geworden door de scheidslijnen te laten voldoen aan het criterium van contrast.

Over het algemeen voldoen de scheidslijnen aan het criterium eenvoud van vorm. Er zijn bijvoorbeeld geen kronkelende (=complexere) scheidslijnen terug te vinden op de website.
De scheidslijnen die het navigatie-oriëntatieframe en het informatieframe van elkaar scheiden voldoen aan het criterium continuïteit, omdat ze vaak oneindig zijn; ze verdelen de webpagina’s over
de gehele lengte in een navigatie-oriëntatieframe en informatieframe. De scheiding zal ongeacht
de lengte van de web-pagina aanwezig zijn. Een scheidslijn die voldoet aan het criterium continuïteit brengt soms echter meer structuur aan dan nodig. Zo maken de ontwerpers in het informatievenster dan ook nauwelijks gebruik van scheidslijnen die continu zijn.
In het informatievenster van de in Figuur 88 afgebeelde webpagina worden grijze horizontale
scheidslijnen gebruikt om stukken tekst af te bakenen. Deze scheidslijnen verhogen de leesbaarheid van het informatievenster. In Figuur 89 staat een webpagina vergelijkbare webpagina afgebeeld, maar de scheidslijnen worden nu niet gebruikt. De leesbaarheid van de in Figuur 89
afgebeelde webpagina is daardoor lager.
De scheidslijnen in Figuur 88 lopen niet over de gehele breedte van het informatievenster en voldoen dus niet aan het criterium continuïteit. Dat is in dit geval ook beter, omdat de teksten inhoudelijk enigszins met elkaar in verband staan. De teksten worden te sterk van elkaar gescheiden indien
ze ook nog zouden voldoen aan het criterium van continuïteit.
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Figuur 88 Op deze pagina hebben de horizontale grijze scheidslijnen in het informatievenster een duidelijk structurerende werking.
De leesbaarheid neemt hier toe door de scheidslijnen.

Figuur 89 Op deze pagina hebben de ontwerpers in het informatievenster minder gebruik gemaakt van scheidslijnen, waardoor de webpagina minder leesbaar is.

Op de website van de RuG wordt, vergeleken met andere genoemde websites in deze scriptie, niet
zo heel veel gebruik gemaakt van scheidslijnen. Een ander extreem was reeds te zien op de website van het IBG (zie Figuur 37). Met name in het informatievenster hadden de ontwerpers met behulp van scheidslijnen veel meer structuur aan kunnen brengen.

5.1.3

Districten

Op de website van de RuG is van zowel pagina- als websitedistricten gebruik gemaakt om de
leesbaarheid te verhogen. In Figuur 90 en Figuur 91 zijn voorbeelden te zien van paginadistricten.
Het informatievenster in Figuur 90 is opgedeeld in zes districten. De bovenste twee districten hebben verder geen inhoud. Ook het informatievenster in Figuur 91 is door middel van kleur opgedeeld
in een linker en een rechter vlak. In het linkervlak staat een stuk tekst en in het rechtervlak bevinden zich paden met een toelichting. Met behulp van districten kan er voor een bezoeker een structuur worden gevisualiseerd, die hij kan gebruiken bij de opbouw van een interne representatie.
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Figuur 90 In het informatievenster op de homepage van de faculteit PPSW zijn een aantal blauwe districten gecreëerd.

Figuur 91 Het informatievenster van de homepage van het Rekencentrum is opgedeeld in twee districten.

Er zijn op de website van de RuG ook districten in de hiërarchische structuur terug te vinden, de
zogenoemde websitedistricten. Op de homepage van de RuG (zie Figuur 94) zijn onder andere
oranje en groene buttons aanwezig 7 . In Figuur 92 is een deel van de website van de RuG schematisch weergegeven. Nummer 1 staat voor de homepage. Vanaf de homepage kan een bezoeker
kiezen voor het oranje en het groene district. De kleur van deze buttons komt overeen met de kleur
van een van de bovenste pijlen in Figuur 92. De webpagina’s die verschijnen na het kiezen van
een van de buttons op de homepage worden symbolisch weergegeven door de rechthoeken met
de nummers twee en vier. In de structuur van de website hebben de ontwerpers dus een groen district en een oranje district gecreëerd.
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Figuur 92 Een gesimplificeerde weergave van enkele districten op de
website van de RuG

7

De overige buttons worden voor nu even buiten beschouwing gelaten.
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5.1.3.1

Beoordeling van de districten

Op de homepage proberen de ontwerpers op verschillende manieren de bezoeker attent te maken
op de gekozen informatie-indeling en een daaraan gekoppelde vormgeving (zie Figuur 94). De
teksten ‘VOOR’ en ‘OVER’ geven duidelijk aan hoe de website inhoudelijk is opgebouwd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de kleuren oranje en groen.

Figuur 93 Door middel van tekst en kleur proberen de ontwerpers de structuur op de bezoeker over te brengen, zodat hij beter weet waar (in welke district) hij zich bevindt als hij andere webpagina’s bezoekt..

Op grond van de criteria zou het ontwerp van de teksten in Figuur 93 verbeterd kunnen worden,
waardoor de site leesbaarder wordt. De teksten ‘VOOR en ‘OVER voldoen aan het criterium van
contrast, omdat ze zich duidelijk van hun directe achtergrond onderscheiden. Daarnaast wordt ook
aan het criterium van namen en betekenis voldaan, omdat de gekozen woorden (‘voor‘ en ‘over’)
duidelijk zullen zijn voor een bezoeker. Het onderscheid tussen ‘voor’ en ‘over’ is echter van groot
belang voor de opbouw van de rest van de website dus voor de interne representatie die bezoekers opbouwen. Het is dan ook de moeite waard om de leesbaarheid van deze teksten te verhogen. De criteria bieden daarvoor een aantal eenvoudige oplossingsrichtingen. De richting van
verandering (verbetering) werd daarbij gegeven door de criteria. De teksten zijn wat groter gemaakt, omdat ze onvoldoende opvielen door de dominantie van de blokken met buttons. Daarnaast
is de tekst ‘informatie’ weggehaald, omdat overgangen in kleur, lettergrootte en lettertype de eenvoud van vorm niet ten goede kwamen.

Figuur 94 Een aantal objecten op de huidige homepage van de
RuG voldoen niet aan de criteria van eenvoud van vorm, helderheid van verbinding en dominantie.

Figuur 95 Door de gekleurde tekst te vergroten, de tekst ‘informatie’ weg te laten en het oranje blok met buttons iets naar
rechts te schuiven is de leesbaarheid toegenomen.

Het gaat hier natuurlijk om ontwerpkeuzes, maar een uitgangspunt van de ontwerpers was om de
structuur zo goed mogelijk over te brengen aan de bezoekers. De bewerking op grond van de criteria is eenvoudig en zo op het oog onopvallend, maar het effect op de leesbaarheid is relatief groot.
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Een ander punt op de RuG-site is de herkenbaarheid van de districten. Op de homepage van de
RuG hebben de ontwerpers een aantal hints gegeven door middel van tekst en kleur, maar de onderliggende webpagina’s zijn niet dusdanig vormgegeven dat de bezoeker ook echt kan herkennen
dat hij zich in een het ‘voor’ of ‘over’ district bevindt. In Figuur 96 is te zien hoe de gebruiker zou
kunnen herkennen in welk district hij zich bevindt. De op de homepage gebruikte kleuren komen terug, maar de leesbaarheid van de groene en oranje districten laat te wensen over. Een bezoeker
kan uit een verticale oranje of groene balk opmaken in welk district hij zit. Zo bevatten alle pagina’s
in het district ‘VOOR’ een verticale oranje balk in het linkerframe. De webpagina’s in de rubriek
‘OVER’ bevatten voor een groot deel een verticale groene balk.

Figuur 96 De oranje verticale balk geeft aan dat een bezoeker
zich in het ‘voor’ district van de website bevindt.

Figuur 97 Herontwerp van de in Figuur 96 getoonde webpagina. De oranje balk is breder gemaakt waardoor de voor leesbaarheid onbelangrijke rode balk niet meer zichtbaar is.

De ontwerpers hadden vanuit het oogpunt van leesbaarheid beter het gehele navigatieoriëntatieframe een bepaalde kleur kunnen geven. Daarnaast is keuze van de rode verticale balk
in het ‘Voor-district’ ongelukkig te noemen (zie Figuur 96), omdat de ontwerpers op de homepage
een relatie proberen te leggen tussen inhoud en kleur. De kleur rood zou in dat geval voorbehouden moeten zijn voor het ‘Attentie-district’.
Op de homepage van de faculteit PPSW (zie Figuur 90) is het informatievenster van de pagina opgedeeld in zes vlakken. Deze vlakken kunnen als districten worden gezien, maar hebben in door
de gebruikte kleuren een negatief effect op de oriëntatie. Er zijn namelijk drie vlakken met dezelfde
kleur blauw, die desondanks toch niets met elkaar te maken hebben. De hiërarchie en opdeling
van de informatie komen hierdoor niet goed uit het ontwerp naar voren. In Figuur 98 is een bewerking te zien waarin de districten de opdeling van de informatie reflecteren. Het informatievenster
bestaat in Figuur 98 nog maar uit twee districten en dat is veel duidelijker voor de bezoeker, omdat
hij nu de informatiestructuur uit het ontwerp kan halen.
In Figuur 99 is nog een scheidslijn aangebracht tussen het linker en het rechter district van het informatievenster. Dit is gedaan omdat de tekst in het linkerdistrict te dicht op het rechter district
staat, waardoor de districtsgrens vervaagt. De zwarte scheidslijn accentueert de opdeling in het informatievenster nog eens. Er had ook voor een andere tekstuitlijning kunnen worden gekozen. Ook
de tekst ‘Informatie bestemd voor’ in het linker district van de informatiepagina is lichter gemaakt,
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zodat de tekst beter contrasteert. De leesbaarheid van deze webpagina is door deze eenvoudige
veranderingen verhoogd.

Figuur 98 Dit is een bewerking van Figuur 90. Het informatievenster is nu nog maar opgedeeld in twee in plaats van zes districten.
De grens tussen de beide districten in het informatievenster is niet
zo scherp, omdat de tekst in het linkerdistrict te dicht op het rechterdistrict staat.

5.1.4

Figuur 99 Met behulp van een scheidslijn is het onderscheid
tussen de districten uit het informatievenster geaccentueerd.
Daarnaast is het contrast van de tekst ‘Informatie bestemd voor’
verbeterd. De webpagina is door deze maatregelen een stuk
leesbaarder dan het origineel (Figuur 90).

Knooppunten

Op de website van de RuG zijn vele knooppunten aanwezig. Een van die knooppunten is de homepage (zie Figuur 94). Als een website hiërarchisch is opgebouwd, dan is de homepage vrijwel
altijd een knooppunt. De bezoeker zal op de homepage namelijk een vervolgrichting moeten kiezen
om bij de gezochte informatie terecht te komen. Naast de homepage is op de website van RuG ook
ieder navigatie-oriëntatieframe een knooppunt. Bij het beoordelen van knooppunten wordt minder
gekeken naar het ontwerp van een individueel pad, maar meer naar configuratie van de verschillende paden ten opzichte van elkaar. Een voorbeeld van de homepage en een webpagina met een
navigatie-oriëntatieframe waren hiervoor al menigmaal te zien.

5.1.4.1

Beoordeling van de knooppunten

De criteria helderheid van verbinding, richtingsdifferentiatie en visuele reikwijdte zijn van grote invloed op de leesbaarheid van een knooppunt. Helderheid van verbinding houdt in dat de bezoeker
kan voorzien waar een bepaald pad op een knooppunt hem heen zal brengen. Vaak is dit uit de
naam van het pad af te leiden. Het criterium richtingsdifferentiatie kijkt meer naar de richting van de
verplaatsing. Dus verplaatst iemand zich omhoog of omlaag in een structuur, of leidt een pad tot
buiten de structuur. Al deze criteria zijn ook al van toepassing op paden, maar op een knooppunt
wegen de genoemde drie extra zwaar.
De homepage van de RuG voldoet redelijk aan het criterium van visuele reikwijdte en is voor bezoekers redelijk goed te overzien bij een beeldschermresolutie van 800*600. De teksten op de buttons geven de bezoeker een duidelijk hint over waar een pad heen zal leiden. Voor een knooppunt
is dit van groot belang en het knooppunt voldoet dan ook aan het criterium ‘namen en betekenis’.
Via de kleur van de buttons en teksten ‘voor’, over’ en ‘attentie’ wordt een duidelijk relatie gelegd
tussen de hiërarchische opbouw en de opdeling in (herkenbare) districten. De relatie tussen de
homepage als knooppunt en de districten had nog wel versterkt kunnen worden door het aanbren-
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gen van markeringspunten. Het oranje district is als het ware weer opgedeeld in subdistricten,
waarbij ieder subdistrict zich kenmerkt door een bepaald markeringspunt. In Figuur 100 is een bewerking van de oranje buttons op de homepage te zien. Op een aantal buttons is een markeringspunt gezet. Het aanbrengen van markeringspunten op een knooppunt heeft vooral zin als de
leesbaarheid van de markeringspunten hoog is, want dat maakt ze communiceerbaar, maar daarover meer in de volgende paragraaf.

Figuur 100 Bewerking van de homepage van de Rug. De helderheid van verbinding kan verbeterd worden door het aanbrengen van markeringspunten op de knooppunten. In de figuur
hierboven is dat bij drie subdistricten gedaan.

De ontwerpers van de RuG-website hebben, zoals reeds opgemerkt in paragraaf 5.1.1.1, de nadruk op helderheid van verbinding gelegd. Door deze nadruk op helderheid van verbinding voldoen
de knooppunten, net als de paden, minder aan andere criteria. Zo gaat helderheid van verbinding
in dit geval ten koste van eenvoud van vorm; de vorm van de paden is diverser en het knooppunt
als geheel wordt daardoor minder overzichtelijk. De bezoeker van een website kan met een korte
blik op een knooppunt een schatting maken van het aantal paden dat samenkomt, maar door de
behoorlijke variatie in grootte van de paden op de RuG-website zijn de knooppunten minder goed
leesbaar. Zo lijkt het in eerste instantie of in het knooppunt (=navigatie-oriëntatieframe) dat in
Figuur 102 is afgebeeld meer paden samenkomen dan in Figuur 101. Uit de grootte van de knooppunten is niet meer met één oogopslag het aantal paden af te lezen.
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Figuur 101 In de hierboven webpagina is het navigatieoriëntatieframe een knooppunt. In dit knooppunt komen elf paden
samen.

Figuur 102 Net als in Figuur 101 is ook hier een knooppunt afgebeeld. Dit knooppunt lijkt groter, maar toch komen er minder
paden samen.

De knooppunten voldoen door de variabele buttongrootte ook minder aan het criterium van visuele
reikwijdte, omdat bij een aantal navigatie-oriëntatieframes nu een schuifbalk zichtbaar wordt. De
bezoeker kan hier uit opmaken dat het knooppunt niet in zijn geheel is te overzien. Zo is er in
Figuur 101 geen schuifbalk te zien en in Figuur 102 wel. De keuze om de helderheid van de verbinding wat betreft de tekst te behouden maakt ook dat het ene pad dominanter wordt dan het andere. Sommige paden voldoen dus aan meer criteria dan andere. Het gevolg hiervan is dat
sommige paden door een bezoeker dus sneller worden opgenomen in zijn representatie. Op het in
Figuur 102 afgebeelde knooppunt wordt de faculteit Letteren overschaduwd door de omringende
faculteiten, terwijl deze faculteit qua omvang (aantal studenten, opleidingen en medewerkers) de
grootste is.
In de figuren hieronder is een knooppunt (navigatie-oriëntatieframe) te zien waarop veel paden
samenkomen. Het aanklikken van de paden heeft soms onverwachte gevolgen. Twee van de vijftien paden op het knooppunt in Figuur 103 zullen na het aanklikken bij veel bezoekers leiden tot
een moment van desoriëntatie. Om die reden is er dan ook een herontwerp gemaakt, waardoor de
bezoeker zou kunnen voorspellen dat er wat anders zal gebeuren. Het systematisch doorvoeren
van dergelijke groeperingen komt de leesbaarheid van een website natuurlijk in zijn geheel ten
goede. Een ander voorbeeld van de groepering van paden op een knooppunt was al te zien in
Figuur 76.
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Figuur 103 Het navigatie-oriëntatieframe van de hierboven afgebeelde webpagina bevat veel paden. De richtingsdifferentiatie
van sommige paden is onvoldoende.

5.1.5

Figuur 104 Een bewerking van de in Figuur 103 afgebeelde webpagina over het bureau van de universiteit. Door de paden anders
te configureren voldoet het knooppunt meer aan het criterium van
visuele reikwijdte en richtingsdifferentiatie.

Markeringspunten

De RuG-website is een van de weinige websites waarop de ontwerpers heel bewust gebruik hebben gemaakt van markeringspunten. Hieronder staan de markeringspunten die in het gele “VOOR’district worden gebruikt.

Figuur 105 De gebruikte markeringspunten in het ‘VOOR’-district van de RuG-website.

Het ‘VOOR’-district op de homepage bevat zeven paden en die komen allemaal uit bij een van de
hierboven afgebeelde figuren. Dat geldt niet voor de hieronder afgebeelde figuren uit het ‘OVER’district. Daar leiden ‘slechts’ drie van de zeven tot een markeringspunt.
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Figuur 106 De gebruikte markeringspunten in het ‘OVER’district van de RuG-website.

5.1.5.1

Beoordeling van de markeringspunten

Het is duidelijk dat er goed is nagedacht over de gebruikte markeringspunten. Vooral de markeringspunten uit het VOOR-district voldoen aan een aantal belangrijke criteria. Ten eerste voldoen
ze vrijwel allemaal aan het criterium van contrast. Ze zijn dus goed te zien. De figuren uit het
VOOR-district zijn ook nog eens eenvoudig van vorm. Het zal voor de meeste bezoekers geen
probleem zijn om de figuren te herkennen. Bij een aantal is er een sterke relatie tussen de betekenis van het figuur (=criterium namen en betekenis) en de doelgroep waar de figuur mee verbonden
is. Zo zijn de alumni met een figuur van de uil verbonden; wijze afgestudeerde personen. Er is echter ook een aantal relaties waarbij het verband niet zo duidelijk is, zoals bij medewerkers en mieren. Daarbij dient wel gezegd te worden dat het zien van dergelijke verbanden deels bepaald wordt
door de achtergronden van de observator.
De markeringspunten uit Figuur 105 voldoen aan meer criteria dan de markeringspunten uit Figuur
106. Zo zijn de figuren in het ‘over’-district wat minder eenvoudig van vorm waardoor het voor een
bezoeker ook meteen lastiger worden om ze van elkaar te onderscheiden. De uniekheid van een
markeringspunt is voor bezoekers lastiger te bepalen naarmate een object complexer is. Tevens
ligt de betekenis minder voor de hand. De leesbaarheid van bijvoorbeeld een kerk, een huis en een
fabriek zou hoger geweest zijn, omdat deze figuren veel beter benoembaar en onderscheidbaar
zijn.
De ontwerpers hadden de markeringspunten nog wel iets dominanter kunnen maken, door ze op
een andere plek in het navigatie-oriëntatieframe te zetten. Nu is de plek van het markeringspunten
afhankelijk van de grote van het knooppunt en vallen ze soms zelfs buiten het beeldscherm.

5.2 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is de (vertaalde) visie van Lynch toegepast op de website van de RuG. Allereerst
zijn diverse objecten ingedeeld in de categorieën om vervolgens de leesbaarheid te beoordelen
aan de hand van de criteria.
Uit de beoordeling van de paden komt naar voren dat ze wel voldoen aan de criteria eenvoud van
vorm en helderheid van verbinding, maar niet aan het criterium richtingsdifferentiatie. Over het algemeen voldoen de paden aan het criterium van contrast en dominantie. De ontwerpers hebben
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niet zo veel gebruik gemaakt van scheidslijnen, maar daar waar ze te vinden zijn is de leesbaarheid redelijk hoog. Een van de uitzonderingen daarop was te zien in Figuur 85. Op de website
hebben de ontwerpers duidelijk een poging gedaan om districten te vormen, maar die verhogen
door een gebrek aan dominantie en contrast de leesbaarheid nauwelijks. De herontwerpen laten
daar dan ook een duidelijke verbetering zien met betrekking tot de leesbaarheid van districten. Het
feit dat er knooppunten zijn is positief te noemen, maar de leesbaarheid ervan is over het algemeen laag. De knooppunten voldoen over het algemeen niet aan de criteria visuele reikwijdte en
richtingsdifferentiatie. Ook met de helderheid van verbinding hadden de ontwerpers meer kunnen
doen, zoals te zien was in Figuur 100. De lage leesbaarheid van de knopen wordt voor een groot
deel veroorzaakt door de keuze van de ontwerpers om de paden ten alle tijden te laten voldoen
aan het criterium helderheid van verbinding.
Het meest opvallende aan website van de RuG is toch wel het inconsistente gebruik en ontwerp
van de diverse objecten. Inconsistentie uit zich, zo blijkt, in een leesbaarheidsverschil tussen diverse objecten uit dezelfde categorie. Dus sommige paden uit het navigatie-oriëntatieframe voldoen
wel aan het criterium van richtingsdifferentiatie en andere paden weer niet. Over het algemeen
stonden tegenover ieder leesbaar object weer evenzovele onleesbare objecten. Het voordeel daarvan was wel dat er zowel goede als slechte implementaties getoond konden worden en dat niet
overal een herontwerp gemaakt hoefde te worden.
De algehele conclusie is dat de website van de RuG beschikt over objecten uit alle vijf de categorieën van Lynch, maar dat de leesbaarheid van die objecten (aan de hand van de criteria) verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast zal de website eens goed nagelopen moeten worden op
inconsistenties in het ontwerp van de objecten.
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6 Discussie
In deze discussie komt een viertal onderwerpen aan de orde. Ten eerste wordt beschreven wat het
belang is van oriëntatie in relatie tot navigatie en het hanteren van een zoekstrategie. In de daarop
volgende paragraaf 6.2 worden de beschreven (hulp)middelen uit hoofdstuk twee afgezet tegen de
uitkomsten van een aantal onderzoeken op het gebied van cognitieve representatie van een fysieke ruimte (zie hoofdstuk één). Vervolgens wordt een vergelijking tussen een fysieke omgeving en
een website gemaakt (paragraaf 6.3). In paragraaf 6.4 worden de sterke en zwakke punten van de
visie van Lynch besproken en in de daarop volgende paragraaf (6.5.) de toegevoegde waarde. Tot
slot volgen enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek (paragraaf 6.6) en een algehele conclusie.

6.1 Het belang van oriëntatie
In de inleiding van deze scriptie is een aantal trends beschreven, die bijdragen aan de steeds maar
groeiende omvang van websites. Deze groei zorgt voor een aantal problemen. Een van die problemen is het oriëntatieprobleem; bezoekers van een website weten niet meer waar ze zijn en
hebben weinig of geen kennis van de algehele structuur van de website. De oriëntatie is voor bezoekers van een website om een aantal redenen van belang. Ten eerste moet voorkomen worden
dat bezoekers gedesoriënteerd raken. Bij gedesoriënteerde bezoekers dalen, zoals in de probleemstelling reeds is beschreven, de taakprestaties drastisch. Een tweede voordeel van een website waarin een bezoeker zich goed kan oriënteren, is dat hij dan snel een cognitieve representatie
op kan en zal bouwen. Deze cognitieve representatie speelt niet alleen een belangrijke rol bij de
oriëntatie, maar is ook van invloed op de efficiëntie en effectiviteit van de navigatie en de keuze
van een zoekstrategie. Des te beter een bezoeker een omgeving kent, des te efficiënter en effectiever kan hij naar zijn doel navigeren. Oriëntatie is een eerste voorwaarde voor navigatie. Een
zeeman kan bijvoorbeeld niet navigeren op een vuurtoren, als hij niet weet welke het is
(=oriëntatie). Behalve een onzekerheid over de huidige locatie is ook de exacte locatie van het doel
vaak onbekend; de bezoeker weet niet precies op welke webpagina (=locatie) de gezochte informatie zich zal bevinden. Om de gewenste informatie te vinden zal de bezoeker dus moeten gaan
zoeken. Hij kan hierbij gebruik maken van zogenoemde actieve en passieve zoekstrategieën. Bij
een passieve zoekstrategie laat een bezoeker zich voornamelijk leiden door dat wat hij concreet
ziet. Een voordeel van passieve zoekstrategieën is, dat ze geen kennis van de omgeving vereisen
en daarom door iedereen en in alle situaties kunnen worden gebruikt. Het nadeel van deze passieve strategieën is dat ze op grote websites niet efficiënt en effectief zijn. De actieve zoekstrategieën
daarentegen zijn effectiever en efficiënter, maar vereisen kennis van de omgeving (Chang & McDaniel, 1995; Jongman, 1997). Dus des te sneller de kennis (lees: cognitieve representatie) zich
opbouwt, des te eerder kan een bezoeker een actieve zoekstrategie hanteren.

6.2 De huidige hulpmiddelen
Het probleem van oriëntatie op websites is niet nieuw en werd het al in 1989 al door Foss onderzocht. Naar aanleiding van onder andere zijn onderzoeken, zijn er hulpmiddelen in de browser
aangebracht, die in hoofdstuk twee worden besproken. Tot voor kort hadden deze browserhulpmiddelen (het internetadres, de backknop, favorieten, de geschiedenis en hyperlinkverkleuring)
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een significant effect, maar door het gebruik van nieuwe technieken (o.a. frames) zijn ze tegenwoordig minder effectief.
Een andere weg waarlangs bijvoorbeeld McDonald en Stevenson (1996) desoriëntatie proberen te
voorkomen, is door een juiste informatiestructuur te kiezen. Uit hun onderzoek kwam naar voren
dat een gemengde structuur tot de beste taakprestaties leidde en de netwerkstructuur tot de
slechtste. De uitkomsten van hun onderzoek zijn voor deel te verklaren uit het gegeven dat mensen informatie hiërarchisch proberen te ordenen. De informatiestructuur van de website matched
dan als het ware met de structuur in het hoofd en er is dus geen ingewikkeld transformatieproces
nodig.
Als laatste worden in hoofdstuk twee nog een aantal hulpmiddelen genoemd die door de ontwerpers van de website vaak worden toegevoegd. Hulpmiddelen zoals een plattegrond of een rondleiding kunnen de vorming van een bruikbare cognitieve representatie aanzienlijk versnellen, omdat
het kijken naar een plattegrond een vorm is van secundair leren. Helaas kent de bruikbaarheid van
een plattegrond, met betrekking tot de oriëntatie, een grens. Een plattegrond dankt namelijk zijn
bruikbaarheid aan het overzicht dat wordt geboden, maar van een grote website kan slechts een
heel klein deel op een beeldscherm worden weergegeven.
Er zullen dus andere (nieuwe) manieren moeten worden gevonden, om de oriëntatie te verbeteren
en desoriëntatie te voorkomen. De kennis over oriëntatie in een fysieke omgeving kan daarbij richting geven.

6.3 Fysieke omgeving versus website
Naar oriëntatie in een fysieke omgeving wordt al sinds het begin van de twintigste eeuw onderzoek
gedaan en deze kennis is wellicht nuttig in te zetten bij het ontwerp van websites. Het vergelijken
van een fysieke wereld met een niet fysieke wereld is niet nieuw. Zo is bijvoorbeeld het vinden van
de weg op een website door verschillende onderzoekers (Hammond en Allison, 1987; Gärling en
Golledge, 1989; Dillon et al. 1990; Edwards en Hardman, 1989; Kim en Hirtle, 1995) reeds vergeleken met het vinden van de weg in een fysieke omgeving. Uit het onderzoek van Kim en Hirtle
blijkt, dat de symptomen van desoriëntatie in een informatieruimte (zie probleemstelling) grote gelijkenis vertonen met die van desoriëntatie in een fysieke ruimte. Het vinden van de weg in een fysieke omgeving vertoont volgens Gärling en Golledge grote gelijkenis met navigeren op een
website, omdat de uit te voeren taken overeenkomen: namelijk het bepalen van de huidige locatie,
het plannen van een route om het doel te bereiken en het uitvoeren van de geplande route. De data uit een onderzoek van Edwards en Hardman duiden op de aanwezigheid van een cognitieve representatie bij het navigeren op een website, net als bij een fysieke omgeving. De kwaliteit, de
opbouwsnelheid en de bruikbaarheid van deze cognitieve representatie hangen volgens hen grotendeels af van enerzijds de informatiestructuur (lineair, hiërarchisch, netwerk of gemengd) en anderzijds de grafische vormgeving van de website. Over de vormgeving wordt vervolgens niets
gezegd. Dat de kwaliteit van cognitieve representatie afhangt van de structuur en vormgeving van
de ruimte bleek al uit diverse onderzoeken in een fysieke omgeving (Moeser, 1988; Tawfiq en
Ghazzeh, 1996).
Uit diverse andere onderzoeken naar oriëntatie in een fysieke omgeving blijkt dat niet alleen de
grafische vorm, maar ook de manier van kennismaken (primair of secundair) van grote invloed is
op de snelheid waarmee overzichtskennis wordt verkregen. Secundair leren leidt eerder tot overzichtskennis, maar kent een gebrek aan detail. Primair leren kent geen gebrek aan detail, maar
leidt niet altijd tot de gewenste overzichtskennis (Moeser, 1989). Het ideaal ligt dan ook in een
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combinatie van primair en secundair leren. Een voorbeeld van zo’n combinatie is een doolhof,
waarbij de bezoeker boven de wanden uitsteekt en daardoor de omgeving kan overzien.
Binnen de cognitieve psychologie is veel bekend over de vorming van cognitieve representaties,
maar er komen vrijwel geen praktische ideeën en richtlijnen uit voort, die nuttig zijn bij het ontwerpen van een omgeving waarin de vorming van een cognitieve representatie van belang is. Hiervoor
moet worden uitgeweken naar een ander vakgebied, namelijk de omgevingspsychologie.

6.4 De toepasbaarheid van Lynch
In de omgevingspsychologie bestaan diverse theorieën die zich bezighouden met het ontwerpen
van fysieke omgevingen die voor bezoekers eenvoudig zijn om te vormen naar een cognitieve representatie. In deze scriptie is om een aantal redenen voor de visie van Kevin Lynch (1960) gekozen. Ten eerste omdat Lynch een van de grondleggers is van de omgevingspsychologie. Zijn visie
ligt aan de basis van wat er daarna allemaal nog bij is gekomen. Ten tweede stelt Lynch het begrip
leesbaarheid centraal. Leesbaarheid staat in de omgevingspsychologie voor het gemak waarmee
een bezoeker een omgeving kan leren kennen. Een leesbare omgeving is dus precies wat we met
betrekking tot oriëntatie ook zouden willen creëren voor een bezoeker van een website. De derde
reden waarom voor de visie van Lynch is gekozen is omdat hij zich naar eigen zeggen puur op de
fysieke en dus manipuleerbare vormen richt. Lynch heeft, aan de hand van interviews en opdrachten met stadsbezoekers en bewoners, een visie ontwikkeld, waarmee leesbare steden kunnen
worden gebouwd. Aan de hand van getekende plattegronden en vele interviews identificeerde hij
een vijftal categorieën, waarin vrijwel alle objecten van een stad zijn onder te brengen. Deze vijf categorieën zijn de zogenoemde paden, scheidslijnen, districten, knooppunten en markeringspunten.
De aanwezigheid van objecten uit de diverse categorieën zegt nog niets over de leesbaarheid van
de stad. Een stad wordt pas leesbaar indien de objecten voldoen aan een aantal criteria. Lynch
heeft tien criteria opgesteld te weten: contrast, eenvoud van vorm, continuïteit, dominantie, helderheid van verbinding, richtingsdifferentiatie, visuele reikwijdte, gewaarwording van beweging, tijdreeksen en patronen en namen en betekenis. Het is echter wel de vraag of de manier waarop
Lynch tot de categorieën is gekomen valide is. Het zou zo kunnen zijn dat proefpersonen alleen
maar de in hun ogen ‘communiceerbare’ kennis blootgeven, maar dat ze in werkelijkheid andere
objecten en structuren gebruiken om te oriënteren en te navigeren; elementen die niet zijn in te delen of te benoemen. Daarnaast geeft Lynch aan zich puur met de manipuleerbare eigenschappen
van objecten bezig te houden, maar een aantal criteria zoals gewaarwording van beweging, tijdreeksen en patronen en namen en betekenis zijn toch niet altijd te manipuleren door een ontwerper.
In hoofdstuk vier wordt uiteengezet in hoeverre de visie van Lynch voor stedenbouw toepasbaar is
op websites. De vijf categorieën en tien criteria zijn in dit hoofdstuk één voor één vertaald en geïllustreerd met voorbeelden. De visie is voor het overgrote deel goed te vertalen en toe te passen op
websites, maar er komt ook een aantal belangrijke verschillen naar voren. Het grootste verschil
tussen een stad en een website in de gebruikte benadering is dat de overgangen in een stad geleidelijk zijn. De paden zijn in een fysieke wereld de belangrijkste elementen en alle andere objecten
zijn te vinden langs de paden. Dat wat in deze scriptie paden worden genoemd zijn eigenlijk toegangspoorten tot een andere ruimte. Een website lijkt in die zin meer op een huis waarin kamers
direct aan elkaar grenzen. Dit verschil met de fysieke wereld maakt een aantal criteria moeilijk toepasbaar. Met name het criterium tijdreeksen en patronen en het criterium gewaarwording van beweging zijn moeilijk terug te vinden. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat deze criteria erg uitgaan
van beweging en geleidelijke overgang. Tijdens een overgang van plaats A naar B vinden er ver-
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anderingen plaats (gewaarwording van beweging) en die veranderingen kunnen aan een bepaald
patroon voldoen (tijdreeksen en patronen). Een patroon in een fysieke wereld is bijvoorbeeld een
huizenblok, parkje, huizenblok, parkje enzovoort, waarbij de huizenblokken en de parkjes grotendeels identiek zijn. Er kan bij een bezoeker dan een gevoel van ritme ontstaan. Indien een website
is gebouwd aan de hand van een fysieke metafoor, zoals die van de Sun, dan zijn de eerder genoemde criteria (gewaarwording van beweging, tijdreeksen en patronen en namen en betekenis) al
een stuk beter toe te passen. Ook op de websites die gebruik maken van de flash 8 , zoals de website van Crossingborder, is het criterium van gewaarwording van beweging nog goed terug te vinden. Toch was het lastig om voor ieder criterium illustratieve voorbeelden te vinden. Er is veel
aandacht en tijd besteed aan het vinden van illustratieve voorbeelden. Niet voor alle categorieën
en criteria werd even makkelijk een passend voorbeeld gevonden en dat zegt iets over de vergelijkbaarheid tussen een stad en een website en de toepasbaarheid van de visie van Lynch.
In hoofdstuk vijf is één website beoordeeld met behulp van de visie van Lynch. De keuze viel op de
website van de RuG, omdat de ontwerpers van die website expliciet aangaven aandacht te hebben
besteed aan de oriëntatie. Bij de beoordeling van de website is geprobeerd een enigszins systematische en repliceerbare werkwijze aan te houden, door eerst zoveel mogelijk objecten in de categorieën in te delen. Het effect hiervan was verrassend te noemen. Door dit te doen worden namelijk
een aantal vergelijkbare objecten, die op de website ver uit elkaar staan, ineens naast elkaar gezet. Dus zo was ineens te zien wat voor verschillende type paden er aanwezig waren en hoeveel
markeringspunten. De consistentie van de interface is er deels uit af te lezen. Na het indelen van
de objecten in de categorieën kan begonnen worden met het beoordelen. Niet alle criteria bleken
daarbij even bruikbaar of toepasbaar in de gegeven situatie, maar een stuk of vijf bleken toch bij
ieder object wel weer te benoemen. Het is ook niet nodig om bij een object over alle tien de criteria
iets te zeggen. In een vervolgonderzoek zal meer duidelijkheid moeten komen over welke criteria
voor welke categorie essentieel zijn (zie paragraag 6.6).

6.5 De toegevoegde waarde van de visie Lynch
De vraag is nu natuurlijk of de visie van Lynch ook wat toevoegt aan reeds bestaande methoden,
zoals bijvoorbeeld die van Nielsen (1995). Nielsen is een van de grondleggers van de heuristische
evaluatie en is een goeroe op het gebied van usability in het algemeen en webdesign in het bijzonder. Zijn tien heuristische regels kunnen dan ook model staan voor vele andere heuristische evaluaties. Hij noemt de volgende tien heuristische regels 9 :
Visibility of system status, Match between system and the real world, User control
and freedom, Consistency and standards, Error prevention, Recognition rather than
recall, Flexibility and efficiency of use, Aesthetic and minimalist design, Help users
recognize, diagnose, and recover from errors en Help and documentation.
Wat meteen opvalt is dat deze heuristieken nauwelijks aandacht schenken aan oriëntatie. Dat is
ook niet verwonderlijk, omdat de heuristieken voortkomen uit de bruikbaarheidprincipes voor softwareontwikkeling. Nielsen ziet een service op het web als een softwareapplicatie en personen die
een webpagina ‘bezoeken’ als gebruikers. In de visie van Lynch worden personen niet als gebruikers gezien, maar als een bezoekers. Bij Nielsen is de aandacht gericht op de taken en doelen van
8

Een techniek om wat meer interactieve webpagina’s te maken met een mooi uiterlijk. Een groot nadeel van
flash is dat het relatief veel bandbreedte en computercapaciteit vraagt.
9
Zie bijlage III voor een toelichting op de heuristische regels van Nielsen.
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de potentiële gebruikers; de interface moet de gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van taken
en het bereiken van doelen op zo efficiënt mogelijke manier. In de praktijk levert een dergelijke benadering vaak problemen op, omdat de taken en doelen van gebruikers heel divers zijn. Bezoekers
van websites kunnen bijvoorbeeld zeer gericht op zoek zijn naar informatie of producten, maar ook
gewoon voor de lol surfen of wat rondkijken, zonder een expliciet doel geformuleerd te hebben.
Met de methode van Nielsen is het lastig om de efficiëntie en effectiviteit van de website in zijn algemeenheid te verhogen, omdat de redenen van bezoek en daarmee de taken en doelen van de
bezoeker vaak heel divers zijn. In het geval van doelgericht gebruik van websites, is een methodiek
met daaraan ten grondslag een taakanalyse zeer geschikt, maar wanneer de doelen en achtergronden van de bezoekers moeilijk in kaart gebracht kunnen worden, is het belangrijker dat de bezoeker weet waar hij zich bevindt. De ontwerper hoeft zich bij de visie van Lynch minder in te leven
in de diverse redenen voor bezoek van de bezoekers, maar kan zich richten op het creëren van
een leesbare omgeving. De richtlijnen van Nielsen zijn erg gericht op de informatieverwerking en
de bezoekers worden in een tunnelvision naar hun doelen gebracht. De visie van Lynch richt zich
daarentegen veel meer op het opbouwen en uitbreiden van een cognitief model.

6.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek en gebruik
De visie van Lynch is niet in de praktijk getest en de waarde van de manipulaties is nog niet bewezen. Om zicht te krijgen op het daadwerkelijk effect van de categorieën en criteria zullen een aantal
websites moeten worden gebouwd. Door een aantal prototype websites te bouwen, die in verschillende mate voldoen aan de criteria van Lynch, kan het effect van de categorieën en criteria op de
taakprestaties wetenschappelijk worden gemeten. Het snel bouwen en testen van prototypes is in
veel gevallen toch de beste manier om snel feedback te kunnen krijgen van gebruikers over de
kwaliteit van de website vanaf het begin van het ontwikkeltraject. Een van de problemen waar ontwerpers bij het bouwen van prototypes vaak tegenaan lopen, is dat de webpagina’s nog niet met
inhoud kunnen worden gevuld. De inhoud wordt namelijk meestal parallel ontwikkeld. Tevens is
gebleken, dat de inhoud de proefpersoon teveel afleidt van het hetgeen gemeten moet worden,
namelijk hoe komt het ontwerp over, zit het goed in elkaar (Fuccella en Pizzolato, 1999). De oplossing die daarvoor steeds meer wordt gebruikt is de zogenoemde wire frame and greeked methode.
Greeking is een methode om de bruikbaarheid te testen, waarbij de tekst op een webpagina is geconverteerd naar nonsense tekst. Het idee achter greeking is dat de proefpersonen die de interface
testen zich kunnen focussen op de lay-out en het visuele ontwerp van de webpagina in plaats van
op de inhoud. De proefpersoon voert bij een greeked methode een aantal typische taken uit, zoals
“Wijs naar wat jij denkt dat de titel van de pagina is.” of moet antwoord geven op bijvoorbeeld de
vraag “Wat denk je dat dit is?”. Het grote voordeel van de methode is dat de inhoud en het ontwerp
nu parallel en onafhankelijk van elkaar ontwikkeld kunnen worden. Voor de inhoud wordt een zogenoemd wire frame ontwikkeld. Dat is een kale versie van alle inhoud van de website. Met andere
woorden een versie met hyperlinks, maar minimale vormgeving en geen grafische elementen. De
benadering van Lynch is goed in te passen in de wire frame and greeked methode.
In een eventuele latere vervolgonderzoek zal ook onderzocht moeten worden wat de invloed is van
overlappende structuren op de leesbaarheid van de website. In figuur 107 is een voorbeeld te zien
van wat bedoeld wordt met overlappende structuren.
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Figuur 107 De structuur van de markeringspunten komt grotendeels overeen met die van
districten. De vraag is of overlappende structuren elkaar versterken.

De structuur van markeringspunten overlapt grotendeels met die van de districten. Het aanbrengen
van diverse structuren betekent dat de website via meerdere kanalen en ook op meerdere niveaus
naar de bezoeker wordt overgebracht. Er kunnen aanwijzingen worden gegeven in de trant van ‘in
het gebied van de uil’ of ‘volg de rode buttons naar het groene district’.
Het is interessant om te kijken wat er zou gebeuren als de markeringspunten, zoals de uil en de
mier, ook nog eens hyperlinks waren geweest. Er ontstaat dan een object dat in meerdere categorieën thuishoort. In de fysieke wereld hangt het vooral van het gezichtspunt af in welke categorie
een object onder gebracht zou moeten worden. Zo is een kanaal voor iemand op de fiets een
scheidslijn en voor een schipper op een boot een pad. Echter de bezoekers van een website beschikken altijd over hetzelfde vervoermiddel en kijken naar een 2D vlak dat er vanuit iedere hoek
hetzelfde uitziet. Gecombineerde objecten lijken op een website veel minder voor te komen dan in
een fysieke omgeving.

6.7 Conclusie
In deze scriptie is naar een oplossing gezocht voor een van de fundamentele bruikbaarheidsproblemen van websites, het oriëntatieprobleem. De centrale vraag was hoe de oriëntatie binnen
websites verbeterd zou kunnen worden. Om tot een antwoord te komen op die vraag is een aantal
stappen genomen. Ten eerste is gekeken hoe bezoekers zich oriënteren in een fysieke ruimte.
Over oriëntatie in een fysieke ruimte is namelijk al veel meer bekend dan oriëntatie bij bezoekers
van een website. Uit de onderzoeken naar oriëntatie in een fysieke ruimte komt naar voren, dat de
cognitieve representatie een hele belangrijke rol speelt bij de oriëntatie. Mensen vertrouwen soms
zelfs meer op hun cognitieve representatie, dan op hetgeen ze concreet zien in hun omgeving.
In het tweede hoofdstuk is beschreven welke (hulp)middelen er inmiddels zijn ingezet om te voorkomen dat een bezoeker gedesoriënteerd raakt. Uit dit hoofdstuk blijkt echter dat deze
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(hulp)middelen deels zijn verouderd en ze de bezoeker niet meer goed ondersteunen bij de oriëntatie. In het derde hoofdstuk wordt de visie van omgevingspsycholoog Kevin Lynch (1960) beschreven. In zijn visie speelt het begrip leesbaarheid een cruciale rol. Leesbaarheid staat voor het
gemak waarmee een bezoeker een omgeving omzet naar een cognitieve representatie. De vraag
was of deze visie op stadsontwerp een waardevolle bijdrage kan leveren aan het ontwerp van
websites. Om daar achter te komen wordt de visie in hoofdstuk vier allereerst vertaald naar websites. De voorbeelden in dit hoofdstuk zijn exemplarisch, maar er komt wel duidelijk uit naar voren
dat de visie toepasbaar is op websites. De vraag is nu of er nog voldoende ideeën voor webontwerp uit de visie voortkomen, indien zij wordt toegepast op een enkele website. Om daar achter te
komen is de visie in hoofdstuk vijf toegepast op de website van de RUG. Er wordt in hoofdstuk vijf
in feite een heuristische evaluatie uitgevoerd, die gericht is op de leesbaarheid van website. In dit
hoofdstuk is niet alleen te zien dat met behulp van de visie van Lynch een website veel leesbaarder gemaakt kan worden, maar dat met de visie ook nog op een praktische en enigszins systematische manier valt te werken.
De algehele conclusie die getrokken kan worden is dat bezoekers van een website zich beter kunnen oriënteren als de leesbaarheid van een website hoog is. Deze verbeterde oriëntatie leidt tot
een efficiënter en effectiever gebruik van websites, hetgeen weer leidt tot een daling van de (onnodige) netwerkbelasting en een stijging van de waardering van de website door bezoekers. Dit kan
resulteren in het al dan niet vast kunnen houden van bezoekers (lees: klanten). De visie van Lynch
kan prima als uitgangspunt dienen voor het ontwerpen van goede sites, maar zal aan de hand van
vervolgonderzoek aangescherpt moeten worden.
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Bijlage I: Achtergronden huisstijl RuG
(http://www.rug.nl/cis/info/frhuis.htm.)
De nieuwe website van de RUG
Vanaf 31 maart (1999 heeft de RUG een nieuwe web-site. Waarom was dit nodig? Wat is er
veranderd? Waarom dit uiterlijk? In dit artikel worden de achtergronden van deze verandering geschetst.
Voorgeschiedenis
Restyling
Reorganisatie
Randvoorwaarden
Toegankelijkheid
De weg vinden
Gebruiksgemak
Onderhoud
Ontwerp
Implementatie
De vakken: frameset of tabel?
Navigatiebalk
Gebruik
Gebruik huisstijlelementen
Huisstijl laten ontwerpen en implementeren

http://www.rug.nl/cis/info/ - qtop
Voorgeschiedenis
Toen websites nog maar net in opkomst waren, heeft de RUG een ontwerp laten maken voor de huisstijl met de
volgende randvoorwaarden:
toegankelijk voor iedere browser;
herkenbaar en stijlvol;
zo weinig mogelijk grafische elementen en andere vertragende onderdelen;
oriëntatie binnen de site zo eenvoudig mogelijk.
Het ontwerpbureau SCAN heeft al deze voorwaarden meegenomen en is met het inmiddels bekende ontwerp
gekomen.
Vrijwel onmiddellijk kwam er kritiek op het uiterlijk: te sober, te saai. Vooral toen elders sites kwamen met spectaculair gebruik van de specifieke Web-mogelijkheden, groeide deze kritiek. Bovendien werd door steeds meer
bezoekers als onhandig ervaren dat de RUG-site alleen ingangen op organisatie en niet op doelgroepen bood.
Tenslotte trad een algemeen probleem met corporatieve websites ook hier naar voren: pagina's werden wel gemaakt, maar niet onderhouden. Soms was de auteur niet bekend of inmiddels vertrokken. Er was gebrek aan
beheer.
De wet van de remmende voorsprong deed zich gelden: tijd voor een restyling.

http://www.rug.nl/cis/info/ - qtop
Restyling
Reorganisatie
Najaar (1998 werd besloten tot de volgende opzet: de website zou een "federatie van webs" worden: een centraal beheerd gedeelte, en voor elke faculteit of universitaire dienst een website in eigen beheer.
Het centrale web fungeert als welkomstruimte voor de doelgroepen en als begeleiding naar de voordeuren van
de diverse decentrale webs.
De website krijgt dus ingangen op doelgroepen, maar ook op organisatie-eenheden.
Voor de decentrale webs zijn de besturen van deze faculteiten en diensten verantwoordelijk, zowel voor inhoud,
structuur en organisatie als voor de gebruikte huisstijl. Alle eenheden die zich zelfstandig willen profileren op het
web, dienen toestemming te hebben van de faculteit of dienst waaronder zij vallen.
Deze reorganisatie heeft automatisch gevolgen voor het uiterlijk van de web-site, onderscheid in doelgroepen en
organisatieeenheden waren tot nog toe niet aan de orde. Daarom is besloten om ook een nieuwe huisstijl te
ontwerpen om de toegankelijkheid te verbeteren. Deze huisstijl geldt in eerste instantie (verplichtend) voor het
centrale web. Voor zelfstandige eenheden (zoals faculteiten, universitaire diensten, en mogelijk onderdelen
daarvan) wordt een raamwerk beschreven dat een duidelijke link legt met de centrale huisstijl, maar toch ruime
mogelijkheden biedt voor een eigen identiteit.
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Voor de presentatie van de RUG als eenheid is het vanzelfsprekend wenselijk dat zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van dit raamwerk, maar faculteiten en diensten zijn vrij om een geheel eigen ontwerp te gebruiken. Het
is echter niet toegestaan delen van het centrale ontwerp over te nemen in een eigen huisstijl: het is alles of niets.
Randvoorwaarden
Een ideale web-site voldoet aan ontelbare wensen: stijlvol, herkenbaar, modern, betrouwbaar, snel, toegankelijk
vanaf elk type computer met elk type browser, duidelijk gestructureerd, ingangen op doelgroep, maar ook op organisatie, eenvoudige navigatie door de site. goed af te drukken, gemakkelijk terug te vinden (met bladwijzers),
prettig leesbaar, onderhoudbaar, ...
Sommige eisen botsen met elkaar, zodat er prioriteiten gesteld moesten worden. Dit leidde tot de volgende keuzen:
Toegankelijkheid
De website waarop de universiteit zich presenteert mag nauwelijks barrières opwerpen, of de bezoeker nu beschikt over eenvoudige of over geavanceerde apparatuur, over een modem of over een glasvezelaansluiting. Dit
betekent dat de site niet al te belastend (traag) mag zijn, en moet leunen op algemeen ondersteunde technieken.
Technieken die niet algemeen beschikbaar zijn mogen slechts gebruikt worden voor niet-vitale functies.
Daarom werd er gemikt op beeldschermen met 256 kleuren en een resolutie van 800 x 600 pixels. Op oudere
apparatuur, VGA-schermen met 16 kleuren, moet de site wel te gebruiken zijn, maar handigheid en fraaiheid tellen dan niet. Tabellen en frames zijn bruikbaar, maar Java(script) alleen ter verfraaiing. Om zoveel mogelijk de
vaart erin te houden dient het aantal grafische elementen beperkt te blijven.
De weg vinden
Websites zijn doorgaans hiërarchisch gebouwd met vele niveaus. Voor een bezoeker is het niet eenvoudig bij te
houden waar je bent in een site. Als je eenmaal een bepaalde pagina gevonden hebt, moet je met behulp van
een bladwijzer (bookmark) later eenvoudig naar deze plaats kunnen terugkeren. Uitgangspunten van de nieuwe
huisstijl waren dan ook:
vanaf elke plaats moet je kunnen terugspringen naar de homepage;
je moet kunnen zien in welke afdeling je bent;
de belangrijkste menukeuzen uit dat web moeten in beeld blijven
Het zichtbaar maken van meer dan deze drie niveaus kan verwarrend zijn voor de onervaren gebruiker.
Gebruiksgemak
Een pagina moet gemakkelijk te printen zijn en dan een leesbaar resultaat opleveren, liefst herkenbaar als afkomstig van de RUG. Op het scherm mogen knoppen en andere elementen niet te veel ruimte van de inhoudelijke informatie opslokken. De lezer moet snel kunnen zien wanneer de pagina is gemaakt of bijgewerkt, en moet
een mogelijkheid hebben om op de pagina te reageren.
Onderhoud
Het aanbrengen van de huisstijl moet zo eenvoudig mogelijk zijn, en geen speciale kennis vereisen van de auteurs. De opmaak van de tekst op de pagina's wordt daarom geregeld met CSS-stylesheets. Hierdoor wordt centraal vastgelegd hoe de verschillende HTML-elementen moeten worden weergegeven. Nette HTML-documenten
krijgen hierdoor automatisch een karakteristiek uiterlijk. Overigens kan een decentraal web een eigen stylesheet
(laten) ontwerpen om zo de eigen identiteit te onderstrepen.
De navigatiebalk en andere vaste elementen kunnen automatisch in de pagina worden gemonteerd. Daardoor
kunnen hierin ook achteraf nog eenvoudig aanpassingen worden gemaakt.

Ontwerp
Als kenners van de universitaire huisstijl is aan studio Dorèl gevraagd ook een basisontwerp voor de website te
maken. In dit ontwerp wordt een boom gebruikt als metafoor voor de RUG. Het leven in en om de boom staat
voor de doelgroepen, en de organisatie wordt verbeeld door boomonderdelen.
Een verschillend kleurenschema geeft aan dat men de site via een doelgroep benadert (informatie "voor") of via
de organisatie-ingang (informatie "over").
In sommige gevallen waren forse concessies aan het ideaal noodzakelijk. Zo hebben met name organisatieeenheden nogal eens zeer lange namen, die in afgekorte toestand voor velen nietszeggend zouden zijn (bijv.
PPSW). Hierdoor waren er voor het navigeren waren nogal grote knoppen nodig met kleine letters, (soms zelfs
met drie regels tekst).
Op basis van deze opmaak heeft het Electronic Publishing Centre (EPC) een monochroom raamwerk ontworpen
waarbinnen een zelfstandige eenheid ruime vrijheid heeft om zijn eigen identiteit uit te drukken, zonder het contact met de universitaire huisstijl te verliezen.

http://www.rug.nl/cis/info/ - qtop
Implementatie
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Het EPC heeft de ontwerpen geïmplementeerd en gezocht naar een evenwichtig vervulling van de randvoorwaarden.
De vakken: frameset of tabel?
Het stramien bestaat uit drie vakken: een linkervak voor het navigeren, een vak rechtsboven voor de huisstijlelementen, en een rechtervak voor de eigenlijke pagina. Zulke vakken kunnen gerealiseerd worden met frames,
met een tabel, of met een combinatie van beide.
Frames hebben als belangrijkste nadeel dat het printen en het gebruik van bladwijzers onhandig wordt. Vele
browsers printen alleen het frame dat het laatst door de gebruiker is aangeklikt. Veel gebruikers weten dit niet,
en krijgen daardoor een afdrukje van de navigatiebalk, in plaats van van de pagina. Slechts enkele (moderne)
browsers kunnen de gehele frameset afdrukken.
Een bladwijzer plaatsen op de pagina moet via het snelmenu dat verschijnt door de pagina aan te klikken met de
rechter muisknop. Dat weet niet iedereen, en dat kan niet iedere browser. Bij het terugkeren naar de bladwijzer
wordt alleen de pagina zelf getoond, en niet de omliggende frames (navigatiebalk en huisstijlelementen).
Tenslotte geldt nog als nadeel dat frames door de browsers verschillend geïnterpreteerd worden (soms zelfs helemaal niet).
Waarom bestaan er dan frames? Een frame is de enige optie als je wilt dat een menu in beeld blijft als je door
de tekst "scrollt". Ook om de inhoud van een menu apart te onderhouden is een frame bijna onmisbaar.
Navigatiebalk, huisstijlvak en tekst allemaal samen in een tabel heeft als voordeel dat alles op één pagina staat,
zodat afdrukken en bladwijzeren geen probleem zijn. Tabellen worden door browsers ook breder en eensluidender ondersteund dan frames.
Elke pagina wordt daardoor echter aanmerkelijk groter en gecompliceerder. Onderhoud aan de navigatiebalk
vereist speciale programmatuur (bijv. Frontpage) die de opmaak fors beperkt. Bij scrollen door de tekst verdwijnt
de navigatiebalk buiten beeld, maar blijft dan wel (loze) ruimte innemen op het scherm.
Als de hele pagina in een tabel is gevat, betekent dat dat tabellen die in de tekst zelf voorkomen, in feite tabellen
in tabellen zijn. Dit wordt niet ondersteund door tekstverwerkers waarmee veel HTML-documenten worden gemaakt. Daardoor zouden de auteurs gedwongen worden speciale programmatuur te gebruiken.
Voor het linkervak hebben onderhoudbaarheid en de mogelijkheid het menu in beeld te houden de keuze doen
vallen op een frame.
Twee zwaarwegende redenen hebben ons doen besluiten de beide vakken rechts niet niet in aparte frames te
plaatsen, maar ze altijd bij elkaar te houden als één pagina.
bij afdrukken, en ook bij terugkeren naar een pagina via een bladwijzer, wordt nu automatisch huisstijl-vak meegenomen, zodat de herkomst duidelijk blijft;
bij terugkeren naar een bladwijzer is via de knop "Home" in het huisstijlvak de RUG-homepage nu weer bereikbaar en daarmee het (niet automatisch geladen) navigatieframe.
Bovendien is het wegscrollen van het huisstijlvak nu eerder een voordeel, omdat daardoor meer ruimte beschikbaar is voor de eigenlijke tekst.
Elke keuze is hier een compromis met aanmerkelijke nadelen.
Navigatiebalk
De navigatiebalk is geheel grafisch, daardoor in principe vertragend. Door van elke knop een apart plaatje te
maken, wordt elke knop slechts eenmaal verstuurd, en niet opnieuw voor elk menu dat dezelfde knop bevat.
Hierdoor blijft de vertraging door grafische elementen beperkt. Als mogelijk nadeel kan gelden dat sommige
browsers nog wel eens een plaatje overslaan bij het laden, zodat er dan een knop ontbreekt. Door de browser de
pagina opnieuw te laten laden wordt de leemte doorgaans opgevuld.

Gebruik
Gebruik huisstijlelementen
Iedere RUG-website kan in principe kostenloos gebruik maken van de ontworpen huisstijl, en alle elementen en
specificaties ervan zullen beschikbaar worden gesteld. Steeds is het bestuur van de faculteit of de directeur van
de universitaire dienst verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Faculteiten en diensten zijn niet verplicht gebruik
te maken van de huisstijl, de huisstijlelementen mogen echter slechts gebruikt worden als de gehele huisstijl
wordt toegepast, en dus niet fungeren als onderdelen van een variant op de ontwerpen, of van een eigen ontwerp.
Huisstijl laten ontwerpen en implementeren
Het EPC kan, binnen het geschetste raamwerk, een huisstijl voor uw afdeling ontwerpen en implementeren. Ook
is het mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten voor aanpassingen in navigatiebalken en dergelijke.
Om uw auteurs te ontlasten van het aanbrengen van de huisstijl, kan het EPC een beheersstructuur opzetten om
de website handig te beheren en van huisstijl te voorzien. Tenslotte ontwikkelt het EPC hulpmiddelen voor conversie van bestanden van de oude RUG-huisstijl naar de nieuwe, en sjablonen voor het maken van huisstijlHTML-documenten vanuit Word.
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Bijlage II: Tien Heuristieken van Nielsen
Ten Usability Heuristics from Jacob Nielsen (1995)
Visibility of system status

The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate feedback within reasonable time.
Match between system and the real world
The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to
the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.
User control and freedom
Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency
exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support undo and redo.
Consistency and standards
Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the
same thing. Follow platform conventions.
Error prevention
Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from occurring in the first place.
Recognition rather than recall
Make objects, actions, and options visible. The user should not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the system should be
visible or easily retrievable whenever appropriate.
Flexibility and efficiency of use
Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert
user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users
to tailor frequent actions.
Aesthetic and minimalist design
Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra
unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility.
Help users recognize, diagnose, and recover from errors
Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the
problem, and constructively suggest a solution.
Help and documentation
Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large.
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Bijlage III: Installatie-instructie cd-rom
In deze bijlage wordt beschreven hoe de gebruikte webpagina’s off line bekeken kunnen worden.
De aanbevolen systeemeisen om de webpagina’s off line te kunnen bekijken zijn:
Hardware: Pentium II met 128 Mb RAM en 25 Mb vrije schijfruimte.
Software: Windows 98 of Windows 2000, Word 97, Internet Explorer 5.5, Acrobat Reader 4.0 (niet
noodzakelijk) en CacheX (staat op cd-rom)
Installatie-instructie voor CacheX om off line de pagina's te kunnen bekijken:

1. Installeer CacheX het staat op de cd-rom
2. Ga dan naar het menu Bestand en kies voor Import...
3. Kies nu voor CacheX Archive en klik op Browse
4. Open nu de map 'Scriptie webarchief v1' op de cd-rom en kies het enige aanwezig archief en
klik op 'OK'. Het archief wordt nu ingelezen en op de harde schijf gezet. Dit kan enig tijd duren,
vanwege de hoeveelheid bestandjes, maar het neemt ongeveer 25 Mb in beslag. Dit archief
verwijdert zich later automatisch.
5. Op de Internet Explorer en ga naar het menu Bestand en zet een vinkje voor Off line werken,
als daar nog geen vinkje voor staat.

6. Open nu de scriptie in Word en u kunt vrijwel alle pagina’s off line bekijken. Klik met de muis
op het screenshot dat u wilt zien en de webpagina zal worden getoond in de Internet Explorer.
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