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Samenvatting 

In dit afstudeerverslag wordt een onderzoek beschreven naar de 
nieuwe alfanumerieke zoekmethode Vidiwoord voor Viditel. De 
onderzoeksvragen waren: 

1. Is het mogelijk om de doorsnee Viditelgebruiker aan de hand 
van een beknopte handleiding procedureel te leren werken met 
Vidiwoord? 

2. Er zijn twee Vidiwoord-varianten, standaard Vidiwoord en 
gestructureerd Vidiwoord. Welke van deze beide varianten 
verdient de voorkeur? 

Op de eerste onderzoeksvraag is een antwoord gezocht door 10 
proefpersonen een handleiding te geven en hen te vragen een 
aantal opdrachten uit te voeren. Voor het correct uitvoeren van 
deze opdrachten had men alle functies van Vidiwoord nodig. Door 
middel van observatie van de proefpersonen bij het uitvoeren van 
de opdrachten is een beeld verkregen van de problemen die zich 
hierbij voordoen. Met behulp van een beknopte handleiding lukt 
het iedereen, ondanks de problemen, de opdrachten uit te voeren. 
De belangrijkste problemen zijn: 
- de aanwijzingen die Vidiwoord tijdens het zoekproces geeft, 

zijn soms moeilijk te vertalen naar knoppen op een aantal 
verschillende terminals; 

- het is moeilijk om terug te stappen naar de dialoog-pagina; 
- het kiezen uit lijsten/overzichten · gebeurt op de dialoog-

pagina op een andere wijze dan in de rest van Viditel en dit is 
verwarrend. 

De proefpersonen vinden Vidiwoord procedureel niet te moeilijk. 
Een beknopte handleiding is dus voldoende om een gebruiker binnen 
15 minuten in staat te stellen procedureel met Vidiwoord om te 
gaan. 

Op de tweede onderzoeksvraag is ook een antwoord gezocht met 
behulp van proefpersonen, in dit geval 20. Zij hebben vragen 
beantwoord met zowel standaard Vidiwoord als met gestructureerd 
Vidiwoord. De indicatoren die gebruikt zijn om tot een keuze voor 
één van beide te komen zijn: 
- volledigheid en juistheid van het zoekresultaat; 
- omslachtigheid van zoeken; 
- expliciete voorkeur van de proefpersonen. 
Uit de resultaten blijkt dat gestructureerd Vidiwoord op alle 
drie indicatoren beter scoort dan standaard Vidiwoord. De 
conclusie luidt dan ook dat PTT /Viditel, indien zij besluit 
Vidiwoord in te voeren, de informatieleveranciers dient te 
adviseren om hun bestanden te ontsluiten volgens de 
gestructureerde methode. 

Overigens dient bij het interpreteren van de conclusies bedacht 
te worden, dat de resultaten verkregen zijn met niet
representatieve groepen proefpersonen. Er moet dus enige 
voorzichtigheid in acht worden genomen bij het generaliseren van 
de conclusies . 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Electronische databanken nemen een steeds belangrijkere plaats in 
in de informatievoorziening van onze samenleving. Veel informatie 
is al in deze databanken opgeslagen. Deze informatie heeft 
echter slechts waarde als men haar ook weet te vinden en te 
gebruiken. In dit afstudeerverslag staat het 'vinden' centraal, 
en wel binnen één van de grootste databanken van ons land, te 
weten Viditel. Deze in principe openbare databank kenmerkt zich 
door een grote verscheidenheid aan informatie, gebruikers en 
informatieleveranciers en lijkt - mede gezien de recente 
groeicijfers - een trendsetter te worden op het gebied van de 
electronische informatiediensten in Nederland. 

Het zoeken van informatie in deze databank geschiedt momenteel 
nog voornamelijk via zogenaamde numerieke zoekwegen. De gebruiker 
maakt hierbij steeds keuzes uit menu's door het indrukken van de 
cijfertoetsen O t/m 9. De verdienste van dit type zoekwegen is 
dat de gebruiker relatief weinig technische en conceptuele 
vaardigheden nodig heeft, terwijl de beheerder van de databank er 
in principe voor zorgt, dat aan het einde van de gekozen zoekweg 
ook alle feitelijk beschikbare informatie over het gewenste 
onderwerp voor handen is. 

Wel moet de gebruiker, die informatie aan de hand van een bepaald 
trefwoord wil zoeken, bij het volgen van deze zoekwegen vaak over 
de nodige volharding beschikken. Hij kan namelijk niet direct het 
gewenste trefwoord intikken, maar moet de eerste zoveel letters 
letter voor letter numeriek aanduiden. Zo moet hij bijvoorbeeld 
11 intikken voor de letter a, 12 voor de letter b, etcetera. Bij 
een gering aantal beschikbare trefwoorden zal de gebruiker vaak 
met de beginletter of de eerste twee letters kunnen volstaan om 
een overzicht te verkrijgen van alle beschikbare trefwoorden die 
beginnen met de ingegeven letters. Bij de algemene zoekwegen van 
Viditel, die een zeer groot aantal trefwoorden omvatten, moeten 
al gauw 3 à 4 letters worden ingevoerd om tot overzichten van 
aanvaardbare lengte te komen. Het is dan ook bij deze algemene 
zoekwegen, dat deze numerieke methode iets zeer omslachtigs 
krijgt. Voor vel,~ gebruikers is deze omslachtigheid een constante 
bron van irritatiie en vaak zelfs een reden om van het zoeken naar 
informatie in Viditel af te zien. 

Vooral om deze reden heeft het Dr. Neher Laboratorium van PTT een 
alternatieve zoekweg, te weten Vidiwoord, ontwikkeld, waarbij de 
gebruiker direct het door hem gewenste trefwoord kan intikken. 
Deze alfanumerie:ke methode echter vergt beduidend meer van de 
procedurele en conceptuele vaardigheden van de gebruiker. Terwijl 
de gebruiker bij de numerieke methode door middel van de 10 
cijfertoetsen al zijn keuzes aan Viditel kan mededelen, moet de 
Vidiwoordgebruiker een dialoog voeren met Vidiwoord, waarbij hij 
het gebruik van een aantal functietoetsen moet beheersen. 
Daarnaast is de gebruiker een veel actievere rol toebedeeld. Niet 
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de beheerder van de databank (: Viditel), maar de gebruiker zelf 
moet er voor zien te zorgen, dat hij aan het eind van de zoekweg 
over alle voor hem mogelijk relevante informatie beschikt en wel 
in een ten opzichte van de normale taal gebrekkige "trefwoorden
taal". 

Probleemstelling 

De eerste vraag, waar PTT/Viditel voor staat, is of de doorsnee 
Viditelgebruiker wel over de procedurele vaardigheden beschikt 
dan wel deze zich in korte tijd eigen kan maken aan de hand van 
een korte gebruiksaanwijzing. Zou dit immers niet het geval zijn, 
dan lijkt de kostbare invoering van Vidiwoord tamelijk zinloos. 

De onderzoeksvraag voor dit afstudeeronderzoek is als volgt 
geformuleerd: 'Is het mogelijk om de doorsnee Viditelgebruiker 
aan de hand van een beknopte handleiding te leren werken met 
Vidiwoord?' 

Zou Vidiwoord op het procedurele niveau niet te moeilijk blijken, 
dan is de volgende vraag voor PTT /Viditel, hoe Vidiwoord het 
beste ingezet kan worden. Er zijn twee mogelijkheden, die beide 
zowel voor- als nadelen lijken te bieden. 

Enerzijds is het met Vidiwoord mogelijk om alle informatie
pagina's in Viditel direct toegankelijk te maken. We spreken in 
dat geval van standaard Vidiwoord. Het voordeel van deze variant 
is dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om direct alle pagina's 
te bereiken, zonder op een bepaald moment toch weer via de 
numerieke methode naar eventuele achterliggende pagina's door te 
moeten kiezen. Het nadeel is echter, dat het intikken van een 
trefwoord bij deze variant vaak een zeer groot aantal pagina's 
zal opleveren, waardoor de gebruiker het zoek-resultaat zal 
moeten trachten te beperken door het intikken van extra 
trefwoorden, zonder dat hij essentiële informatie verliest. Dit 
selecteren nu stelt hoge eisen aan de conceptuele vaardigheden 
van de gebruiker. 

Anderzijds is het met Vidiwoord mogelijk om s:lechts een deel van 
de informatiepagina's te ontsluiten. Vanuit deze "sleutel
pagina 's" kan men dan weer numeriek naar de overige relevante 
pagina's doorkiezen. Deze variant noemen we gestructureerd 
Vidiwoord. Het voordeel van deze methode is dat het aantal door 
Vidiwoord aangeboden pagina's aanmerkelijk wordt gereduceerd, 
waardoor het "selectie-probleem" eenvoudiger wordt. Daarnaast 
krijgt de gebruiker de pagina's bij deze variant meer in verband 
te zien. De conceptuele problemen zullen bij deze variant 
derhalve geringer zijn. De directe toegankelijkheid van iedere 
pagina - het sterke punt van standaard Vidiwoord - gaat hierbij 
echter verloren. 
In de praktijk blijken informatieleveranciers verschillende 
strategiën te hanteren met betrekking tot de structurering van 
hun bestanden. De Viditeldienst legt aan informatieleveranciers 

- 4 -



geen voorschriften op met betrekking tot de wijze waarop 
bestanden opgebouwd dienen te worden. Een uniforme bestandsopbouw 
wordt echter wel krachtig gepropageerd. In toenemende mate wordt 
de systematische wijze waarop het Parlementair Documentatie 
Centrum (PDC) haar bestanden ontsloten heeft beschouwd als model 
voor een gebruiksvriendelijke structurering van informatie in 
Viditel. Om deze reden is de door het PDC ontwikkelde 
SIM-filosofie (SIM = Standaard Informatie Model) gekozen als 
uitgangspunt voor het onderzoek. 

De tweede onderzoeksvraag voor dit afstudeeronderzoek wordt als 
volgt geformuleerd: 
'Welke Vidiwoord-variant verdient de voorkeur: 

- standaard Vidiwoord, waarbij de gebruiker direct 
toegang krijgt tot alle pagina's, maar waarbij het 
vaker nodig zal zijn om via 'extra trefwoorden'het 
zoekresultaat te beperken, of 

- gestructureerd Vidiwoord, waarbij alleen de 
sleutelpagina's direct toegankelijk zijn, maar 
minder extra trefwoorden bedacht en ingetikt 
behoeven te worden. ' 

Plan van aanpak 

In dit verslag wordt aan de hand van de resultaten van een 
tweetal praktijkproeven van overigens beperkte omvang getracht 
een antwoord op deze beide hierboven beschreven vragen te geven. 

De eerste vraag, of Viditel-gebruikers zich de procedurele 
vaardigheden aan de hand van een gebruiksaanwijzing eigen kunnen 
maken om Vidiwoord te bedienen, is onderzocht door een aantal 
proefpersonen aan de hand van een hiertoe ontwikkelde 
gebruiksaanwijzing te laten werken met Vidiwoord. Zij hebben een 
aantal opdrachten uitgevoerd, waarbij zij alle functies van 
Vidiwoord moesten gebruiken. 

Vervolgens zijn voor de tweede vraag, welke Vidiwoordvariant er 
ingezet moet worden, standaard en gestructureerd Vidiwoord met 
elkaar vergeleken. Ook hiervoor zijn een aantal proefpersonen 
ingeschakeld die met beide varianten het antwoord op een aantal 
vragen moesten zien te vinden. Als belangrijkste indicatoren voor 
de keuze tussen beide varianten werd gekozen voor 

- 'volledigheid en juistheid van de zoekresultaten'; 
- 'omslachtigheid van zoeken'; 
- 'expliciete voorkeur van de proéfpersonen'. 
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Voordat beide delen van het onderzoek worden verslaan, wordt in 
hoofdstuk 2 een korte typering van de numerieke zoekmethode en 
van Vidiwoord gegeven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de 
belangrijkste voor- en nadelen van beide methodes, terwijl in 
hoofdstuk 3 het voor beide onderzoeksvragen benodigde 
begrippenkader wordt geformuleerd. Ook wordt daarin een korte 
beschrijving van het zoekproces in Viditel (in het algemeen) 
gegeven en op basis daarvan een verdeling van het zoekproces in 
fasen. Aan de hand van deze fase-indeling en de verschillende 
vraagsituaties, worden vervolgens de verschillen tijdens het 
zoekproces tussen de algemene numerieke zoekwegen en de beide 
Vidiwoordvarianten gegeven. 

Na deze theoretische inleiding wordt in hoofdstuk 4 verslag 
gedaan over beide delen van het onderzoek. Tenslotte wordt in het 
5e en tevens laatste hoofdstuk gepoogd de bevindingen van 
hoofstuk 4 in een breder perspectief te plaatsen en worden er een 
aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering en uitbreiding van 
de Vidiwoord-faciliteiten. 

- 6 -



Hoofdstuk 2 Typering numerieke zoekmethode en Vidiwoord 

In dit hoofdstuk wordt een typering gegeven van de beide voor dit 
af studeerverslag relevante zoekmethodes waarin de sterke en 
zwakke punten van iedere methode benadrukt worden. Deze 
zoekmethodes zijn: 

1. de huidige numerieke zoekmethode; 
2. de nieuw ontwikkelde alfanumerieke zoekmethode: Vidiwoord. 

2 .1 Typering numerieke zoekmethode in Viditel 

De numerieke methode werkt met behulp van menu's. Bij menu
gestuurde methodes moet de gebruiker steeds een keuze maken uit 
verschillende acties, die hem door het systeem in menu vorm worden 
aangeboden. Deze keuzestructuur, die zich voor de gebruiker vaak 
als een boomstructuur openbaart, is typisch voor menugestuurde 
methodes en geeft de gebruiker een eenvoudig en gestructureerd 
'conceptueel houvast'. 

Deze methode heeft het voordeel dat hij gemakkelijk te bedienen 
is door (nieuwe) gebruikers. Iedereen kan er in principe snel mee 
leren werken. De bedieningsprocedures zijn eenvoudig en men wordt 
stap voor stap naar de gezochte informatie geleid. Bovendien 
hoeft men niet geheel zelf zijn informatiebehoefte te formuleren, 
maar maakt men na het invoeren van één trefwoord steeds keuzes 
uit door het systeem aangeboden alternatieven. Tenslotte ligt de 
zorg voor het beschikbaar maken van alle mogelijk relevante 
informatie aan het eind van de zoekweg bij de beheerder van de 
databank. De gebruiker heeft derhalve relatief weinig procedurele 
en conceptuele vaardigheden nodig om met deze methode te kunnen 
werken. 

Twee nadelen van de numerieke methode springen in het oog. Het 
eerste is dat de gebruiker in sommige gevallen pas na een lange 
zoekweg geconfronteerd wordt met het feit dat de door hem 
gezochte informatie niet in Viditel aanwezig: blijkt te zijn. Een 
ander nadeel is, zoals al in hoofdstuk 1 is aangegeven, dat het 
erg omslachtig is om bij de numerieke zoek weg, die een zeer groot 
aantal trefwoorden ontsluit, het trefwoord waar men informatie 
over wil, kenbaar te maken. De gebruiker moet namelijk al gauw de 
eerste drie of vier letters van een trefwoord op afzonderlijke 
pagina's stuk voor stuk numeriek aanduiden met behulp van 
lettermenu's. Deze omslachtigheid is het beste te illustreren aan 
de hand van een voorbeeld. Hieronder wordt het zoekproces 
beschreven van een gebruiker die op zoek is naar informatie over 
'verzekeringen voor ondernemers'. 
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De gebruiker begint met zoeken op de zogenaamde nul-pagina van Viditel. 

Figuur 2 .1 lful-pagina Viditel 

Viditel Oa 

1 Trefwoorden A t/m Z 

2 Systematisch zoeken 

3 Informatie-leveranciers A t/m Z 

4 Speciale zoekmethoden 

5 Nieuw in Viditel 

6 Vidibus, Viditelex 

7 Informatie over Viditel 

8 Toegang tot faciliteiten 

■ ■ ■ 
toets uw keuze of raadpleeg uw gids 

Oc 

De gebruiker toetst hier een 1. Hij krijgt dan de volgende pagina, waar hij 
de eerste letter van een trefwoord kan invoeren. In dit verslag worden 
pagina's van dit type 'lettermenu's' genoemd. 

Figuur 2. 2 Eerste lettarwn, 

Viditel la Oc 

Trefwoorden 11/09/87 

Kies de eerste letter van het door u 
gezochte trefwoord. 

11 A 21 J 31 S 8 
12 B 22 K 32 T 30 meest 
13 C 23 L 33 U populaire 
14 D 24 M 34 V trefwoorden 
15 E 25 N 35 W (Ze kw. 1 87) 
16 F 26 0 36 X 
17 G 27 P 37 Y 9 
18 H 28 Q 38 Z Nieuwe 
19 I 29 R trefwoorden 

(september) 

auteursrechten voorbehouden 

■■■ 
toets uw keuze of O voor blz 0 
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Viditel 

De gebruiker gaat zoeken met het trefwoord 'verzekering', en toets daarom 
achtereenvolgens de cijfers 3 en 4 voor de letter 'v'. Op dezelfde wijze 
tikt hij achtereenvolgens de letters 'e', 'r'en 'z' in (zie figuur 2.3) 

Figuur 2.3 l'wade t/■ rierde letter.eau 

101952a Oc Viditel 101975a 

Trefwoorden Va t/m Vz Trefwoorden 

11 Va 
•Vb 
• Vc 
• Vd 
15 Ve 

- Vf 
• Vg 
•Vh 
19 Vi 

• Vj 
•Vk 
23 Vl 
• Vm 
• Vn 
26 Vo 
• Vp 
• Vq 
29 Vr 

• Vs 
• Vt 
33 Vu 
34 Vv 
• Vw 
• Vx 
• Vy 
• Vz 

■■■ 

• Vea • Vej 
• Veb • Vek 
• Vee • Vel 
• Ved • Vem 
15 Vee 25 Ven 
• Vef • Veo 
• Veg - Vep 
• Veh • Veq 
• Vei 29 Ver 

Oc 

Vea t/m Vez 

31 Ves 
32 Vet 
• Veu 
• Vev 
• Vew 
• Vex 
• Vey 
• Vez 

■■■ 
toets uw keuze of O voor index A t/m Z toets uw keuze of O voor index A t/m Z 

Viditel 101987a Oc 

Trefwoorden Vera t/m Verz 
----------------------------------------

• Vera 
12 Verb 
• Verc 
14 Verd 
15 Vere 
16 Verf 
17 Verg 
18 Verh 
• Veri 

• Verj 
22 Verk 
23 Verl 
24 Verm 
25 Vern 
• Vero 
27 Verp 
• Verq 
• Verr 

31 Vers 
32 Vert 
• Veru 
34 Verv 
35 Veni 
• Verx 
• Very 
38 Verz 

■ ■• 

toets uw keuze of O voor index A t/m Z 
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Nadat de gebruiker op het vierde lettermenu een 3 en een 8 getoetst heeft, 
komt hij op een pagina waarop een viertal trefwoorden staan die met de 
letters ·verz' beginnen (figuur 2.4). 

Figuur 2.4 Overzicht trefwoorden 

Viditel 1011022a Oc 

Verz t/m Verzekeringsmaatschappijen 

11 Verzekeringen 
12 Verzekeringsadviseurs 
13 Verzekeringskantoren 
14 Verzekeringsmaatschappijen 

••• 
toets uw keuze index:O bladere~:8< >9 

De gebruiker wil iets weten over verzekeringen, dus toetst hij twee keer 
een 1. Hij komt nu op een pagina waarop de gebruiker zijn keuze nader moet 
bepalen, het trefwoord 'verzekeringen' is een zogenaamd groepstrefwoord. Er 
is teveel informatie over verzekeringen om alles direct aan te bieden. In 
dit geval zijn er 30 nader bepalende trefwoorden, die over vijf bladzijden 
verdeeld zijn. In de figuren 2.5, 2.6 en 2.7 zijn de eerste drie pagina's 
weergegeven. Op de derde pagina staat een trefwoord dat op de vraag van 
toepassing is, 'ondernemersverzekeringen'. 

Figuur 2.5 Naderbepalende trefwoorden 

Viditel 138127a 

VERZEKERINGEN ( GROEPSTREFWOORD) 

Kunt u uw keuze nader bepalen? 

1 Algemeen 

2 Aansprakelijkheidsverzekering 

3 Arbeidsongeschiktheid 

4 Autoverzekeringen 

5 Bedrijfsverzekeringen 

6 Bootverzekeringen 

7 Brandverzekering 

# voor vervolg 

toets uw keuze 
••• 

of O voor index 

Oc Viditel 138127b 

VERZEKERINGEN (GROEPSTREFWOORD) 

Kunt u uw keuze nader bepalen? 

1 Collectieve Verzekering 

2 Elektronicaverzekeringen 

3 Gezinsverzekeringen 

4 Glasverzekeringen 

5 Inboedelverzekeringen 

6 Levensverzekeringen 

7 Motorrijtuigenverzekering 

# voor vervolg ••• 
toets uw keuze of O voor index 

Oc 
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Viditel 138127c 

VERZEKERINGEN (GROEPSTREFw'OORD) 

Kunt u uw keuze nader bepalen? 

1 Ondernemersverzekeringen 

2 Opstalverzekering 

3 Particuliere verzek. 

4 Pensioenverzekeringen 

5 Reisverzekeringen 

6 Remigratie 

7 Schadeverzekeringen 

# voor vervol5 

toets uw keuze 
■■■ 

of O voor index 

Oc 

De gebruiker toets hier een 1, en komt op een pagina met een overzicht van 
informatieleveranciers die over dit onderwerp informatie aanbieden (figuur 
2.6). De informatie in Viditel wordt geleverd door een groot aantal 
bedrijven en andere organisaties, die informatieleveranciers genoemd 
worden. In dit geval blijkt er maar één informatieleverancier te zijn, 
'Informatie' (dit is het Parlementair Documentatie Centrum). De gebruiker 
krijgt naast de naam van de informatieleverancier ook de prijs van de 
pagina en een korte beschrijving van de informatie die te verwachten is. 

Figuur 2.6 Informatieleveranciers-lijst 

Viditel 127099a Oc 

ONDERNEMERSVERZEKERINGEN 

De informatie wordt geleverd door: 

1 Informatie Oc 
verzekering voor ondernemers 

■■■ 
toets uw keuze of O voor index 
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De gebruiker toetst nu een 1 en komt op een pagina met informatie over 
verzekeringen voor ondernemers (figuur 2.7). 

Figuur 2.7 Informatiepagina 

Informatie 67876215a Oc 

Verzekeringen voor ondernemers 

Voor ondernemers is het nemen van risi
co's een onvermijdelijke zaak. Om het 
aantal risico's tot een minimum te be
perken, is inventariseren noodzakelijk. 

Hierna besluit u welke risico's uzelf 
wilt dragen en welke u geheel/gedeelte
lijk wilt verzekeren, waarbij de premie 
afgewogen moet worden tegen het risico. 

1 wat niet verzekeren 
2 eigen risico? 
3 keuze verzekeraar 

terug 0 

4 looptijd 
5 verplichtingen 
6 schaderegeling 

wegwijzer 9 

De gebruiker heeft de informatie die hij zocht gevonden. Vanaf deze pagina 
kan hij verder gaan zoeken. Als hij na een aantal pagina's gelezen te 
hebben besluit dat hij ook nog informatie van een andere informatie
leverancier wil bekijken of informatie van een ander nader bepalend 
trefwoord wil opzoeken, kan hij niet meer op eenvoudige wijze terugstappen. 
Maximaal kan hij 3 pagina's terugstappen en dat zal in dit geval niet 
voldoende zijn. Hij zal het zoekproces opnieuw moeten doorlopen. 

Dit voorbeeld laat zien dat het zoeken met de numerieke methode 
omslachtig kan zijn. Dit voorbeeld is niet gefingeerd, maar het 
behoort wel tot de langere zoektrajecten. In de meeste gevallen 
kan de gebruiker volstaan met het intypen van drie beginletters 
van een trefwoord, het kiezen van het trefwoord uit een lijst van 
trefwoorden en krijgt dan direct een lijst met informatie
leveranciers. Deze laatste lijst is in een aantal gevallen (veel) 
langer dan de lijst in dit voorbeeld (bij het trefwoord 
'computers' zijn het bijvoorbeeld 8 pagina's). 
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2. 2 Typering alfanumerieke zoekweg: Vidiwoord 

Vidiwoord is een zogenaamde alfanumerieke zoekmethode. Dit 
betekent dat de gebruiker trefwoorden direct kan intikken. 
Hiervoor moet de gebruiker de beschikking hebben over een 
toetsenbord dat zowel cijfers, letters als een aantal 
functie-toetsen heeft. Als de gebruiker een trefwoord op de 
speciale dialoog-pagina heeft ingevoerd, gaat Vidiwoord zoeken 
naar pagina's die door informatieleveranciers aan dat trefwoord 
gekoppeld zijn. Vidiwoord meldt vervolgens hoeveel pagina's er 
gevonden zijn. De gebruiker kan een overzicht vragen van deze 
pagina's, of hij kan nog een trefwoord invoeren. Vidiwoord zoekt 
dan naar pagina's die aan beide trefwoorden gekoppeld zijn. 
Maximaal kunnen er vijf trefwoorden worden ingevoerd. 
Als de gebruiker een overzicht van de gevonden pagina's oproept, 
kan hij vervolgens één van die pagina's kiezen. Wil hij later nog 
een andere pagina zien, dan kan hij terugstappen naar de 
Vidiwoord dialoogpagina, waar de lijst met gevonden pagina's 
bewaard is. 

Vidiwoord biedt de gebruiker een aantal hulpfuncties, zowel 
procedurele als conceptuele. De procedurele hulp bestaat uit een 
steeds opvraagbare lijst met functies en acties die op het moment 
van opvragen uitgevoerd kunnen worden. 

De conceptuele hulp bestaat uit vier delen: 

1. Hints: Binnen de hints wordt er weer onderscheid gemaakt 
naar morfologische hints en semantische hints. 
Als een gebruiker een woord invoert dat niet door Vidiwoord 
herkend wordt, kent Vidiwoord soms een woord dat wat 
schrijfwijze betreft op het ingevoerde woord lijkt. Vidiwoord 
meldt dit met de regel-24 boodschap (boodschap op de onderste 
regel van het scherm) 'NIET GEVONDEN, ER ZIJN HINTS'. De 
gebruiker kan de hint bekijken en eventueel beslissen de hint 
als trefwoord te gebruiken. Dit is een morfologische hint, een 
inhoudelijke relatie tussen ingevoerd woord en hint hoeft niet 
te bestaan. 
Als een gebruiker een trefwoord invoe1~t dat wel door Vidiwoord 
herkend wordt, geeft Vidiwoord soms ook de boodschap dat er 
hints zijn. Dit zijn de associatieve of hiërarchische hints. 
Samen worden ze semantische hints genoemd. Het zijn woorden 
die een zekere verwantschap hebben m12t het ingevoerde 
trefwoord. Het woord 'fondsen' zou bijvoorbeeld hint kunnen 
zijn bij het trefwoord 'subsidies', omdat het een ongeveer 
gelijke betekenis heeft (associatief); helt woord 'gemeente
politie' hint bij het trefwoord 'politie' (hiërarchisch). 

2. Synoniemen: Voor veel begrippen zijn er meerdere woorden. Denk 
bijvoorbeeld aan 'fietsen' en 'rijwielen'. Vidiwoord biedt de 
mogelijkheid om zulke woorden aan elkaar te koppelen. De 
informatieleverancier koppelt alleen het zogenaamde 
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voorkeurssynoniem aan de pagina's, maar de gebruiker vindt die 
pagina's ook als hij een niet-voorkeurssynoniem gebruikt. Het 
maakt dan bijvoorbeeld niet uit of een gebruiker fietsen of 
rijwielen invoert, hij vindt dezelfde informatie. 

3. Alternatieve spellingswijzen: In het Nederlands kunnen sommige 
woorden op verschillende manieren gespeld worden. Kado en 
cadeau, accu en akku zijn daar voorbeelden van. Voor Vidiwoord 
maakt het niet uit of de gebruiker de voorkeursspelling of de 
alternatieve spelling (bijvoorbeeld 'k' in plaats van 'c', 'o' 
in plaats van 'eau'; echter niet 'ies' in plaats van 'isch') 
gebruikt, hij herkent de woorden in beide gevallen. Ook als de 
gebruiker in plaats van 'ph' een 'f' gebruikt, of een 'ei' in 
plaats van een 'ij', levert dat geen problemen op. Bepaalde 
spelfouten worden door Vidiwoord dus ook tenietgedaan. 

4. Enkelvoud/meervoud-substitutie: Het merendeel van de tref
woorden die Vidiwoord kent staan in het meervoud. Het maakt in 
het algemeen echter niets uit of de gebruiker een trefwoord in 
het enkel- of meervoud invoert, want Vidiwoord verandert het 
in de gewenste vorm. Voert een gebruiker bijvoorbeeld 
'subsidie' in, dan maakt Vidiwoord daar automatisch 
'subsidies' van. 

Vidiwoord is anders dan de menugestuurde numerieke methode een 
commandogestuurde methode. Zo'n commando-gestuurde benadering 
vereist, zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, een actievere rol 
van de gebruiker, die nu zelf mede-verantwoordelijk is voor de 
kwaliteit van het zoekresultaat aan het einde van de zoekweg. In 
hoofdstuk 3 zal - na het hiertoe benodigde begrippenkader te 
hebben beschreven - nader ingegaan worden op de conceptuele 
consequenties hiervan voor Vidiwoord. 

De heersende opinie in de literatuur is, dat commandogestuurde 
methodes meer flexibiliteit kunnen bieden dan menugestuurde 
methodes, en de mogelijkheid geven om reeds bekende informatie 
over te slaan. 

Een belangrijk nadeel van commandogestuurde methodes blijkt over 
het algemeen te zijn, dat de gebruiker ervaren moet zijn om er 
goed (effectief en efficiënt) mee te kunnen werken. Een 
commandogestuurde methode, waarbij de gebruiker zelf zoek
argumenten moet formuleren en waarbij gebruik gemaakt wordt van 
complexe zoek- en hulpfuncties, is voor de gebruiker minder 
eenvoudig dan een menugestuurd systeem (Lancaster 1979, Harter 
1986). Weerdmeester c.s. (1984) hebben al aangetoond dat 
Vidiwoord niet te moeilijk is voor gebruikers en dat de 
zoekresultaten met Vidiwoord beter zijn dat met de menugestuurde 
methode. Bij dit onderzoek werd er een aangepaste terminal 
gebruikt, die een aantal Vidiwoord-functies eenvoudiger te 
bedienen maakten. Bovendien is er ook niet onderzocht op welke 
wijze Vidiwoord ingezet zou moeten worden. 
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Het menugestuurde zoekproces is conceptueel tamelijk gemakkelijk 
te volgen, omdat de gebruiker na het bedenken en invoeren van 
slechts één trefwoord vervolgens door de informatie heen gewezen 
wordt. Het zoekproces van Vidiwoord is waarschijnlijk veel minder 
gemakkelijk te volgen. In bijlage 1 wordt een theoretische 
uiteenzetting gegeven over het zoekproces waaruit blijkt dat de 
conceptuele processen die zich bij de gebruiker (moeten) 
af spelen, niet eenvoudig zijn. 

Hier wordt een korte illustratie van het zoekproces gegeven aan 
de hand van hetzelfde voorbeeld als bij de numerieke methode. 

Een gebruiker is op zoek naar informatie over verzekeringen voor 
ondernemers. Ook bij Vidiwoord begint de gebruiker te zoeken op de 0-pagina 
van Viditel (figuur 2.8). 

Figuur 2.8 Il.tl-pagina Viditel 

Viditel Oa Oc 

1 Trefwoorden A t/m Z -

2 Sys t ematisch zoeken 

3 Informatie-leveranciers A t/m Z 

4 Speciale zoekmethoden 

5 Vidiwoord 

6 Vidibus, Viditelex 

7 Informatie over Viditel 

8 Toegang tot faciliteiten 

---------···--toets uw keuze of raadpleeg uw gids 

Aangenomen wordt dat de Vidiwoord-dialoogpagina direct vanaf 
de 0-pagina te kiezen zal zijn. In dit voorbeeld is het 
keuze 5, dus zal de gebruiker een 5 moeten toetsen. Hij komt 
nu op de toegangspagina van Vidiwoord, waar hij de eerste 
keer dat hij met Vidiwoord wi l gaan zoeken langs moet 
(figuur 2.9). Zodra hi j hier een# toetst komt hij op de 
dialoog-pagina (figuur 2.10). Hier kan hij een trefwoord 
intoetsen, in dit geval verzekeringen. 
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Figuur 2.9 Vidivoord toegangspagina 

Viditel 

Vidiwoord 

960a 

Toegangspagina 

toets# voor vervolg 

Figuur 2.10 Vidivoord dialoogpagina 

Vidiwoord 

voer een trefwoord in 

Oc 

Direct na het invoeren van het trefwoord meldt Vidiwoord indien dat het 
geval is, dat het trefwoord niet bekend is. In de andere gevallen gaat 
Vidiwoord zoeken naar pagina's, en meldt binnen een paar seconden of er 
informatie beschikbaar is of niet (figuur 2.11). 
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-l'iguur 2.ll Vidivoord clialoaspeg:lna •t 1 trefwoord 

Vidiwoord 

verzekeringen 
meer dan 200 pagina's gevonden 
nog een trefwoord of END 

Omdat er meer dan 200 pagina's met informatie beschikbaar z1Jn, moet de 
gebruiker nog een trefwoord bedenken of het zoekprces afbreken. De 
gebruiker tikt nu het trefwoord ondernemers in. Binnen een paar seconden 
meldt Vidiwoord dat er één pagina met informatie gevonden is (figuur 2.12). 

Figuur 2.12 Vidivoord dialoogpagina aet tvee trehoorden 

Vidiwoord 

verzekeringen 
ondernemers 
4 pagina's gevonden 
nog een trefwoord of END 

Zodra de gebn1iker de END-toets indrukt, krijgt hij een paginalijst met de 
gevonden pagina's (figuur 2.13). Als hij een pagina wil bekijken, dan kiest 
hij deze door het ervoorstaande nU11111er te toetsen, gevolgd door een#. 

Figuur 2.13 Vidivoord paginalijst 

Vidiwoord 

verzekeringen 
ondernemers 
4 pagina's gevonden 
nog een trefwoord of END 

1 informatie 0c 
ziekte,risico's 

2 informatie 0c 
risico's,overlijden 

3 informatie 0c 
ziekte,risico's,nieuws 

4 informatie 0c 
ziekte,risico's,aanvragen 



De pagina's worden in de lijst beschreven door de naam van de informatie
leverancier, de prijs van de pagina en de descriptor. Deze descriptor is 
opgebouwd uit trefwoorden die naast de door de gebruiker ingetikte 
trefwoorden eveneens aan de pagina gekoppeld zijn. Om zoveel mogelijk 
verschillende trefwoorden in de descriptor kwijt te kunnen, selecteert 
Vidiwoord op de lengte van die trefwoorden: eerst de kortste, dan de op één 
na kortste, totdat de beschikbare ruimte van 26 karakters vol is. 
Er zijn in dit geval vier pagina's gevonden, in plaats van de ene in 
hetzelfde voorbeeld bij de numerieke methode. Bij die methode mocht de 
informatieleverancier namelijk maar één pagina per trefwoord laten 
koppelen, in dit geval mag hij per trefwoord meerdere pagina's koppelen. 
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Hoofdstuk 3. Begrippenkader en theoretische achtergrond 

In het vorige hoofdstuk zijn de numerieke zoekweg en Vidiwoord 
kort getypeerd, waarbij de sterke en zwakke kanten van beide 
methoden globaal werden aangeduid. In dit hoofdstuk zal het voor 
beide onderzoeksvragen benodigde begrippen- en onderzoekskader 
worden geformuleerd, waarbij - waar nodig - de theoretische 
achtergrond zal worden geschetst. 

Allereerst wordt daarbij aandacht geschonken aan het doel van het 
zoekproces teneinde de verschillende vraagsituaties, die met name 
bij de tweede onderzoeksvraag aan de orde zullen komen, te kunnen 
definieren. 

3 .1 · Begrippenkader zoekproces 

De in Viditel opgeslagen pagina's hangen over het algemeen niet 
als los zand aan elkaar. Met name het feit, dat een informatie
leverancier bij de algemene numerieke zoekweg per onderwerp 
slechts één pagina aan het eind van een zoekweg mag hangen, heeft 
binnen Viditel tot een boekachtige structuur geleid . Deze door de 
zoekweg ontsloten pagina vormt de "sleutel" tot de overige op het 
onderwerp betrekking hebbende informatie-pagina's. 

Zo'n· op hetzelfde onderwerp betrekking hebbend setje pagina's, 
dat in het SIM-jargon ook wel als 'electronische boekje' wordt 
betiteld, wordt hierna aangeduid als informatieeenheid. 

De direct door de zoekweg ontsloten pagina, waarmee de 
ontsluiting van de overige pagina's van een informatie-eenheid 
wordt gerealiseerd, wordt hierna aangeduid als 'sleutelpagina'. 
De pagina's die direct of indirect via deze sleutelpagina's 
ontsloten worden in dit afstudeerverslag aangeduid met het begrip 
'rubriekspagina's'. 

In bijlage 2 wordt ter illustratie een aantal pagina's van zo'n 
informatie-eenheid weergegeven, in dit geval rond een technisch 
ontwikkelingskrediet voor ondernemers. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat zo'n sleutelpagina vaak niet alleen de ontsluiting van 
de rubriekspagina's verzorgt, maar ook zelf informatie bevat. 
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3. 2 Doel van het zoekproces 

Aan de hand van de begrippen informatie-eenheid, sleutelpagina en 
rubriekspagina kunnen drie verschillende vraagsituaties en de 
daarmee samenhangende doelen van het zoekproces als volgt 
geformuleerd worden: 

1. Sleutelvraag (-situatie) 

De gebruiker heeft een algemene/oriënterende vraag, zoals 'zou 
ik iets aan het technisch ontwikkelingskrediet kunnen hebben?' 
of 'wat is en doet de VNG eigenlijk?'. 

Bij dit vraagtype dient de gebruiker in principe eerst op de 
sleutelpagina van de betrokken informatie-eenheid terecht te 
komen van waaruit hij - indien nodig - kan doorkiezen naar 
eventueel voor hem van belang zijnde rubriekspagina's . Het 
direct op een rubriekspagina terecht komen is in deze vraag
situatie meestal niet zinvol en vaak zelfs verwarrend voor de 
gebruiker. Wat moet men bijvoorbeeld met een rubriekspagina 
"procedure" als men niet weet, waarop de procedure betrekking 
heeft. 

2. Rubrieksvraag (-situatie) 

De gebruiker heeft een specifieke vraag, zoals "wat is het 
voor 1987 beschikbare budget voor het ontwikkelingskrediet?" 
of "Is er documentatie over de VNG beschikbaar?" 

Bij dit vraagtype is de gebruiker meestal al op de hoogte van 
de informatie op de sleutel-pagina en zal daarom bij voorkeur 
zo snel mogelijk op de betrokken rubriekspagina terecht willen 
komen. De directe toegankelijkheid van rubriekspagina's van 
standaard Vidiwoord zal hiertoe meer bijdragen dan het 
doorkiezen via de sleutelpagina, zoals dat bij gestructureerd 
Vidiwoord noodzakelijk is. 

3. Overzichtsvraag (-situatie) 

De gebruiker heeft behoefte aan een in principe volledig 
overzicht van gelijksoortige informatie-eenheden, zoals "van 
welke overheidssubsidies kan ik als startende ondernemer 
gebruik maken? " . 

Bij dit vraagtype is de gebruiker in principe vooral 
geYnteresseerd in de sleutelpagina's van alle voor hem 
relevante informatie-eenheden. Het tevens verkrijgen van alle 
betrokken rubriekspagina's zou hem het verkrijgen van 
overzicht waarschijnlijk juist weer bemoeilijken. 
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3. 3 Verloop van het zoekproces 

Binnen het verloop van het zoekproces met Viditel zijn, 
afhankelijk van de vraagsituatie, vier dan wel vijf (sub-) fasen 
te onderscheiden: 

- de startfase, waarbij de gebruiker een startpagina opvraagt 
om zijn zoekweg te kunnen beginnen; 

- de selectiefase, waarin de gebruiker de voor hem relevante 
informatie-eenheden dient te selecteren en waarbinnen op 
zichzelf weer 2 sub-fasen te onderscheiden zijn: 

+ de zoekfase, waarin de gebruiker zijn informatiebehoefte 
aan Viditel kenbaar maakt; 

+ de lijstfase, waarin de gebruiker een lijst krijgt met daarop 
vermeld de informatie die over het gewenste onderwerp in 
Viditel aanwezig dan wel - bij Vidiwoord - door de gebruiker 
gevonden is ; 

- de informatiefase; hierbij zal de gebruiker - anders dan bij 
de vorige fasen, waarbij het accent geheel op het zoeken en 
selecteren lag - pagina's aangeboden krijgt, waarop voor hem 
mogelijk relevante informatie staat. Ook binnen deze fase 
kunnen twee subfasen onderscheiden worden: 

+ de doorkiesfase, waarin de gebruiker vanuit een sleutel-
pagina, waarvan de inhoud hem over het algemeen reeds bekend 
zal zijn, moeten doorkiezen naar de door hem gewenste 
informatie; van deze fase is slechts sprake indien de 
gebruiker op zoek is naar rubrieksinformatie; 

+ de leesfase, waarin de gebruiker de aangeboden informatie 
doorleest op zoek naar de voor hem relevante passages. 

In figuur 2 .14 is dit schematisch weergegeven. 

Figuur 2.14 Fasen van zoekproces in Viditel 

Startfase 

Selectiefase 

' Zoek.fase Lijstfase 

Informatiefase 

' Doorkiesfase Leesfase 

-----------------------------► 
tijd (op en neer stappen tussen fasen mogelijk) 
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In bijlage 3 worden deze fasen voor zowel de numerieke 
zoekmethode als de beide Vidiwoord-varianten schematisch 
weergegeven. Aan de hand van deze schematische weergave wordt 
ieder van deze fasen afzonderlijk onder de loep genomen en van 
commentaar voorzien. 

3 • 3 . 1 De startfase 

De huidige numerieke zoekwegen in Viditel worden door de 
doorsnee-gebruiker via de zogenaamde 0-pagina aangekozen. Dit is 
over het algemeen de eerste Viditel-pagina waarop de gebruikers, 
die toegang tot Viditel hebben gekregen, terechtkomen. Daarnaast 
blijkt de doorsnee-gebruiker er ook tijdens een sessie de 
voorkeur aan te geven deze 0-pagina steeds opnieuw aan te kiezen 
in plaats van direct de eerste pagina van de gewenste zoekmethode 
op de roepen. Vooralsnog lijkt er geen reden om aan te nemen, dat 
ditzelfde niet ook zal gelden voor de nieuwe alfanumerieke 
zoekmethode Vidiwoord. Binnen het kader van dit verslag zal deze 
fase dan ook verder buiten beschouwing worden gelaten. 

Wel zal in het slothoofdstuk worden aanbevolen om het in de 
toekomst mogelijk te maken om op willekeurig welke pagina in 
Viditel op de zogenaamde commando-regel ( de 24ste regel van het 
beeldscherm) een trefwoord in te tikken. Indien aan deze 
aanbeveling gevolg wordt gegeven, zal de alfanumerieke 
zoekmethode in deze startfase ten opzichte van de numerieke 
methode onmiskenbaar terreinwinst boeken. 

3 . 3 . 2 De selectiefase 

In deze fase dient de gebruiker uit het volledige informatie
aanbod die pagina's te selecteren, die voor hem - gezien zijn 
vraagstelling van dat moment - relevant zijn. 
De selectiefase bestaat op zichzelf weer uit twee subfasen, de 
zoekfase en de lijstfase, die met name bij de beide 
Vidiwoord-varianten een sterke wisselwerking vertonen. 

In de zoekfase selecteert de gebruiker aan de hand van numeriek 
aan te duiden, dan wel direct in tikken trefwoord(en) een aantal 
mogelijk r,~levante informatie-ingangen. 

In de lijstfase krijgt hij een overzicht van de bij deze pagina's 
behorende beschrijvingen en zal de verdere selectie op basis van 
deze descriptoren moeten gebeuren. 

In het algemeen zal de gebruiker bij de numerieke methode zijn 
vraag met een enkel trefwoord dienen aan te duiden om vervolgens 
in de lijstfase aan de hand van descriptoren het door hem 
gewenste resultaat nader toe te spitsen. 
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Bij de beide Vidiwoord-varianten zal de gebruiker het resultaat 
reeds in de zoekfase kunnen toespitsen door het intikken van 
meerdere trefwoorden. Hierbij dient overigens te worden bedacht, 
dat het zeker bij sleutel- en overzichtsvragen over het algemeen 
niet mee zal vallen om meer dan 2 à 3 de betreffende vraag 
typerende trefwoorden te bedenken zonder dat daarmee mogelijk 
relevante informatie wordt weggegooid. Toch zal de lengte van de 
lijst het vaak noodzakelijk maken om meer trefwoorden in te 
tikken dan nodig is om de vraag optimaal te typeren. Een 
gebruiker, die in het werkgelegenheidsvraagstuk in zijn 
algemeenheid geïnteresseerd is, zou eigenlijk slechts het woord 
"werkgelegenheid" moeten intikken om zijn vraag optimaal te 
typeren. Als hij echter om de lengte van de lijst terug te 
dringen bijvoorbeeld "vrouwen" als extra trefwoord intikt, zal 
hij daarmee waarschijnlijk alle informatie over werkgelegenheid 
in het algemeen en over de werkgelegenheid onder mannen 
kwijtraken. 

Als hierna over "extra trefwoorden" wordt gesproken, wordt steeds 
gedoeld op de situatie, waarin een gebruiker meer trefwoorden 
moet intikken dan nodig zijn om zijn vraag optimaal te typeren. 
Dit zal vrijwel onvermijdelijk tot informatieverlies leiden. 

Verschillen tussen de 3 methoden in de selectie-fase 

De vergelijkende weergave van de verschillende fasen in het 
zoekproces in bijlage 3 geeft goed weer, dat het technisch 
zoektraject van de numerieke zoekmethode ten opzichte van de 
zoekfase bij de beide Vidiwoordvarianten op zijn minst vrij 
omslachtig oogt. Ook geeft deze figuur weer dat de door te nemen 
lijst van informatie-ingangen over het algemeen korter zal zijn 
dan de vergelijkbare lijst bij de beide Vidiwoord-varianten. 

Dit hangt samen met het feit, dat een informatieleverancier bij 
de numerieke zoekmethode per trefwoord slechts één pagina aan de 
betreffende zoekweg mag hangen. Dit geldt zelfs indien in zijn 
bestand tientallen informatie-eenheden voorkomen, die op het 
bewuste trefwoord betrekking hebben. 

Omdat het bij standaard Vidiwoord wel toegestaan is om het 
bewuste trefwoord aan alle 1~elevante pagina's te hangen, zal de 
lijstfase bij deze variant ovEir het algemeen het langste zijn. 
Hierbij moet dan wel direct aangetekend worden, dat - zoals 
hierboven reeds werd aangekondigd - de zoek- en lijstfase bij de 
beide Vidiwoordvarianten sti:!rk op elkaar inwerken. Door het 
intikken van extra trefwoorden zal de lijstfase drastisch 
ingekort kunnen worden, ma.ar zal de zoekfase weer omslachtiger 
worden en bovendien met informatieverlies gepaard kunnen ga.an. 
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Bij gestructureerd Vidiwoord zal de lijstfase - wat lengte 
betreft - tussen beide andere methoden inzitten. Bij deze methode 
wordt immers slechts een pagina per informatie-eenheid ontsloten, 
de zogenaamde sleutelpagina. 

Over de lengte van een "lijst" moet overigens niet te licht 
worden gedacht. Als een gebruiker een lijst te lang acht om door 
te nemen, staan voor hem slecht onaantrekkelijke uitwegen open: 

a. hij geeft het zoeken op 

b. hij bekijkt slechts een deel van de lijst, waardoor hem 
mogelijk een deel van de informatie ontgaat 

c. hij gaat extra trefwoorden intikken, waardoor hij al dan niet 
bewust relevante informatie kwijtraakt. 

3. 3. 3 Informatie-fase 

Voor wat de informatie-fase betreft kan na hetgeen hierover in 
eerdere hoofdstukken reeds is opgemerkt, kort volstaan worden 
met: 

a. de lees-fase is voor alle drie methoden en voor alle drie de 
vraagsituaties gelijk; 

b. de overigens over het algemeen korte numerieke doorkiesfase 
doet zich slechts voor bij 2 van de 3 methoden en bij een van 
de drie vraagsituaties, te weten de rubrieksvraag; 

c. het ontbreken van de doorkiesfase bij standaard Vidiwoord zal 
derhalve alleen voor wat rubrieksvragen betreft een 
compensatie vormen voor de over het algemeen langere 
lijstfase. 
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Hoofdstuk 4 OnderzoeksversJag 

In dit een na laatste hoofdstuk wordt verslag gedaan van het 
feitelijke onderzoek naar de beide onderzoeksvragen, dat in twee 
fasen heeft plaatsgevonden. Er moest immers rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid, dat het antwoord op de eerste 
onderzoeksvraag ( : stelt Vidiwoord niet te hoge procedurele eisen 
aan de gebruiker?) zodanig zou moeten worden beantwoord, dat van 
de invoering van Vidiwoord af zou moeten worden gezien. Daarmee 
zou ook het zoeken naar een antwoord op de tweede onderzoeksvraag 
(: welke Vidiwoord-variant dient te worden ingevoerd?) zijn zin 
hebben verloren. 

In paragraaf 4. 3 worden dan ook eerst de opzet en resultaten van 
de eerste onderzoeksfase weergegeven, die van 1 februari tot 1 
april heeft geduurd. Daarna zal in paragraaf 4. 4 verslag worden 
gedaan van de opzet en resultaten van de tweede onderzoeksfase. 

4 .1 Voor bereiding 

Als inhoudelijke voorbereiding op dit onderzoek, begon de 
afstudeerperiode met een inwerkperiode bij het Dr. Neher
laboratorium. Hier werd nader kennis gemaakt met Viditel, 
Vidiwoord en de zoekproblematiek. Nadat de vragen van PTT 
geconcretiseerd waren in onderzoeksvragen, werd met de feitelijke 
voorbereidingen van het onderzoek begonnen . 

Vidiwoord was op dat moment vrijwel gereed, maar adequate 
handleidingen voor gebruikers, informatieleveranvciers en de 
Vidiwoordbeheerder ontbraken nog, terwijl deze voor beide 
onderzoeksfasen onontbeerlijk moesten worden geacht . Er zijn 
daarom in het kader van dit onderzoek drie handleidingen 
geschreven: één voor gebruikers die met Vidiwoord naar informatie 
willen gaan zoeken, één voor informatieleveranciers die hun 
informatie met Vidiwoord willen ontsluiten en één voor de 
beheerder van Vidiwoord. In bijlage 4 is het ontwerpproces van de 
gebruikershandleiding kort beschreven. 

Vervolgens was het voor beide onderdelen van het onderzoek 
noodzakelijk de beschikking te hebben over een met Vidiwoord 
ontsloten bestand. In het openbare Viditel- systeem was nog geen 
enkel bestand geïndexeerd ( dat wil zeggen met Vidiwoord 
ontsloten ) . In overleg met het Parlementair Documentatie Centrum 
(PDC) van de Rijksuniversiteit Leiden, waar het tweede deel van 
de af studeerperiode plaatsvond, is vervolgens een deel bestand van 
hen uitgekozen en geïndexeerd. Gekozen is voor het bestand 
'Financiële Regelingen'. 
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De redenen hiervoor zijn de volgende: 

a. het bestand is zeer uniform wat betreft opbouw; 

b. de doelgroep is in principe globaal bekend; 

c. de omvang van het bestand is beperkt, zodat het hele bestand 
ontsloten kan worden. 

Ad a. Aandacht voor de bestandsopbouw is van belang, omdat 
een niet consequent doorgevoerde ordening van informatie in 
het bestand de onderzoeksresultaten op een ongewenste wijze 
zou kunnen beïnvloeden. Het is derhalve van belang een 
bestand te selecteren waarin de gekozen ( SIM- )principes 
consequent zijn toegepast. 

Ad b. Om een zo representatief mogelijke groep proefpersonen 
samen te stellen, is het van belang dat de doelgroep van 
het bestand bekend is. 

Ad c. Het bestand moet zowel met standaard Vidiwoord als met 
gestructureerd Vidiwoord ontsloten worden. Omdat het 
indexeren relatief tijdrovend is, kan niet het gehele 
PDC-bestand ontsloten worden. Het bestand 'Financiële 
Regelingen' omvat ongeveer 50 regelingen. Gemiddeld neemt 
een regeling 10 Viditel-pagina's in beslag. Het bestand 
beslaat dus ongeveer 500 Viditel-pagina's. Dit betekent dat 
er met standaard Vidiwoord 500 pagina's ontsloten moeten 
worden en met gestructureerd Vidiwoord 50. 

Tenslotte is er in de voorbereidingsfase een begrippen-kader 
geformuleerd, waarvan in het vorige hoofdstuk al verslag is 
gedaan. 

4.2 Proefpersonen 

In verband met de omvangrijke voorbereidingen enerzijds en 
anderzijds de beperkte tijd, die voor het onderzoek beschikbaar 
was, moest helaas worden volstaan met een geringer aantal 
proefpersonen dan uit onderzoeksoogpunt wellicht wenselijk zou 
zijn geweest. Men dient dit bij de beoordeling van de 
onderzoeksresultaten, waarvan hierna verslag zal worden gedaan, 
dan ook steeds in het oog te houden . In dit verband is het een 
gelukkige omstandigheid, dat de resultaten op hoofdlijnen vrij 
eenduidig blijken te zijn, waardoor de kans dat de uitkomsten 
geheel op toeval berusten, toch niet al te groot geacht behoeft 
te worden. 
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Voor de eerste onderzoeksvraag werd volstaan met een tiental 
proefpersonen, die - voorzover dat bij zo'n gering aantal 
mogelijk is - zo representatief mogelijk werden gekozen, te 
weten: 

1. drie gebruikers die net beginnen Viditel te gebruiken; 
2. vier gebruikers die redelijk veel met Viditel werken en 
3. drie gebruikers die veel (dagelijks) met Viditel werken. 

Voor de tweede onderzoeksvraag werd, gezien de complexiteit en 
het wellicht meer algemene belang ervan, het dubbele aantal 
proefpersonen genomen. Zoals reeds in hoofdstuk 2 werd aangeduid, 
is het grotere beroep dat alfanumerieke zoekmethoden op de 
conceptuele vaardigheden van een gebruiker doen, een algemeen 
probleem. Mocht het gestructureerd indexeren op dit punt 
verlichting brengen, dan is er alle reden om in een nader 
onderzoek na te gaan of hier wellicht van een generaliseerbare 
oplossing sprake is. 

4. 3 Verslag onderzoeksfase 1 

De onderzoeksvraag luidde: 'Is het mogelijk om de doorsnee 
Viditelgebruiker aan de hand van een beknopte handleiding te 
leren werken met Vidiwoord?' 

4. 3 .1 Methode van onderzoek 

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvragen hebben is een 
aantal proefpersonen gevraagd om te leren werken met Vidiwoord. 
Tijdens dit leerproces zouden ze geobserveerd worden. In deze 
paragraaf (4.3.1.n) wordt dieper ingegaan op deze 
onderzoekmethode. 

4.3.1.1 Procedure 

Omdat het niet alleen belangrijk is of men al of niet kan leren 
werken met Vidiwoord, maar ook te weten bij welke acties het 
eventueel mis gaat en waarom het daar mis gaat, is gekozen voor 
observatie tijdens het uitvoeren van de opdrachten . Tijdens de 
observatie werden geen aanwijzingen gegeven, omdat gebruikers die 
met Vidiwoord willen leren werken ook geen andere ondersteuning 
zullen hebben dan de handleiding . 

De proefpersonen moesten de gebruiksaanwijzing vóór het onderzoek 
doorlezen. Hiertoe kregen ze de gebruiksaanwijzing tevoren 
toegestuurd, zodat ze voor het doorlezen zoveel tijd konden nemen 
als ze wilden. De onderzoeksvraag was immers of Viditelgebruikers 
aan de hand van een korte gebruiksaanwijzing met Vidiwoord kunnen 
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leren werken, zodat in het kader van dit verslag voorbij kon 
worden gegaan aan de situatie waarin gebruikers niet eerst de 
gebruiksaanwijzing doornemen. Overigens valt niet aan te nemen 
dat de gemiddelde gebruiker in deze laatste situatie tot 
vruchtbare resultaten zal komen. De kans dat de gebruiker de 
inventiviteit en volharding zal opbrengen om proefondervindelijk 
de juiste functietoetsen te ontdekken, moet vrij klein worden 
geacht. 

De proefpersonen die nog geen ervaring hadden met Viditel kregen 
ook de Viditel-gebruiksaanwijzing van te voren. 

De onderzoek-sessie was als volgt opgebouwd: 

- korte inleiding over het doel van het onderzoek; 
- eventueel terminal uitleggen; 
- eventueel korte cursus Viditel en ermee oefenen; 
- vijf minuten oefenen met Vidiwoord; 
- één voor één voorleggen van de opdrachten; 
- evaluatie. 

De proefpersoon werd gevraagd om tijdens het onderzoek direct 
alle commentaar te geven op Vidiwoord, opdat men geen belangrijke 
kritiek zou vergeten. Er werd door degene die observeerde niet 
direct gereageerd op dit commentaar teneinde het onderzoek niet 
te beïnvloeden. Tijdens de evaluatie werd echter op de ter sprake 
gebrachte onderwerpen teruggekomen. 

Om wat extra informatie te krijgen, die niet direct voor de 
onderzoeksvraag van belang was, is aan het eind van iedere sessie 
aan de proefpersonen expliciet gevraagd of zij 'het moeilijk 
hadden gevonden' en of zij - indien zij voor de keuze gesteld 
zouden worden - voor de numerieke methode of voor Vidiwoord 
zouden kiezen. 

4.3.1.2 Verantwoording gebruikersopdrachten 

De gebruikersopdrachten WE!rden zodanig gekozen, dat alle 
procedurele acties aan bod kwamen. Verder werden de opdrachten zo 
eenvoudig gehouden, dat dE! resultaten zo min mogelijk door 
concep tuele problemen zoudEm kunnen worden verstoord. 

Gerubriceerd naar de in hoofdstuk 3 beschreven fasen van het 
zoekproces werden de volgende procedurele acties op hun 
uitvoering door de proefpersonen getoetst: 
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Startfase 

a. vinden/oproepen van de dialoogpagina 

Zoekfase 

b. invoeren trefwoord 
c. laatst ingevoerde trefwoord wissen 
d. alle ingevoerde trefwoorden wissen 
e. aangeboden hints opvragen 
f. kiezen van een hint 
g. oproepen hulplijst 

Lijstfase 

h. oproepen paginalijst 
i. bekijken pagina-beschrijvingen op lijst 
j. kiezen van pagina uit lijst 
k. terugkeren vanuit gekozen pagina naar lijst 

De beide subfasen van de informatiefase konden bij deze eerste 
onderzoeksvraag buiten beschouwing blijven, omdat deze fasen geen 
procedurele Vidiwoord-acties met zich meebrengen. 

4. 3. 2 Resultaten 

De handleiding is door alle gebruikers van tevoren doorgenomen. 
Men zegt hier gemiddeld 10 minuten aan besteed te hebben. Het 
on-line gedeelte ( deel dat in Viditel is opgenomen) heeft niemand 
gebruikt, en tijdens de proef werd alleen de achterpagina van de 
handleiding (met een functieoverzicht) zo nu en dan geraadpleegd. 

In de volgende paragrafen worden de resultaten per fase en 
opdracht weergegeven. 

4.3.2.1 Startfase 

a. De Vidiwoord toegangspagina vinden en oproepen. 

Geen enkele proefpersoon heeft moeite met he t oproepen van de 
Vidiwoord toegangspagina (paginanummer 960 ) . Dit is niet 
verwonderlijk, omdat het oproepen van een pagina een 
standaard- procedure in Viditel is. 
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4.3.2.2 Zoek:fase 

b. Invoeren trefwoord. 

Het invoeren van een in de opdracht genoemd trefwoord levert 
geen grote problemen op. Drie proefpersonen, twee beginners en 
iemand die zeer veel van Viditel gebruik maakt, blijven echter 
na het intikken van een trefwoord wachten totdat Vidiwoord het 
accepteert. Ze vergeten dat ze een # moeten toetsen na het 
trefwoord. 

c. Het laatst ingevoerde trefwoord wissen. 

Het enige probleem blijkt te zijn dat men soms eerst niet weet 
welke toets bedoeld wordt met de aanduiding CR. Dit vindt men 
echter snel in de handleiding. 

Twee gebruikers (één beginner en één ervaren gebruiker van 
Viditel ) toetsen in plaats van de RETURN-toets steeds de 
START-toets in, zodat de reeds ingevoerde trefwoorden 
verwijderd worden. Om dit te herstellen moeten deze 
trefwoorden opnieuw ingetikt worden. Dit is natuurlijk zeer 
inefficiënt. Niet alleen het intikken kost tijd, ook het 
bedenken van welke trefwoorden men had ingevoerd kost moeite. 

d. Alle ingevoerde trefwoorden wissen. 

Het wissen van alle ingevoerde trefwoorden door het indrukken 
van de START-toets levert weinig problemen op. Alleen de 
gebruikers van één type terminal hebben moeite met het vinden 
van de START-knop. Zij lossen dit op door enige malen de 
RETURN-knop in te drukken. Dit neemt echter meer tijd in 
beslag dan het indrukken van de START-knop. 

e. Aangeboden hints opvragen. 

Niemand heeft noemenswaardige problemen met het opvragen van 
semantische hints. De regel-24 boodschap ( een boodschap van 
Vidiwoord) vertelt precies wat de gebruiker moet doen om de 
hint te krijgen. 
Bij de morfologische hints is dit echter niet het geval. De 
gebruiker krijgt daar de boodschap 'NIET GEVONDEN, ER ZIJN 
HINTS ' . Men moet eerst in de handleiding gaan zoeken naar de 
bijbehorende toets. 
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f. Kiezen van een hint uit de lijst. 

De gebruiker weet niet wanneer er wel en wanneer er niet een # 
getoetst moet worden na een keuzecijf er. Bij het kiezen van 
een hint moet het wel, maar in de numerieke zoekstructuur van 
Viditel en van informatieleveranciers niet. Omdat de gebruiker 
op en neer moet springen tussen Vidiwoord en deze numerieke 
methode moet er de ene keer wel en de andere keer niet een # 
getoetst worden na een keuzenummer. Dit is verwarrend. 
Verder heeft niemand echter moeite met het kiezen van een 
hint. 

g. Hulplijst oproepen. 

Het oproepen van een hulplijst met procedurele hulp kost 
niemand moeite. 

4. 3. 2. 3 Lljstfase 

h. Oproepen paginalijst. 

Het oproepen van een paginalijst levert soms problemen op. 
Deze problemen komen echter alleen voor bij gebruikers van een 
bepaald type terminal. Deze terminal heeft geen duidelijke 
END-toets, de toets die ingedrukt moet worden om een 
paginalijst op te roepen. De END-functie zit verstopt onder de 
SEND-toets, die eerst ingedrukt moet worden waarna een 
menuutje verschijnt met onder andere de END-functies. Omdat de 
gebruikers de toets niet zien, proberen ze het woord END te 
spellen door achtereenvolgens de letters E, N en D in te 
drukken. Als er dan echter niets gebeurd, beseffen ze wel dat 
er iets mis is en weten alsnog de END-toets te vinden. 

Verder levert het oproepen van de paginalijst geen problemen 
op. 

i. Bekijken paginabeschrijvingen op lijst. 

Als een gebruiker een paginalijst ·wil bekijken kan hij met 
behulp van twee toetsen naar voren en achteren in die lijst. 
Voor het naar achteren stappen in de lijst moet de gebruiker 
volgens de aanwijzing onder aan d,~ lijst iets met 'LF' doen. 
In eerste instantie weet niemand wat hiermee bedoeld wordt, en 
zes proefpersonen proberen eerst de letters L en F in te 
drukken voordat ze in de handleiding gaan zoeken. Daar vindt 
men echter snel welke toets men wél in moet drukken. In de 
handleiding vindt men ook de toets die men moet indrukken om 
naar een vorig deel van de lijst terug te stappen. 

- 31 -



Nadat men het één of twee keer opgezocht heeft, levert het 
geen probleem meer op. 

j. Kiezen van pagina uit lijst. 

Bij het kiezen van een pagina moet men het met die pagina 
corresponderende keuzenummer intoetsen, gevolgd door een #. 
Vooral de ervaren Viditelgebruikers onder de proefpersonen 
vergeten vaak om een # te toetsen na het nummer. 

De beginnende Viditel-gebruikers hebben dit probleem ook, zij 
het omgekeerd. Zij toetsen wel steeds een # na het nummer, 
maar zij doen dit ook als ze verder gaan zoeken in het 
PDC-bestand. Bij die keuzes moet het juist niet, en de 
gebruikers krijgen dan meestal een zwart scherm te zien met de 
boodschap 'BLZ. BESTAAT NIET; TOETS OPNIEUW AUB'. 

Verder levert het kiezen van een pagina uit de paginalijst 
geen problemen op. 

k. Terugkeren vanuit gekozen pagina naar lijst 

Het terugkëren naar de lijst op de dialoogpagina kost alle 
gebruikers moeite. De oorzaak hiervan is dat er in Viditel 
twee manieren zijn om naar een net bekeken pagina terug te 
keren. De ene manier is het toetsen van de tekens *#. Men kan 
daardoor maximaal drie pagina's terugstappen. Omdat dit niet 
veel is, richten sommige informatieleveranciers hun bestand zo 
in, dat de gebruiker altijd via een vaste keuze kan terugkeren 
naar de ervoor bekeken pagina. In het PD C-bes tand heeft de 
gebruiker altijd de mogelijkheid om met de 0-keuze (het 
toetsen van een 0) terug te stappen naar een pagina die net 
bekeken is. De technische verwezenlijking van dit terugstappen 
kan op twee manieren geschieden, maar de gebruiker merkt daar 
niets van. Onder aan iedere pagina staat 'terug O'. 
Een gebruiker die van de Vidiwoord-pagina naar een informatie
pagina is gestapt en vervolgens weer terug wil, moet dit doen 
met *# of met *bladzijdenummer#, maar met de 0-keuze lukt 
het niet. De boodschap 'terug O' brengt iedereen echter 
zodanig in verwarring, dat men eerst een paar keer O toetst. 
Probeert men dan alsnog terug te stappen met *# , dan lukt 
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dat niet meer. Omdat het Vidiwoord-paginanummer soms erg lang 
is en daardoor moeilijk te onthouden, levert het terugkeren 
naar de Vidiwoord-pagina voor iedereen problemen op. 

Verder werkt het verwarrend dat er op de Vidiwoord-pagina het 
paginanummer 9600 staat. Men denkt dat men naar deze pagina 
kan terugkeren door *960# te toetsen. Dit is niet altijd het 
geval. 

4. 3. 2. 4 Samenvatting resultaten gebruikers 

Ondanks de in de vorige drie paragrafen genoemde problemen kan 
iedereen na een minuut of 15 al goed (procedureel) met Vidiwoord 
werken. 

De belangrijkste problemen zijn: 

- de aanwijzingen die Vidiwoord tijdens het zoekproces geeft 
zijn soms moeilijk te vertalen naar knoppen op de verschillende 
terminals; 

- het is moeilijk om terug te stappen naar de Vidiwoord 
dialoogpagina; 

- het kiezen uit lijsten/overzichten gebeurt op de Vidiwoord 
dialoogpagina op een andere wijze dan in de rest van Viditel; 
dit is verwarrend. 

4.3.4 Mening van de proefpersonen. 

In de evaluatie na de test geven alle proefpersonen te kennen dat 
ze Vidiwoord niet te moeilijk vinden. Iedereen zegt Vidiwoord een 
gemakkelijkere en betere methode te vinden dan de huidige 
numerieke methode ( de proefpersonen die nog niet met Viditel 
konden werken, kennen de numerieke methode alleen van de korte 
cursus aan het begin van de onderzoek-sessie). Als ze zouden 
moeten kiezen tussen één van beide methodes, dan zou iedereen 
kiezen voor Vidiwoord. 

4. 3 . 5 Discussie en conclusie 

Het werken met Vidiwoord levert de proefpersonen geen grote 
problemen op. Men ervaart het zoeken met Vidiwoord als prettig, 
en men kan snel met Vidiwoord werken. 

Op basis van de waarnemingen bij deze groep proef personen is er 
geen aanleiding om het werken met Vidiwoord als te moeilijk te 
bestempelen. Het lijkt gerechtvaardigd om te concluderen dat de 
gebruikers in korte tijd met Vidiwoord kunnen leren werken, 
tenminste procedureel. 
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Conclusie: F.en beknopte handleiding is voldoende om een 
gebruiker binnen 15 minuten in staat te stellen 
procedureel met Vidiwoord om te gaan. 
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4. 4 Onderzoeksfase 2 

De onderzoeksvraag luidde: 'Welke Vidiwoord-variant verdient de 
voorkeur: 
- standaard Vidiwoord, waarbij de gebruiker direct 

toegang krijgt tot alle pagina's, maar waarbij het 
vaker nodig zal zijn om via 'extra trefwoorden'het 
zoekresultaat te beperken, of 

- gestructureerd Vidiwoord, waarbij alleen de 
sleutelpagina's direct toegankelijk zijn, maar 
minder extra trefwoorden bedacht en ingetikt 
behoeven te worden. ' 

4. 4 .1 Methode van onderzoek 

In de paragrafen 4 .1 en 4. 2 is al ingegaan op de keuze van het 
proefbestand en de proefpersonen. Voordat de onderzoeksresultaten 
besproken worden, zal hier de gevolgde procedure weergegeven 
worden en de daarbij gehanteerde gebruikersopdrachten. 

4.4.1.1 Procedure 

De proefpersonen die nog nooit eerder met Viditel gewerkt hebben 
krijgen eerst een korte cursus Viditel en mogen vervolgens even 
met Viditel oefenen/spelen. 
Alle proefpersonen krijgen een korte cursus Vidiwoord en mogen er 
vervolgens even mee oefenen. 
Dit eerste deel neemt per persoon tussen de 10 en 30 minuten in 
beslag. 

Iedere proefpersoon krijgt vervolgens vijf vragen waarop hij een 
antwoord moet proberen te vinden. De proefpersonen wordt 
uitdrukkelijk medegedeeld dat er vragen tussen kunnen zitten 
waarop in Viditel geen antwoord te vinden is. In de werkelijke 
gebruiksituatie is het namelijk ook zo dat een gebruiker niet bij 
voorbaat weet of er informatie te vinden is of niet. De vragen 
zijn door loting aan de proefpersonen toegewezen. 

Gekozen is voor een aantal van vijf vragen omdat het gezien de 
beschikbare tijd per proefpersoon niet mogelijk is er meer te 
stelkn . Een sessie met een proefpersoon duurt minimaal een uur 
en maximaal anderhalf uur. 

De helft van de proefpersonen begint met zoeken met 
gestructureerd Vidiwoord, de andere helft met standaard 
Vidiwoord. 

Na het beantwoorden van de vragen vindt er een korte evaluatie 
plaats. De proefpersoon wordt gevraagd om te vertellen of hij een 
voorkeur heeft voor standaard Vidiwoord of voor gestructureerd 
Vidiwoord . 
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In een vooronderzoek bleek dat de proefpersonen de trefwoorden 
bij schriftelijke uitreiking van de vragen letterlijk uit de 
vraag gingen halen en deze invoerden. Deze situatie komt niet 
overeen met de werkelijke situatie, waar de gebruiker zijn 
informatiebehoefte zelf moet vertalen in trefwoorden. Om de 
werkelijke situatie beter na te bootsen, is er een andere wijze 
van vraagstelling bedacht. De vragen worden vervat in een 
rollenspel waarin de proefpersoon een rol speelt. De situatie 
wordt aan de proefpersoon verteld, en ook de rol die hij moet 
spelen wordt duidelijk gemaakt. Vervolgens moet de proefpersoon 
de situatie in eigen woorden weergeven ( 'terugvertellen') en 
daarna het antwoord op de vraag gaan zoeken. Op deze wijze leeft 
de proefpersoon zich in de vraag in, en gaat de beschreven 
informatiebehoefte als zijn eigen informatiebehoefte beschouwen. 
Bij het uittesten van deze wijze van vraagstelling bleek dat men 
inderdaad geen trefwoorden meer letterlijk uit de vraag haalt, 
maar zelf trefwoorden probeert te bedenken. 

4.4.1.3 Verantwoording observatie proefpersonen 

Bij de observatie van de proefpersonen gedurende het uitvoeren 
van de opdrachten werd met name gelet op: 

a. het aantal stappen, dat de proefpersonen nodig hadden tot aan 
het moment, dat zij het gevraagde antwoord gevonden meenden te 
hebben dan wel het zoeken opgaven; 

b. het aantal fouten, dat tijdens het zoeken gemaakt werd, het 
soort fout en het al of niet fataal zijn van zo'n fout voor 
het zoekresultaat; 

c. het al dan niet juist/volledig zijn van het gevonden antwoord. 

4. 4 .1. 4 Opzet analyse 

Eerst wordt aan de hand van een tabel (tabel 4.1) bekeken in 
hoeverre de kwaliteit van de gevonden antwoorden tussen beide 
Vidiwoordvarianten uiteenloopt. Hierbij worden zowel de 
totaalgemiddelden als de gemidd1~lden per vraagsituatie 
vergeleken. Dit wordt gedaan om na te gaan of en zo ja in welke 
mate de prijs, die voor gestructureerd Vidiwoord moet worden 
betaald (: rubriekspagina's niet direct toegankelijk), zich 
terugbetaalt in een beter zoekreisultaat. 
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Vervolgens wordt met behulp van een tweede tabel (tabel 4 . 2) 
nader inzicht gegeven in de aard van de gemaakte fouten. Hierbij 
wordt tevens aangegeven in welke fase van het zoekproces deze 
fouten gemaakt werden en in welke mate hierbij van conceptuele 
fouten sprake was. De gedachte is immers, dat eventuele problemen 
met de alfanumerieke zoekmethode - voorzover niet van procedurele 
aard - vooral toegeschreven zouden moeten worden aan de hogere 
conceptuele moeilijkheidsgraad. 

Daarna wordt in een derde tabel (tabel 4 . 3) weergegeven in welke 
mate het direct toegankelijk zijn van de rubriekspagina's bij 
standaard Vidiwoord er ook werkelijk toe leidt dat de betreffende 
pagina's sneller ( : dus in minder stappen) worden bereikt). 
De maat die hierbij gehanteerd wordt is het aantal stappen dat 
nodig was om tot een correct antwoord te komen. 

Tenslotte wordt in een vierde tabel ( tabel 4. 4) de persoonlijke 
voorkeur van de 20 betrokken proefpersonen in beeld gebracht en 
becommentarieerd. 

4.4. 2 Resultaten 

4. 4. 2 .1 Kwaliteit gevonden antwoorden 

Tabel 4 .1 Fracties goed beantwoorde vragen 

Vraagsituatie Standaard Vidiwoord 

Sleutelinformatie 0.70 (16/23 ) 

Rubrieks- 0. 87 (13/ 15 ) 
informatie 

Overzicht over 
aanwezige 
informatie 

Totaal 

0.00 ( 0/12 ) 

0 . 58 (29/50) 

Gestructureerd Vidiwoord 

1.00 (24 / 24) 

1.00 (15/15 ) 

1.00 ( 11/11 ) 

1.00 (50 / 50 ) 

NB De fractie is berekend door het aantal goed beantwoorde vragen 
t e de len door het totaal aantal gestelde vragen. 
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Uit de gegevens in tabel 4 .1 blijkt eenduidig dat de resultaten 
die met gestructureerd Vidiwoord behaald worden beter zijn dan de 
resultaten die met standaard Vidiwoord behaald worden. Verder 
lijkt het zo te zijn dat de descriptoren van rubriekspagina's 
adequater zijn dan die van sleutelpagina's. 

In de tabel is ook af te lezen dat niet één proefpersoon die in 
standaard Vidiwoord naar overzichtsinformatie moest zoeken, het 
zoekproces met succes heeft af gemaakt. Dit zal in belangrijke 
mate liggen aan het feit, dat de proefpersonen op de paginalijst 
het verschil niet kunnen zien tussen de beschrijving van een 
rubriekspagina en van een sleutelpagina. Bovendien moeten ze bij 
de ene vraag 49 vermeldingen op de paginalijst bekijkenen bij de 
andere 26. Dit is erg omslachtig. De gebruikers van 
gestructureerd Vidiwoord hoeven voor dezelfde vragen maar 
respectievelijk 5 en 3 sleutelpagina's te bekijken. Er is dus 
sprake van een conceptueel probleem (: het niet kunnen herkennen 
van de sleutelpagina's) en een 'omslachtigheids'- probleem (: het 
moeten doorkijken van een lijst met teveel vermeldingen). 

4.4.2.2 Fouten en fout-oorzaken 

In tabel 4. 2 zijn per vraag de fouten die er gemaakt zijn 
weergegeven. 

Spelfouten beschouwen we niet als conceptuele fouten, de andere 
drie soorten fouten wel. De gemaakte fouten blijken grotendeels 
van conceptuele aard te zijn, terwijl procedurele fouten zich 
nagenoeg niet voordoen (bevestiging uitkomst eerste onderzoeks
vraag). Ook blijken de fouten nagenoeg gelijkelijk verdeeld te 
zijn over de zoek- en de lijstfase. De foutieve keuzes die de 
proefpersonen maakten in de lijstfase werden voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat men niet goed uit de descriptor kon 
opmaken waarover de pagina precies informatie zou geven, en ook 
door het hiermee samenhangende feit dat men sleutelpagina's niet 
van rubriekspagina's wist te onderscheiden. 

NB In de aanbevelingen in het slothoofdstuk zullen we derhalve de 
zgn. vaste descriptor aanbevelen, die de gebruiker hierbij 
waarschijnlijk meer houvast zal geven dan het huidige 
descriptor-type. 
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Tabel 4.2 Aantal en soort fouten per vraag 

z 0 E K F A s E L I J S T F A S ~ 
Foutief Foutieve Spelfout Foutieve keuze Totaal 
trefwoord hint uit paginalijst fouten 

Sleutelinformatie 

Vraag 1. sv 2 (1 fataal) 1 3 (1 fataal) 6 (2 fataal) 
Vermogens-
versterltings- GV 1 1 2 
krediet; 

Vraag 2. sv 1 fataal 4 5 (1 fataal) 
Aanvulling laag 
loon; GV 2 1 3 

Vraag 3. sv 1 1 4 6 
Demonstratie-
project GV 1 1 1 3 
energiebesparing; 

Vraag 4. sv 2 fataal 5 (2 fat.aal ) 7 (4 fataal) 
Subsidie voor 
internationale GV 1 1 
vakbeurs; . 

Rubrieksinformatie 

Vraag 5. sv 2 1 3 6 
SABA; 

GV 1 2 1 4 

Vraag 6. sv 1 fataal 1 fataal 2 (2 fataal) 
Offerte project 
buitenland; GV 0 

Vraag 7. sv 3 1 4 
Regeling 
bedrijfs- GV 1 1 2 
beeindigingshulp; 

Overzicht 
sleutelinformatie 

Vraag 8. sv 2 2 
Exportsubsidies; 

GV 2 1 3 

Vraag 9. sv 1 3 4 
Financiële 
regelingen GV 0 
opleidingen; 

Totaal aantal fouten: 20 9 8 23 

SV Standaard Vidiwoord 
GV Gestructureerd Vidiwoord 
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4.4.2.3 Lengte zoekweg 

Tabel 4. 3 Gemiddeld aantal benodigde stappen om tot een juist 
antwoord te komen 

Sleutelvraag Rubrieksvraag Overzichtsvraag 

Standaard 7.7 (123/16) 6.9 (96/14) allen gaven op! 
Vidiwoord 

Gestructureerd 5. l ( 117 / 23) 5.6 (84/15) 10.5 (116/11) 
Vidiwoord 

Uit de gegevens in deze tabel blijkt dat de directe toegankelijk
heid van rubriekspagina's bij standaard Vidiwoord er niet toe 
leidt dat de gebruiker minder stappen nodig heeft dan bij 
gestructureerd Vidiwoord. Dit illustreert nog eens het op elk.aar 
inwerken van de verschillende zoek.fasen: het wegvallen van de 
doorkiesfase blijkt tot meer stappen in de selectiefase te 
leiden. 

Verder is het aantal stappen dat men bij standaard Vidiwoord 
nodig heeft om rubrieksvragen te beantwoorden iets lager dan het 
aantal dat benodigd is om sleutelvragen te beantwoorden. 
Hierboven gaven we al aan, dat dit waarschijnlijk samenhangt met 
het feit, dat rubrieksinformatie in de lijstfase herkenbaarder is 
dan sleutelinformatie. 

Tenslotte blijkt uit de gegevens dat standaard Vidiwoord in wezen 
onbruikbaar is voor het beantwoorden van overzichtsvragen. Ook 
gestructureerd Vidiwoord is bij dit vraagtype echter vrij 
omslachtig. Om precies te weten waarover de gevonden pagina's 
gaan, moeten ze allen bekeken worden. De descriptor geeft niet 
voldoende en voldoende precieze informatie over de inhoud van de 
gevondEm pagina's. De hiervoor reeds aangeduide vaste descriptor, 
met als inhoud bijvoorbeeld de titel van de pagina, zou hier 
uitkomst kunnen bieden. 

Een volledig overzicht van het aantal stappen per vraag per 
proefpersoon is opgenomen als bijlage 6, en een beschrijving van 
de resultaten per vraag als bijlage 7. 
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4.4.2.4 Persoonlijke voorkeur proefpersonen 

In tabel 4. 4 is weergegeven voor welke methode de proefpersonen 
een voorkeur hadden. 

Tabel 4. 4 Persoonlijke voorkeur proefpersonen 

Proefpersoon 1 
Proefpersoon 2 
Proefpersoon 3 
Proefpersoon 4 
Proefpersoon 5 
Proefpersoon 6 
Proefpersoon 7 
Proefpersoon 8 
Proefpersoon 9 
Proefpersoon 10 
Proefpersoon 11 
Proefpersoon 12 
Proefpersoon 13 
Proefpersoon 14 
Proefpersoon 15 
Proefpersoon 16 
Proefpersoon 17 
Proefpersoon 18 
Proefpersoon 19 
Proefpersoon 20 

Totaal: 

Voorkeur voor 
Standaard Vidiwoord Gestructureerd Vidiwoord 

* 

* 

>'< 

* 

4 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

16 

Uit deze tabel blijkt dat de proefpersonen een duidelijke 
voorkeur hebben voor gestructureerd Vidiwoord. Hierbij moet 
overigens wel bedacht worden, dat de proefpersonen de kwaliteit 
van het resultaat (indien tenminste niet van opgave sprake was) 
niet echt mee konden wegen. Zij wisten immers niet of zij het 
goede/volledige antwoord gevonden hadden. 
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4. 4. 3 Bespreking :resultaten 

Zoals uit de resultaten in de vorige paragrafen blijkt, is er 
voor alle drie indicatoren een verschil ten gunste van gestruc
tureerd Vidiwoord. We bespreken deze resultaten kort per 
indicator en bespreken daarna de waarde van deze resultaten. 

4.4.3.1 Volledigheid en juistheid zoekresultaten 

Zowel wat betreft volledigheid als juistheid van de gegeven 
antwoorden scoort gestructureerd Vidiwoord ( veel) beter dan 
standaard Vidiwoord. Bij rubrieksvragen is het verschil niet zo 
groot, maar bij sleutelvragen en overzichtsvragen is het verschil 
omiskenbaar. 

Hieruit kan afgeleid worden dat het zoeken met gestructureerd 
Vidiwoord betere resultaten oplevert dan het zoeken met standaard 
Vidiwoord. 

4. 4. 3. 2 Omslachtigheid 

·ne omslachtigheid van het zoeken komt tot uitdrukking in het 
aantal stappen dat men moet doen om een correct antwoord te 
vinden én in het aantal proefpersonen dat het zoeken opgeeft 
omdat het hen te veel moeite kost om door te zoeken. 

Zowel het gemiddeld aantal stappen dat de proefpersonen nodig 
hebben voor het vinden van de juiste sleutelinformatie als het 
gemiddeld aantal stappen dat zij nodig hebben voor het vinden van 
rubrieksinformatie ligt voor standaard Vidiwoord hoger dan voor 
gestructureerd Vidiwoord. Bij beide vraagtypen 'wint' gestruc
tureerd Vidiwoord het dus van standaard Vidiwoord. 

Voor wat betreft de overzichtsvragen kunnen we geen vergelijking 
geven tussen tussen het aantal stappen met standaard Vidiwoord en 
met gestructureerd Vidiwoord, want geen enkele proefpersoon die 
met standaard Vidiwoord zocht heeft het zoekproces af gemaakt. 
Met gestructureerd Vidiwoord maakte daarentegen iedereen het 
zoekproces af. 

Bij het zoeken naar sleutelinformatie braken drie proEifpersonen 
die met standaard Vidiwoord zochten het zoekproces voortijdig af; 
bij het zoeken naar rubrieksinformatie met standaard Vidiwoord 
brak niemand het zoekproces voortijdig af. De proefpersonen die 
met gestructureerd Vidiwoord naar sleutelinformatie en 
rubrieksinformatie zochten voltooiden het zoekproces allen. 

Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat het zoeken met 
standaard Vidiwoord de gebruiker meer moeite kost en omslachtiger 
is dan het zoeken met gestructureerd Vidiwoord. 
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4. 4. 3. 3 Expliciete voorkeur van de proefpersonen 

Tachtig procent van de proefpersonen heeft voorkeur voor 
gestructureerd Vidiwoord, twintig procent voor standaard 
Vidiwoord. Bovendien zouden alle proefpersonen, indien zij voor 
de keuze gesteld werden, (gestructureerd of standaard) Vidiwoord 
verkiezen boven de numerieke zoekmethode. 

NB Dat gebruikers conceptuele problemen met Vidiwoord kunnen 
hebben, werd wel heel aardig geillustreerd door een van de 
proefpersonen, die standaard Vidiwoord verkoos boven 
gestructureerd Vidiwoord, maar daarmee wel aanmerkelijk 
slechtere resultaten scoorde! 

4. 4. 4 Conclusie 

Wat betreft alle drie indicatoren scoort gestructureerd Vidiwoord 
beter dan standaard Vidiwoord. Bovendien blijkt dat alle 
proefpersonen Vidiwoord verkiezen boven de numerieke methode. 

Conclusie: Indien PTT /Viditel Vidiwoord wil invoeren, dient zij 
de informatieleverahciers te adviseren om hun 
bestanden volgens de gestructureerd Vidiwoord methode 
te ontsluiten. 
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Hoofdstuk 5. Perspectief en aanbevelingen 

In dit slothoofdstuk probeer ik de bevindingen van het vorige 
hoofdstuk kort in een wat breder perspectief te plaatsen en 
eindig vervolgens dit af studeer-verslag met een aantal 
aanbevelingen voor verbetering en uitbreiding van de 
Vidiwoord-faciliteiten. 

5 .1 Bevindingen in breder perspectief 

Hoewel herhaald moet worden, dat de bevindingen toch op een 
relatief gering aantal proefpersonen zijn gebaseerd, zijn de 
resultaten toch voldoende eenduidig om een pleidooi te houden 
voor nader onderzoek naar de verdiensten van het gestructureerd 
indexeren voor alfanumerieke zoekmethoden in het algemeen. 

Dit te meer daar de heersende opinie over het algemeen juist 
neigt naar het toekennen van zoveel mogelijk trefwoorden aan 
zoveel mogelijk pagina 's. Hierbij gaat men terecht uit van de 
gedachte, dat de gebruiker over het algemeen zo volledig mogelijk 
geïnformeerd zal willen worden. De bevindingen van hoofdstuk 4 
lijken er echter op te duiden, dat het toekennen van zoveel 
mogelijk trefwoorden aan zoveel mogelijk pagina's juist het· 
tegengestelde bereikt van hetgeen terecht beoogd wordt. 

5. 2 Algemene aanbevelingen 

1. Adviseer informatieleveranciers die Vidiwoord gaan gebruiken 
om hun bestanden te ontsluiten volgens de gestructureerde 
methode. Naast de voordelen die dit voor de gebruiker biedt 
brengt dit ten opzichte van standaard Vidiwoord tevens een 
lagere systeembelasting met zich mee. 

5. 3 Gebruikerskant 

2. Voer een "vaste descriptor" in van 37 posities. 

De huidige typering van de gevonden pagina's op de paginalijst 
door middel van de kortste niet ingetikte trefwoorden stelt de 
gebruiker onvoldoende in staat om zich een indruk te vormen 
omtrent de informatie, die hij kan verwachten. De gebruiker 
wordt daardoor te weinig houvast geboden bij het bepalen, 
welke pagina's nu wel en welke niet de door hem gewenste 
informatie zouden kunnen bevatten. 

In de huidige situatie probeert Vidiwoord zoveel mogelijk van 
de wel aan de pagina toegekende, maar nog niet door de 
gebruiker ingetikte trefwoorden in de descriptor-regel te 
plaatsen. Aangezien de 30 posities van deze descriptor-regel 
vaak onvoldoende zijn om alle resterende trefwoorden te 
bevatten, worden de kortste gekozen. Dit zijn niet altijd de 
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meest zinvolle trefwoorden, en tevens kan het hierdoor 
voorkomen dat verschillende pagina's een zelfde descriptor 
krijgen. Dit gebeurt als de onderscheidende trefwoorden te 
lang zijn om getoond te worden. Ook is er sprake van een 
psycholinguïstisch probleem: de combinatie van de trefwoorden 
kan vaak op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Ook in 
de descriptor worden de trefwoorden namelijk zonder onderlinge 
relatie getoond. Tenslotte zal het met name bij sleutel-
pagina's nogal eens voorkomen, dat geen enkel trefwoord 
resteert, zodat de gebruiker met een lege descriptor-regel 
wordt geconfronteerd. 

Een vaste descriptor, waarmee de informatieleverancier een 
pagina een naam kan geven, is daarom aan te bevelen. Indien de 
descriptor-regel tot 37 posities wordt verlengd, zou hiervoor 
in vele gevallen de huidige titel-regel van de te ontsluiten 
pagina's gebruikt kunnen worden. 

NB Eventueel zou kunnen worden overwogen de huidige descriptor 
optioneel te maken, zodat in situaties, waarin boven-
genoemde bezwaren niet spelen, de informatieleveranciers 
niet verplicht worden onnodig vaste descriptors in te 
voeren. 

3. Maak start-fase op 24-ste regel van info-pagina's mogelijk . 

Vidiwoord zou - zeker optisch - aanmerkelijk aan kracht 
winnen, indien de gebruiker zijn eerste trefwoord direct op de 
24-ste regel van de pagina, waar hij toevallig staat zou 
kunnen intikken. Dit naar analogie van de mogelijkheid om via 
deze regel een willekeurig pagina op te roepen door aldaar het 
betreffende pagina-nummer in te tikken. 

4. Sla de lijstfase bij slechts één gevonden pagina over. 

De gebruiker ervaart het terecht als overbodig en irritant om 
een pagina-lijst met slechts een pagina-vermelding te krijgen. 
Er lijkt weinig tegen en veel voor om de gebruiker direct naar 
die ene gevonden pagina te voeren. Ook hierdoor zou Vidiwoord 
aanmerkelijk en niet alleen optisch aan kracht winnen. 

5. Morfologische hints uitbreiden. 

De gebruiker krijgt nu maar één morfologische hint, en dit is 
meestal niet de meest zinnige. In plaats van één trefwoord te 
tomm zou men beter een deel van de alfabetische omgeving 
kunnen tonen, zoals nu feitelijk reeds bij de trefwoord
overzichten van de numerieke methode het geval is. 
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6. Semantische hints verwijderen ( of uitbouwen). 

De proefpersonen worden door de semantische hints vaak op het 
verkeerde spoor gezet en worden dan ook terecht door de 
gebruiker als misleidend ervaren. Tijdens het onderzoek werden 
tien foutieve tegen drie zinvolle hints geaccepteerd. Er lijkt 
dan ook alle reden, de huidige wijze om semantische hints te 
geven te laten varen. 

7. Fonetische ondersteuning uitbreiden 

De fonetische ondersteuning en de enkelvoud/meervoud
subsititutie werkt momenteel niet goed. In het algemeen maakt 
Vidiwoord van een enkelvoud de meervoudsvorm. Het maakt dan 
niets uit of de gebruiker het enkelvoud of het meervoud van 
zo'n woord invoert, Viciiwoord herkent beide. Het algoritme dat 
hiervoor zorg draagt is echter nog niet compleet. Trefwoorden 
die in de enkelvoudsvorm op een s eindigen, zoals bijvoorbeeld 
'fonds', worden niet als enkelvoud van de bijbehorende 
meervoudsvormen gezien, zoals in dit geval fondsen. Dit is erg 
vervelend, omdat de gebruiker die zo'n enkelvoud invoert denkt 
dat er geen informatie beschikbaar is, terwijl dat misschien 
wel zo is. 

8. Software leveranciers tijdig in laten spelen op Vidiwoord 

Vidiwoord maakt gebruik van een speciaal karakter, het 
conceal-karakter. Een aantal Viditel-pakketten voor PC's en 
home-computers kennen dit karakter niet. Hierdoor wordt het 
gebruik van Vidiwoord bijna onmogelijk. Licht daarom de 
software-leveranciers in over de komst van Vidiwoord en het 
gebruik van het conceal-karakter hierbij. Ontwerp hiertoe een 
procedure, die ook bij toekomstige Vidiwoordontwikkelingen kan 
worden gebruikt. 

9. Leg een boekelegger op de Vidiwoord dialoogpagina. 
Door middel van het leggen van een boekelegger wordt het voor 
de gebruiker gemakkelijker om terug te stappen naar de 
dialoogpagina. 

10.Maak het kiezen van een keuzenummer hetzelfde als in de rest 
van Viditel 

Zorg er dus voor, dat de gebruiker in Vidiwoord op dezelfde 
wijze keuzes uit lijsten moet mal:en als in de rest van 
Viditel. 
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5.4 Informatieleveranciers-kant 

11. Beveel suggestie-dialoog aan als instrument om trefwoorden te 
ontkoppelen van pagina's en niet als suggestie-dialoog 

De suggestie-dialoog levert bijna nooit zinnige trefwoorden 
op die de indexeerder niet al zelf had bedacht. Daarentegen 
levert de suggestiedialoog bijna nooit alle trefwoorden op 
die de indexeerder aan de pagina wil koppelen. Omdat het heen 
en weer stappen tussen de normale indexeerpagina en de 
suggestiedialoog nogal wat tijd en moeite kost, loont het 
meestal niet om de suggestiedialoog te gebruiken. 

De suggestie-dialoog is daarentegen wel erg handig als een 
pagina ontdaan moet worden van meerdere trefwoorden. Dit gaat 
sneller en is vooral overzichtelijker dan het ontkoppelen via 
de normale indexeerdialoog. 

12. Ontwikkel de volgende IL-hulpmiddelen/ beheersmechanismen 

Een mechanisme waarmee: 

- de indexeerder in één keer een trefwoord aan meerdere 
pagina's kan koppelen of van meerdere pagina's kan 
ontkoppelen; 

- een indexeerder een bepaald tref woord kan koppelen aan 
alle pagina's waar een bepaald ander trefwoord aan gekoppeld 
is; 

- een indexeerder een hele pagina-administratie kan copiëren 
of verplaatsen naar een andere pagina; ( of zelfs alle 
koppelingen van één node naar een andere node) ; 

- een indexeerder een hele 'node' kan ontdoen van haar tref
woordkoppelingen ( ook van belang voor PTT, als een IL zijn 
Vidiwoordfaciliteit wil opzeggen); 

- bij het wissen van een pagina ook de pagina-administratie 
gewist wordt; 

- de IL een online overzicht kan krijgen van: 
+ de trefwoorden die hij 'in gebruik' heeft; 
+ de beschikbare trefwoorden en de daartussen aangebrachte 
relaties; 
+ welke pagina's er aan een bepaald trefwoord gekoppeld 
zijn. 
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