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SAMENVATTING 

 

 Software applicaties worden ontwikkeld voor een grote en brede doelgroep. 

Hierdoor werken gebruikers veelal met dezelfde programma’s en met dezelfde interfaces. 

Aangezien gebruikers sterk kunnen verschillen in eigenschappen is het vreemd dat ze met 

dezelfde user interface werken omdat het per definitie voor een deel van de gebruikers niet 

optimaal is wat betreft usability (bruikbaarheid). Daarom zijn in het huidige onderzoek twee 

soorten interfaces onderzocht, aangepaste interfaces en een standaard onaangepaste 

interface. De aangepaste interfaces zijn interfaces met gereduceerde functionaliteit ten 

opzichte van de standaard interface. De beschikbaarheid van functies hebben we bepaald 

op basis van computerervaring omdat die een grote invloed heeft op de usability van 

software. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke computerervaring 

(Nielsen, 1993). Het huidige onderzoek bevestigt dat specifieke en algemene 

computerervaring verschillende componenten zijn van computerervaring.  

 Om te onderzoeken of aangepaste interfaces usability kunnen bevorderen is een 

experiment uitgevoerd waarin deelnemers met twee interfaces taken uitvoerden. Eenmaal 

voerden zij taken uit met een standaard interface en eenmaal met een interface waarbij de 

beschikbare functionaliteit is gebaseerd op computerervaring. Tijdens de taakuitvoering is 

gekeken naar efficiëntie, effectiviteit en satisfactie, de drie peilers van usability. Resultaten 

lieten geen hoofdeffect zien van het type interface op usability. We hebben geen effecten 

gevonden voor efficiëntie en effectiviteit. Echter, zoals verwacht lieten aangepaste 

interfaces ten opzichte van een standaard interface een afname van satisfactie zien voor 

gebruikers met veel algemene computerervaring. In lijn met onze verwachtingen is tevens 

een toename van satisfactie geconstateerd voor aangepaste interfaces ten opzichte van 

een standaard interface voor gebruikers met weinig algemene computerervaring. 

Aangepaste interfaces kunnen tot verbetering van usability leiden, maar kunnen niet voor 

iedere gebruikersgroep gebruikt worden. 
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1. INLEIDING 

 De interface is het raakvlak tussen een systeem en haar gebruiker. Vaker dan wordt 

gedacht, worden we in het dagelijkse leven geconfronteerd met interfaces. We zijn omringd 

door systemen waarbij iedere vorm van communicatie tussen mens en systeem plaatsvindt 

door middel van een interface. Bij de meest eenvoudige handelingen als het openen van 

een deur is zelfs een interface aanwezig in de vorm van een deurklink. Ook de scharnieren 

horen bij de interface omdat ze informatie geven over de draairichting van de deur. In 

complexere omgevingen zoals een energiecentrale bevinden zich interfaces in de vorm van 

beeldschermen, meters, indicatoren en geluid- en lichtsignalen. In meer of mindere mate 

worden deze interfaces zo ontwikkeld dat ze eenvoudig gebruikt kunnen worden. Er zijn 

echter genoeg voorbeelden waarin dit ontwikkelproces niet altijd succesvol verloopt. Bij het 

ontwerp wordt vaak veel aandacht besteed aan de esthetische kanten wat de bruikbaarheid 

niet per definitie bevordert. Zo is het bij glazen deuren vaak onduidelijk aan welke kant men 

moet duwen of trekken om de deur te openen. Dit leidt tot fouten, ergernissen en inefficiënt 

gebruik (Norman, 2002). Wetenschappelijk onderzoek dat zich met deze problemen bezig 

houdt wordt aangeduid met de term Human factors (Wickens, Gordon & Liu, 1998). Het doel 

van human factors is het verbeteren van interactie tussen mensen en systemen zodat het 

aantal fouten af neemt, de productiviteit toe neemt, de veiligheid en het comfort verbetert 

(Wickens, Gordon & Liu, 1998). Human factors houdt zich bezig met eigenschappen van 

interfaces zodat systemen eenvoudig en intuïtief te gebruiken zijn. Omdat niet ieder 

ontwerpproces dezelfde gebruikersgroep voor ogen heeft zijn eisen voor interfaces niet 

altijd hetzelfde. Het lijkt bijvoorbeeld aannemelijk dat een interface voor ouderen aan andere 

eisen moet voldoen dan een interface voor kinderen.  

 Dit rapport beschrijft een onderzoek naar een mogelijke verbetering van 

bruikbaarheid van systemen door aan verschillende gebruikers verschillende interfaces aan 

te bieden. Met interface wordt in dit rapport de grafische user interface van computers 

bedoeld. Verbetering van bruikbaarheid kan bestaan uit betere of snellere prestaties of een 

grotere tevredenheid van gebruikers over systemen. Je kunt hierbij denken aan een 

internetapplicatie voor het regelen van bankzaken. Het is daarbij gebruikelijk dat alle 

rekeninghouders gebruikmaken van min of meer dezelfde interface. De achtergronden van 

gebruikers kunnen echter zeer uiteenlopend zijn. Je zou je dan ook af kunnen vragen of het 

niet beter is om verschillen tussen gebruikers op te vangen in de interface door bepaalde 

functies wel of niet aan te bieden.  

 De paragrafen in hoofdstuk 1 beschrijven de totstandkoming van de 

onderzoeksvraag. Paragraaf 1.1 is een uiteenzetting van het begrip usability. In paragraaf 

1.2 wordt het begrip universal usability verklaard. Dit is een invloedrijke visie op 

bruikbaarheid van interfaces en verschillen tussen gebruikers en omstandigheden. 
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Paragraaf 1.3 beschrijft welke problemen er voorkomen met gebruikelijke methoden voor 

het ontwerpen van interfaces. In paragraaf 1.4 worden twee categorieën interfaces 

beschreven waarin verschillen tussen gebruikers worden opgevangen. In paragraaf 1.5 

worden methoden beschreven om gebruikers te classificeren. Computerervaring blijkt een 

belangrijke rol te spelen bij de bruikbaarheid van interfaces. Welke facetten van 

computerervaring hierbij van belang zijn wordt beschreven in paragraaf 1.6. De 

onderzoeksvraag en hypothesen worden beschreven in paragraaf 1.7. Hoofdstuk 2 

beschrijft het ontwerp van en de voorbereidingen op het experiment waarmee de 

onderzoeksvraag is onderzocht. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van het experiment. 

Tot slot worden de resultaten bediscussieerd in hoofdstuk 4. Verklaringen van veelgebruikte 

termen en afkortingen zijn opgenomen in bijlage E. 

 

1.1. USABILITY GEDEFINIEERD 

 In het huidige onderzoek is usability een belangrijk begrip. Usability is echter een 

onduidelijk begrip en laat zich moeilijk vertalen in het Nederlands. Daarom geeft deze 

paragraaf enkele belangrijke visies op usability.  

 Usability is verbonden met termen als gebruikersvriendelijkheid, bruikbaarheid en 

gebruiksgemak maar geen van deze vertalingen dekt volledig de lading van usability. Hier 

volgen daarom definities uit de literatuur. Nielsen (1993) stelt op basis van Grudin (1992) 

dat usability samen met utility deel uit maakt van usefulness (zie Figuur 1).  

 

Figuur 1. Eigenschappen van system acceptability (Nielsen, 1993) 
 

Nielsen (1993) plaatst usability in een groter kader dat de hiërarchie van systeemacceptatie 

schetst. De mate waarin een systeem geaccepteerd wordt bestaat uit sociale acceptatie en 

praktische acceptatie. Er zijn meerdere praktische zaken denkbaar die invloed hebben op 

de praktische acceptatie van software. Zo kunnen de kosten praktische acceptatie in de 

weg staan, maar bijvoorbeeld ook de compatibiliteit met andere software of hardware. Zo 

heeft ook de usefulness (nuttigheid) van een systeem invloed op de praktische acceptatie. 
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Usefulness bestaat uit de twee componenten utility en usability. Usefulness wordt door 

Nielsen (1993) beschreven als de mate waarin met een systeem een bepaald doel bereikt 

kan worden. Utility is de mate waarin een systeem in principe over de benodigde 

functionaliteit beschikt om een bepaalde taak te volbrengen. Usability is de mate waarin 

deze functionaliteit ook daadwerkelijk gebruikt kan worden (Nielsen, 1993). De utility is 

meestal omgekeerd evenredig met de usability (Wickens et al. 1998). Dus hoe meer 

functionaliteit een systeem heeft des te minder bruikbaar het wordt. Bij een applicatie met 

10 functies is het eenvoudiger om de juiste functie te vinden dan bij een applicatie met 100 

functies. Usability bestaat vervolgens uit vijf aspecten (Nielsen, 1993): 

 

• Learnability Hoe eenvoudig is het om een primaire taak uit te voeren als  

  gebruikers voor het eerst met een user interface te maken krijgen? 

• Efficiency  Als gebruikers bekend zijn met de user interface, hoe snel kunnen 

  ze dan taken uitvoeren? 

• Memorability  Als gebruikers de interface enige tijd niet gebruikt hebben, hoe  

  snel kunnen ze dan hun vaardigheid herstellen?  

• Errors  Hoeveel fouten maken gebruikers, hoe ernstig zijn de fouten, en  

  hoe eenvoudig kunnen de fouten hersteld worden?  

• Satisfaction Hoe aangenaam is het om de interface te gebruiken? 

 

De definitie van usability volgens Nielsen luidt als volgt:  

  

 “Usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use” 

 (Nielsen, 2003). 

 

Nielsen beschrijft usability als een kwalitatieve eigenschap die aangeeft hoe eenvoudig 

interfaces te gebruiken zijn. De International Organization for Standardization (ISO) 

beschrijft ergonomische eisen voor kantoorwerk met computerschermen in ISO 9241-11 

(1998): Ergonomics of Human System Interaction. Hierin wordt een vrij algemene definitie 

van usability gebruikt: 

 

 “The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 

 goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”   

 

Deze norm beschrijft usability als de mate waarin een product gebruikt kan worden door 

bepaalde gebruikers om bepaalde doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid te 

volbrengen in een bepaalde gebruikerscontext. Volgens deze standaard bestaat usability uit 

de volgende componenten:  
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• Effectiveness de mate van nauwkeurigheid en compleetheid waarin een bepaald 

  doel bereikt wordt. 

• Efficiency de mate van doeltreffendheid waarmee een bepaalde taak wordt 

  uitgevoerd. 

• Satisfaction de mate waarin de gebruiker vrij is van ongemak en de houding van 

  de gebruiker ten aanzien van het product. 

 

 Om meer duidelijkheid te verschaffen over usability en haar meetbaarheid is door 

Van Welie en collega’s (1999) een model ontwikkeld waarin vier lagen worden 

onderscheiden (zie Figuur 2). Hierin zijn de componenten van Nielsen(1993) en de ISO-

norm op verschillende lagen gepositioneerd. Het model geeft goed aan wat de relatie is 

tussen de componenten beschreven door Nielsen, de ISO-norm en andere begrippen 

gerelateerd aan usability. 

 De bovenste laag van dit model bestaat uit de usability aspecten zoals gegeven in 

de ISO-norm. Efficiëntie, effectiviteit en satisfactie zijn drie theoretische elementen waaruit 

usability is opgebouwd. Deze elementen zijn op zich niet meetbaar.  

 

 

Figuur 2. Gelaagd usability model (Van Welie et al., 1999) 
 

 Op de tweede laag bevinden zich de vijf aspecten van Nielsen (1993): Learnability, 

Efficiency, Memorability, Errors en Satisfaction. Hoewel hier gedeeltelijk dezelfde termen 

gebruikt worden als op het eerste niveau zijn deze wel meetbaar. Van Welie noemt dit de 

usability indicatoren. Hier is efficiëntie wel meetbaar door bijvoorbeeld de tijd te meten 
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welke nodig is om een bepaalde taak te volbrengen. Een andere mogelijkheid is het meten 

van het aantal benodigde acties om een taak te volbrengen, zoals het aantal muisklikken. Er 

zijn meerdere mogelijkheden om een usability indicator te meten. De indicatoren kunnen 

van invloed zijn op een of meerdere usability elementen. Welke indicatoren een rol spelen 

en op welke elementen ze van invloed zijn kan per product verschillen.  

 De derde laag bestaat uit middelen welke ingezet kunnen worden om 

usabilityproblemen te voorkomen of op te lossen. Deze middelen staan bijvoorbeeld 

beschreven in interface stijlgidsen en andere bronnen welke voorschrijven waar interfaces 

over het algemeen aan moeten voldoen. Bekende voorbeelden van interface stijlgidsen zijn 

van Microsoft en Apple. In Figuur 2 staan slechts enkele voorbeelden van middelen. Tot slot 

bestaat de onderste laag uit drie fundamentele kennisgebieden: gebruikersmodel, 

ontwerpkennis en taakmodel. Op basis van kennis op deze drie gebieden kunnen 

ontwerpbeslissingen genomen worden voor de middelen.  

 De definities en beschrijvingen van usability door Nielsen en de ISO-norm zijn door 

Van Welie et al. (1999) overzichtelijk in één model bij elkaar gebracht. Hierdoor is de 

hiërarchie van usability duidelijk uiteen gezet wat het makkelijker maakt om oplossingen 

voor usabilityproblemen te vinden. Daarnaast geeft het een helder totaalbeeld en laat zien 

hoe usability meetbaar is. Om in het huidige onderzoek usability te meten wordt het model 

van Van Welie et al. (1999) gebruikt. Hiertoe wordt voor ieder element van usability een 

usability indicator gekozen die het best bij het experiment past.  

 

1.2. UNIVERSELE USABILITY 

 Shneiderman (2000) schreef een artikel getiteld: Universal usability, pushing 

human-computer interaction research to empower every citizen. Dit is een invloedrijk artikel 

op het gebied van usability en interfaces. Hierin beschrijft hij zijn visie over het ontwikkelen 

van informatie- en communicatiesystemen. Omdat zijn visie niet overeenkomt met de 

normaal gebruikte methoden voor interface ontwikkeling wordt in deze paragraaf 

Shneiderman’s visie toegelicht. 

 Shneiderman pleit voor onderzoek geënt op het opvangen van verschillen tussen 

mensen en omstandigheden in het ontwerp van interfaces. Doel daarvan is het ontwikkelen 

van beter bruikbare systemen. De term universal usability komt voort uit de term universal 

access. In 1934 werd in de Verenigde Staten de “communications act” opgesteld met als 

ondertitel: “An act to provide for the regulation of interstate and foreign communication by 

wire or radio, and for other purposes”. Deze wet moest leiden tot een toegankelijk netwerk 

tussen staten en landen van telefoon-, telegraaf- en radiodiensten. Achterliggende gedachte 

was hierbij dat iedereen toegang moest krijgen tot deze diensten ongeacht bijvoorbeeld 

woonplaats, religie of ras. Deze gedachte werd universal access genoemd en daarmee is 
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de term verbonden aan deze wet (Shneiderman, 2000). De huidige informatie- en 

communicatiesystemen zijn veel complexer geworden waardoor toegankelijkheid alleen niet 

meer toereikend is (Shneiderman, 2000). Voor deze complexere systemen is daarom 

universal access vervangen door universal usability.  

 Shneiderman beschrijft in zijn artikel een onderzoeksagenda gefocust op drie 

onderwerpen. De onderwerpen hebben alledrie te maken met verschillen tussen gebruikers 

en omstandigheden en de invloed van deze verschillen op usability. Als eerste noemt 

Shneiderman variëteit in technologie. Op het gebied van hardware, sofware en 

toegankelijkheid tot internet zijn er grote verschillen tussen de omstandigheden van 

gebruikers. Mogelijkheden om deze verschillen op te vangen zouden volgens Shneiderman 

onderzocht moeten worden. Ten tweede noemt Shneiderman (2000) het verschil tussen 

kennis bij gebruikers en de benodigde kennis om een systeem te kunnen gebruiken. Dit 

gaat over de mogelijkheden van informatievoorziening naar gebruikers, voornamelijk in de 

leerfase. Naast variëteit in technologie en gebruikerskennis noemt Shneiderman (2000) 

verschillen in gebruikerseigenschappen. Voorbeelden hiervan zijn verschil in kennis, kunde, 

inkomen, geletterdheid, cultuur en geslacht. Gebruikers zouden zich niet moeten aanpassen 

systemen, maar systemen moeten zo ontwikkeld worden dat verschillen tussen gebruikers 

geen negatieve invloed op usability hebben.  

 Deze drie onderzoeksgebieden van universal usability worden gepresenteerd als 

losstaande aspecten, maar er zijn wel interacties denkbaar. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen 

of het optimale gebruik van een bepaalde applicatie wellicht afhankelijk is van de technische 

mogelijkheden van een systeem en bijvoorbeeld de leeftijd van een gebruiker. Shneiderman 

(2000) draagt geen oplossingen aan maar spoort onderzoekers aan onderzoek te doen 

zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat gebruikersverschillen een negatieve invloed 

hebben op usability. Systemen ontworpen volgens de universal usability visie zouden dan 

ook door iedereen te gebruiken moeten zijn (Shneiderman, 2000).  

 Het streven om interfaces bruikbaar te maken voor zo veel mogelijk gebruikers lijkt 

te worden omarmd door de huidige generatie interfaceontwerpers. Dit blijkt uit namen van 

ontwerpmethoden als “User Centered Design” en “User Experience” waarbij de gebruiker 

centraal staat. Het idee op zich is echter niet nieuw. Interfaces zijn altijd al ontworpen voor 

een brede, divergente groep gebruikers en dienen bruikbaar te zijn voor zo veel mogelijk 

gebruikers, zo stelt Nielsen (1993). Belangrijk verschil is dat voorheen de nadruk lag op het 

bedienen van zoveel mogelijk gebruikers met één interface waarbij onderzoek vooral gericht 

was op overeenkomsten tussen gebruikers. Shneiderman benadrukt de noodzaak 

onderzoek te richten op verschillen tussen gebruikers.  
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1.3. KNOW THY USER 

 In deze paragraaf wordt toegelicht hoe interfaces meestal worden ontworpen en 

welke problemen daarbij kunnen optreden. Dit wordt uitgelegd aan de hand van een 

veelgebruikte methode, namelijk het gebruik maken van personas.  

 Onder andere door bijdragen van Nielsen (1993) en Shneiderman (2000) staan 

gebruikers meer dan ooit centraal bij de ontwikkeling van producten en user interfaces. 

Echter in 1986 al schreef Potosnak dat, hoewel er zelden een gefundeerde reden voor 

wordt gegeven, het belangrijk gevonden wordt dat interfaceontwerpers hun gebruikers 

kennen. Courage en Baxter (2005) schrijven bijna 20 jaar later nog steeds dat begrijpen wie 

de gebruikers zijn en wat hun behoeften zijn de meest kritische activiteit is tijdens het 

ontwikkelen van een product. Steun voor deze gedachte is door de jaren heen alleen maar 

toegenomen. “Know thy user” is dan ook het credo van veel usability experts. Er zijn 

meerdere methoden om gebruikers te leren kennen. Met deze methoden wordt meestal 

slechts één interface voor meerdere groepen gebruikers ontwikkeld zelfs als er meerdere 

groepen te onderscheiden zijn. Soms wordt hierbij wel verschil gemaakt in de rechten 

binnen een applicatie van verschillende groepen. Waar men over het algemeen geen 

rekening mee houdt zijn de verschillen tussen en binnen deze gebruikersgroepen. De 

invloed van deze verschillen op usability is wellicht niet alleen op te vangen door groepen 

verschillende rechten te geven.  

 Een veel gebruikte methode om tijdens een ontwerpproces van een interface 

gebruikers te leren kennen is het gebruiken van personas. Dit proces bestaat uit 3 fasen, 

het opstellen van een gebruikersprofiel, beschrijven van personas en creëren van scenario’s. 

Eerst begint men met het opstellen van een gebruikersprofiel van de beoogde gebruikers. 

Hierin staan de karakteriserende eigenschappen van deze groep beschreven. De 

eigenschappen zijn kwantificeerbaar, zoals leeftijd, of kwalificeerbaar, zoals geslacht en 

opleidingsniveau. Gebruikersprofielen dienen zodanig beschreven te worden dat ze gelden 

voor de gehele groep beoogde gebruikers. Er wordt bijvoorbeeld beschreven dat gebruikers 

een leeftijd hebben variërend tussen 25 en 40 jaar en voor 80 % vrouwelijk zijn. Het doel 

hiervan is de gebruikersgroep af te bakenen. Daarnaast kan deze informatie ook nuttig zijn 

bij het werven van mensen om de bruikbaarheid van producten te testen.  

 Het gebruikersprofiel wordt vervolgens gebruikt om een zogenaamde persona te 

maken. Hiermee wordt een beschrijving van een persoon bedoeld met specifieke 

eigenschappen. Er wordt dan niet meer gesproken over een groep gebruikers met 

uiteenlopende eigenschappen, maar één specifiek maar fictief persoon. Een persona 

bestaat uit informatie zoals leeftijd, gezinssituatie, opleiding, baan en hobby’s. Om een 

persona tot leven te brengen wordt ook vaak gebruik gemaakt van afbeeldingen. Deze 

persoon vertegenwoordigt een groep gebruikers en heeft de eigenschappen van de 
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gemiddelde gebruiker. Als er in het gebruikersprofiel meerdere groepen te onderscheiden 

zijn kunnen meerdere personas gebruikt worden. Het doel van een persona is om voor alle 

betrokkenen bij het ontwerpproces duidelijk te maken voor wie de interface ontworpen wordt 

(Courage & Baxter, 2005). Een persona helpt hierbij omdat deze menselijke eigenschappen 

heeft in tegenstelling tot een beschrijving van een groep mensen. Dit zorgt ervoor dat 

ontwerpers zich beter kunnen verplaatsen in hun doelgroep.  

 Als laatste stap in het leren kennen van de beoogde gebruikers wordt door Courage 

en Baxter nog het scenario genoemd. Dit is een beschrijving van een taakuitvoering door 

een specifiek persona. Dit brengt de fictieve persoon tot leven en kan gebruikt worden als 

een soort surrogaat testgebruiker.  

 Het doel van gebruik van personas is het identificeren en personifiëren van de 

gemiddelde gebruiker. Hierdoor ligt de focus automatisch op overeenkomsten tussen 

gebruikers en niet op de verschillen tussen gebruikers. Het logische gevolg is dat meestal 

slechts één interface ontworpen wordt. De bruikbaarheid van een systeem voor een 

individuele gebruiker is dan afhankelijk van de mate van gelijkenis met de persona. Er zijn 

echter nog andere technieken om met verschillen tussen gebruikers om te gaan zijn. Dit zijn 

zogenaamde dynamische veranderlijke interfaces. 

 

1.4. VERANDERLIJKE INTERFACES 

 Adaptive en adaptable interfaces zijn interfaces die veranderbaar zijn
1
. Adaptable 

interfaces (user-controlled) kunnen door gebruikers zelf worden aangepast en adaptive 

interfaces (system-controlled) worden aangepast door het systeem (Findlater & McGrenere, 

2004). Hierbij kan tevens nog onderscheid gemaakt worden tussen datgene dat veranderlijk 

is, namelijk de user interface zelf of de inhoud (content), zie Figuur 3 (Anderson, 2007).  

 

Figuur 3. Veranderlijke interfaces en verschillende toepassingen (Anderson, 2007) 

                                                      
1
 Adaptable en adaptive hebben beide adaptief als Nederlandse vertaling, daarom worden in dit rapport de Engelse 

termen gebruikt. 
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 Deze paragraaf legt uit waarom veranderlijke interfaces niet per definitie 

usabilityproblemen oplossen, maar dat ze ook usabilityproblemen kunnen veroorzaken. 

1.4.1. Adaptable interfaces 

 De bekendste vorm van een veranderlijke interface is de adaptable interface. Dit 

zijn systemen waarbij gebruikers zelf (gedeeltelijk) een interface kunnen veranderen. 

Voorbeelden van mogelijke aanpassingen zijn kleur(schema’s), lettergrootte, grootte van 

pictogrammen, schermindeling en de beschikbaarheid van functionaliteit. Aanpassingen 

vinden hierbij voornamelijk plaats in de user interface en veel minder op de inhoud. 

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld bepalen welke ‘gereedschapsbalken’ (toolbars) of 

onderdelen daarvan beschikbaar zijn. Tevens kan het mogelijk zijn functies aan menu’s toe 

te voegen of weg te halen. Deze vorm van aanpasbare interfaces is bij veel software 

geïntegreerd. Findlater en McGrenere (2004) toonden aan dat deze vorm bij gebruikers de 

voorkeur heeft boven statische interfaces. Gebruikers hebben dus wel een voorkeur voor 

adaptable interfaces, maar maken ze er dan ook veel gebruik van? Jensen Harris (Group 

Program Manager van het Microsoft Office User Experience Team) heeft onderzocht dat het 

percentage gebruikers van Microsoft Office dat de interface aanpast slechts 2% is (Harris, 

2006). Van deze kleine groep past 85% slechts enkele functies aan (Harris, 2006). Een 

mogelijke verklaring voor dit lage percentage is dat gebruikers niet in staat zijn voor zichzelf 

te bepalen welke functies ze beschikbaar willen hebben. Sommige gebruikers zullen van 

bepaalde functies niet weten waar ze voor dienen of hoe vaak ze er werkelijk gebruik van 

maken. Ze zijn daardoor niet in staat de relevantie van functies te beoordelen. Dit lijkt dan 

ook een groot nadeel te zijn van adaptable interfaces. In deze context schreef Nielsen (1993) 

al “Users are not designers” (p.12) omdat gebruikers voor zichzelf niet altijd de optimale 

instellingen kunnen bepalen. Hij pleit er dan ook voor dit soort vrijheden voor gebruikers 

slechts met mate toe te passen. Joel Spolsky (2001) beschrijft in zijn boek een voorbeeld 

van wat er mis kan gaan met een adaptable interface. Per ongeluk wordt door een gebruiker 

de Windows taakbalk naar de rechtse zijde van het scherm verplaatst en vervolgens 

uitgetrokken tot op het midden van het scherm. Het resultaat was dat de rechter helft van 

scherm gevuld was door de grijze taakbalk. De gebruiker realiseerde zich amper wat er 

gebeurd was en bleek niet in staat te zijn om de situatie zelf te herstellen. In dit voorbeeld is 

het maar de vraag of de gebruiker baat heeft bij deze vorm van veranderlijke interfaces.  

 

1.4.2. Adaptive interfaces  

 Naast adaptable interfaces zijn er de zogenaamde adaptive interfaces. Hierbij wordt 

de user interface niet de door gebruiker aangepast maar door het systeem. Software is 

steeds beter in staat om handelingen van gebruikers te observeren. Deze observaties 
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worden als input gebruikt om de interface daar waar nodig aan te passen. Het gedrag van 

de gebruiker wordt vergeleken met het voorspelde gedrag van een gebruikersprofiel. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de frequentie van gebruik van bepaalde functies. Bij stelselmatige 

afwijking wordt het lokale gebruikersprofiel aangepast en verandert vervolgens de interface. 

Een eenvoudig voorbeeld van adaptive technologie is een lijstje met de laatst geopende 

documenten welke in veel applicaties voorkomt. Je zou kunnen stellen dat dit voorbeeld 

zich op de grens begeeft van wat je nog adaptive kunt noemen omdat de interface niet echt 

aangepast wordt. Maar hoewel alleen de laatst geopende bestanden getoond (content) 

worden, vinden er wel degelijk veranderingen plaats in een menu. Een ander denkbaar 

voorbeeld is wanneer vaak gebruikte functies nadrukkelijker in beeld komen door 

bijvoorbeeld de grootte van knoppen aan te passen (user interface).  

 Een onvermijdelijk nadeel van adaptive interfaces is dat de interface aangepast 

wordt afhankelijk van het gedrag van de gebruiker. Dit betekent dat tijdens het gebruik van 

een interface het uiterlijk en/of de inhoud verandert waarmee de gebruiker, al dan niet 

gewenst, geconfronteerd wordt. Verkeerde aanpassingen, doordat bijvoorbeeld iemand 

anders tijdelijk met de applicatie werkt, zouden zelfs een averechts effect kunnen opleveren. 

Findlater en McGrenere (2004) toonden aan dat gebruikers adaptive menu’s verkiezen 

boven normale statische menu’s. Echter, zij toonden tevens aan dat het gebruik van 

adaptive menu’s meer tijd kost dan het gebruik van adaptable en statische menu’s. Een 

voorkeur voor adaptive menu’s boven statische menu’s komt echter niet overeen met 

bevindingen van Shneiderman (2002). Hij stelt namelijk dat voorspelbaarheid en 

controleerbaarheid belangrijk zijn voor gebruikers. Dit komt overeen met één van de acht 

gouden regels voor interfaceontwerp van Shneiderman en Plaisant (2005), namelijk het 

steunen van de ‘internal locus of control’. Dit houdt in dat gebruikers sterk het gevoel willen 

hebben dat zij het systeem controleren en dat de interface op hun acties reageert. 

Shneiderman en Plaisant (2005) stellen dat dit vooral geldt voor ervaren gebruikers. Als een 

systeem een interface aanpast kan een gebruiker het gevoel krijgen geen controle te 

hebben over het systeem, wat als onprettig ervaren kan worden.  

 Een veelbesproken voorbeeld op het gebied van adaptive interfaces is: ”Clippy” de 

kantoorassistent van Microsoft Office. Dit is een hulpscherm dat verschijnt op het moment 

dat het systeem ‘denkt’ dat het nodig is met hulp waarvan het systeem ‘denkt’ dat die nodig 

is. Het bekendste voorbeeld is dat gebruikers onterecht de opmerking krijgen: “It looks like 

you’re writing a letter”. Voor gebruikers is het vervelend als dit scherm ongevraagd en 

onverwacht te zien is. De inhoud van de aangeboden hulp is namelijk vaak onvoldoende 

van toepassing. Daarnaast wordt het menselijke karakter van Clippy niet altijd gewaardeerd. 

Ondanks dat er 25000 uren aan usability testen zijn uitgevoerd hebben deze inspanningen 

niet tot het verwachtte succes geleid (Horvitz, 2004). Whitworth (2005) stelt dat de 

kantoorassistent volgens de huidige usability theorieën een succes had moeten worden. 
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Whitworth verklaart de ondergang van Clippy door te stellen dat gebruikers Clippy 

onbeleefd vinden. Clippy was echter waarschijnlijk ook geen succes geworden als het een 

beleefdere indruk zou maken. Dit simpelweg omdat gebruikers hun gevoel van controle 

willen behouden (Shneiderman & Plaisant, 2005). Bovendien willen gebruikers geen 

vriendelijke systemen, maar bruikbare systemen (Nielsen, 1993). 

 

1.5. CLASSIFICATIE MODELLEN 

 Uit voorgaande paragraaf blijkt dat veranderlijke interfaces niet altijd tot verbetering 

van usability leiden. Om usability problemen door gebruikersverschillen op te lossen kunnen 

ook verschillende gebruikersgroepen verschillende interfaces ontworpen worden. Om deze 

gebruikersgroepen te identificeren bestaan er zogenaamde classificatiemodellen. In deze 

paragraaf worden enkele van deze modellen besproken waarbij gebruikers in klassen 

verdeeld worden op basis van een of meerdere gebruikerseigenschappen.  

 Shneiderman en Plaisant (2005) stellen dat het ontwerpen van één interface voor 

één gebruikersgroep minder moeite kost dan het ontwerpen van één interface voor 

meerdere gebruikersgroepen. Nielsen (1993) schrijft dat aanpassing van een interface voor 

een gebruikersgroep nooit grote gevolgen hoeft te hebben voor usability van een andere 

gebruikersgroep. Toch kunnen eisen voor interfaces voor verschillende groepen conflicteren. 

Zo is het voor nieuwe gebruikers niet bevorderlijk voor usability als ze te veel functionaliteit 

ter beschikking krijgen terwijl ervaren gebruikers juist veel functionaliteit van software tot 

hun beschikking willen hebben (Shneiderman & Plaisant, 2005). Bij het ontwerpen van één 

interface voor meerdere gebruikersgroepen moet men dan concessies aan het ontwerp 

doen. Nielsen (1993) stelt tevens dat verschillen in taken en verschillen in individuele 

kenmerken de twee belangrijkste problemen voor usability zijn. Zo kan het verschil tussen 

de beste en de slechtste gebruikersprestatie bijvoorbeeld oplopen tot een factor 10 (Nielsen, 

1993). 

 Om verschillen tussen gebruikers te illustreren ontwikkelden Cotterman en Kumar 

(1989) de User Cube. In dit model worden “End Users” op drie dimensies gepositioneerd, 

zie Figuur 4. Met End User Computing (EUC) wordt geen commerciële software bedoeld, 

maar intern ontwikkelde bedrijfssoftware. End users zijn de gebruikers van EUC applicaties. 

Waarom Cotterman en Kumar zich specifiek op EUC richten is onduidelijk, evenals de 

toepasbaarheid van het model op andere soorten software. Cotterman en Kumar kwamen 

met de volgende drie dimensies om gebruikers te positioneren: 

 

Operation  de mate waarin men het systeem direct gebruikt 

Development  de mate van bijdrage aan de ontwikkeling van het systeem 

Control  de mate van autoriteit over het systeem 
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Figuur 4. User cube (Cotterman & Kumar, 1989) 

 

 Van een bepaald systeem worden in de kubus alle gebruikers door middel van x-, y- 

en z- coördinaten gepositioneerd. Op de hoeken van de kubus bevinden zich de acht 

extreme gebruikersgroepen.  

 Cotterman en Kumar positioneren gebruikers op basis van drie aspecten. Veel 

onderzoeken op het gebied van gebruikersverschillen en usability belichten slechts één 

aspect, bijvoorbeeld de eigenschap algemene computerervaring (ACE). Veel onderzoeken 

hebben aangetoond dat verschil in algemene computerervaring een grote invloed heeft op 

usability van interfaces (Streicher, Wesson & Calitz, 2002). Gebruikers worden daarbij vaak 

in drie categorieën verdeeld, bijvoorbeeld novice, intermediate en expert gebruikers. 

Shneiderman en Plaisant (2005) classificeren niet op basis van algemene computerervaring 

maar op basis van specifieke computerervaring (SCE). Hiermee wordt bedoeld de ervaring 

die men heeft met een bepaald type systeem. Zij verdelen gebruikers in drie soortgelijke 

categorieën: novice or first-time users, knowledgeable intermittent users en expert frequent 

users. In beide gevallen wordt dus één dimensie gebruikt en worden gebruikers verdeeld 

over 3 categorieën. Geïnspireerd door de kubus van Cotterman en Kumar heeft Nielsen 

(1993) een model ontwikkeld om gebruikers op verschil in ervaring te differentiëren (zie 

Figuur 5). In dit model wordt onderscheidt gemaakt tussen algemene en specifieke ervaring. 

Hij veranderde de assen in de volgende drie dimensies: 

 

• Computer experience  de mate van algemene computerervaring (ACE) 

• Knowledge about the system  de mate van specifieke computerervaring (SCE) 

• Knowledge about the domain  de mate van taak en domeinkennis 
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Figuur 5. Drie dimensies voor computerervaring (Nielsen, 1993) 
  

 Bij het gebruiken van een interface lijkt het vanzelfsprekend dat ACE een rol speelt 

bij usability. Gebruikers met veel computerervaring zullen bewust of onbewust hun ervaring 

benutten tijdens het gebruik van nieuwe applicaties. Zij zullen bijvoorbeeld verwachtingen 

hebben van bepaalde pictogrammen en locaties van functies zoals het openen, opslaan en 

sluiten van bestanden. Met SCE bedoelt Nielsen (1993) de ervaring met een bepaald type 

programma. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld veel ervaring heeft met programma’s om 

foto’s te bewerken, lijkt het aannemelijk dat deze sneller in staat is soortgelijke programma’s 

te gebruiken dan iemand met minder specifieke ervaring. Domeinkennis is tot slot de kennis 

over de taken die men uit wil voeren en in wat voor omgeving men dat wil doen. Hierbij 

speelt de metaforische verbinding tussen software en de echte wereld een belangrijke rol. 

Zo zal een fotograaf andere verwachtingen hebben van een interface van een 

bewerkingsprogramma voor foto’s dan iemand met minder affiniteit met fotografie. Deze 

dimensie speelt niet bij iedere applicatie een even grote rol omdat de link tussen de echte 

wereld en de software niet altijd even duidelijk is.  

 De kubus van Nielsen laat zien op welke dimensies gebruikers in computerervaring 

kunnen verschillen. Het onderscheid dat hij maakt tussen ACE en SCE maakt dit model 

geschikt om gebruikers op basis van individuele computerervaring te classificeren ten 

aanzien van een specifieke applicatie. De volgende paragraaf gaat dieper in op de 

componenten van (computer)ervaring en de meetbaarheid daarvan. 
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1.6. COMPUTERERVARING 

 Zoals eerder vermeld speelt computerervaring in veel usability studies een 

belangrijke rol (Streicher, Wesson & Calitz, 2002). De term ‘ervaring’ is echter enigszins 

verwarrend. Zo kan iemand veel of weinig ervaring hebben wat niets zegt over hoe goed of 

slecht die ervaring is. Ervaring betekent het meemaken van een gebeurtenis maar ook door 

ondervinding verkregen kennis (Van Dale, 2002). Ervaring wordt dus kwantitatief en 

kwalitatief uitgedrukt. Voorbeelden van kwalitatieve computerervaring zijn plezier, angst, 

vertrouwen en attitude ten opzichte van software. Deze vorm wordt ook wel subjectieve 

computerervaring genoemd en is door Smith en collega’s (1999) gedefinieerd als de 

persoonlijke gevoelens en gedachten die een persoon toeschrijft aan een computerervaring. 

Objectieve computerervaring (kwantitatief) is door Smith en collega’s (1999) gedefinieerd 

als het totaal aan direct en/of indirect extern observeerbare computerinteracties. Hierbij ligt 

de nadruk meer op de kundigheid om een computer te gebruiken. Jones en Clarke (1995) 

beschrijven drie meetbare componenten van (algemene) objectieve computerervaring: de 

hoeveelheid computergebruik, de mogelijkheid tot en de diversiteit van computergebruik. 

 Het aspect ‘mogelijkheid tot gebruik’ betreft de beschikbaarheid van computers in 

verschillende situaties. Dit aspect lijkt naar westerse maatstaven niet meer van deze tijd te 

zijn omdat de meeste mensen over een computer beschikken. Zo heeft in 2008 92% van 

alle Nederlanders toegang tot een computer (CBS, 2008). Van de ouderen tussen de 65 en 

75 jaar heeft 39% geen toegang tot een computer. Vrijwel iedereen die toegang heeft tot 

een computer heeft ook toegang tot het internet, namelijk 91% van alle Nederlanders (CBS, 

2008). Daarnaast wordt in 2005 door 59% van de werkende mensen in Europa een 

computer gebruikt tijdens normale werkzaamheden (Demunter, 2006). Er is dus nog wel 

een minderheid die geen of beperkte toegang heeft tot een computer. Het onderscheidende 

vermogen van de ’mogelijkheid tot computergebruik’ is naar verwachting klein wat betreft 

het meten van computerervaring.  

 De hoeveelheid computergebruik is de tweede component van computerervaring en 

betreft de hoeveelheid tijd die men besteedt met een computer (Smith et al., 2000). De 

gedachte hierbij is dat gebruikers die meer tijd met een computer doorbrengen er 

doorgaans meer ervaring mee opbouwen. De hoeveelheid computergebruik wordt dus als 

indicator voor computerervaring gebruikt. Smith en collega’s (2000) maken hierbij 

onderscheid tussen privé gebruik en computergebruik voor werk of studie. Door dit 

onderscheid wordt ook de mogelijkheid tot computergebruik meegenomen.  

 De derde component van computerervaring is de diversiteit van het gebruik. 

Diversiteit kan gemeten worden door te kijken met welke percentages gebruikers aan 

verschillende soorten programma’s besteden. Deze methode is ontwikkeld door Smith 

(2000). Zij laten deelnemers van tien soorten programma’s aangeven met welk percentage 
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zij er gebruik van maken. Dit zijn categorieën programma’s die over het algemeen veel 

gebruikt worden. Smith classificeren gebruikers die meer dan drie soorten programma’s 

gebruiken als gebruikers met een hoge diversiteit. Ze kijken dus niet naar de hoogte van de 

percentages, maar naar de hoeveelheid ingevulde percentages. 

 Specifieke computerervaring beschrijft zoals vermeld ervaring met een bepaald type 

programma. Net als bij algemene ervaring is de hoeveelheid dat men een programma 

gebruikt van belang evenals de diversiteit van gebruik met dergelijke programma’s. De 

hoeveelheid kan wederom in tijd worden uitgedrukt. De diversiteit is meetbaar door te kijken 

naar het aantal verschillende soorten functies dat men gebruikt. Gebruik van meer functies 

indiceert een uitgebreidere kennis van het programma, oftewel, meer ervaring. Ook hier 

wordt onderscheid gemaakt tussen werk/studie en privé waarmee de component 

‘mogelijkheid tot gebruik’ wordt meegenomen. 

 Door de methoden van Nielsen (1993), Smith (1999) en Smith (2000) te 

combineren ontstaat een hiërarchisch model van computerervaring. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen algemene computerervaring (ACE) en specifieke 

computerervaring (SCE). Beide vormen worden gemeten aan de hand van hoeveelheid, 

diversiteit van en mogelijkheid tot gebruik. Aan deze zes (2x3) parameters kunnen waarden 

toegekend worden waardoor computerervaring ten aanzien van een bepaald type 

programma kwantitatief meetbaar wordt. Dit betreft dan weliswaar een relatieve 

meetmethode, maar kan wel gebruikt worden om gebruikers te classificeren.  

 In dit onderzoek is alleen gekeken naar objectieve computerervaring. Dit is omdat 

het model van Nielsen (1993) geen subjectieve computerervaring is meegenomen. Het 

betreft in dit onderzoek en in het model van Nielsen ervaring die kunde aanduidt, oftewel, 

objectieve computerervaring. Met ACE wordt dan ook verder in dit verslag algemene 

objectieve computerervaring bedoelt. Met SCE wordt specifieke objectieve 

computerervaring bedoelt. 

 

1.7. ONDERZOEKSVRAAG 

 Tot nu toe zijn in voorgaande paragrafen de volgende zaken besproken. Interfaces 

die ontwikkeld worden volgens de universal usability visie van Shneiderman (2000) zijn door 

iedereen te gebruiken. Interfaces worden echter meestal ontwikkeld voor de gemiddelde 

gebruiker (Nielsen, 1993). Wat usability betreft lijkt het niet logisch om een interface te 

ontwerpen voor de gemiddelde gebruiker omdat het effectiever is om voor iedere 

gebruikersgroep een aparte interface te ontwerpen (Shneiderman & Plaisant, 2005). Dit is 

omdat gebruikersgroepen tegengestelde eisen kunnen hebben (Shneiderman & Plaisant, 

2005). Men zou er voor kunnen kiezen om een adaptive of adaptable interface te gebruiken 

om de invloed van gebruikersverschillen op usability te verkleinen. Echter, zoals we gezien 
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hebben zijn gebruikers zelf niet altijd in staat hun interface ter verbetering aan te passen. 

Daarnaast zijn automatische aanpassingen uitgevoerd door software ook niet altijd optimaal 

en kunnen zelfs averechts werken (Findlater & McGrenere, 2004). Voor iedere groep 

gebruikers een aparte interface ontwerpen zal bijdragen aan een betere match tussen 

gebruiker en interface, wat bevorderlijk is voor usability (Nielsen, 1993). 

Gebruikerseigenschappen verschillen namelijk dermate veel van elkaar dat dit één van de 

voornaamste oorzaken van usabilityproblemen is (Nielsen, 1993). Het verschil tussen 

gebruikers dat het meest van invloed is op usability is de mate van computerervaring 

(Streicher, Wesson & Calitz, 2002). Computerervaring kan volgens Nielsen (1993) worden 

onderverdeeld in algemene en specifieke computerervaring. Gebaseerd op 

literatuurbronnen in deze paragraaf verwachten wij dat het aanbieden van interfaces 

rekeninghoudend met ACE en SCE van gebruikers tot een verhoging van usability kan 

leiden. Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen of het tot verbetering van interface 

usability leidt als bij het ontwerp gebruik gemaakt wordt van gebruikersclassificatie op basis 

van objectieve ACE en SCE. Uit het voorgaande vormt zich de volgende onderzoeksvraag: 

 

 Leidt rekening houden met gebruikersclassificatie op basis van 

 algemene en specifieke computerervaring tot verbetering van 

 usability van interfaces? 

 

 Door onderscheid te maken tussen algemene en specifieke computerervaring 

ontstaat een genuanceerder beeld van het begrip computerervaring (Nielsen, 1999). Als 

algemene en specifieke computerervaring niet met elkaar correleren, kunnen het als 

verschillende componenten van computerervaring worden beschouwd. Hypothese 1 stelt 

dan ook dat algemene en specifieke objectieve computerervaring, respectievelijk ACE en 

SCE, niet sterk correleren. 

 Uit literatuurbronnen (Nielsen, 1993; Shneiderman, 2000) volgt dat rekening houden 

met computerervaring in het ontwerp van een interface tot verbetering leidt van interface 

usability. Hypothese 2 stelt dat er een meetbaar positief verschil is van usability met een 

interface aangepast op basis van individuele computerervaring ten opzichte van usability 

met een standaard interface. 

 Shneiderman en Plaisant (2005) stellen dat vooral ervaren gebruikers het gevoel 

willen hebben een interface onder controle te hebben. Vermindering van de internal locus of 

control, door het aanpassen van een interface, kan leiden tot een afname in usability. De 

richting van een verschil in usability zou dan niet voor iedere gebruikersgroep hetzelfde zijn. 

Hypothese 3 stelt dat de richting van verschillen in usability tussen een standaard interface 

en een interface aangepast op basis van individuele computerervaring per gebruikersgroep 

tegengesteld is. De verwachting is dat gebruik van een aangepaste interface ten opzichte 
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van een standaard interface voor gebruikers met veel algemene en specifieke ervaring een 

lagere usability laat zien en een hogere usability voor gebruikers met weinig algemene en 

specifieke ervaring.  
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2. METHODE 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de methoden die gebruikt zijn om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Het overzicht van het experiment wordt beschreven in paragraaf 2.1. In 

paragraaf 2.2 wordt beargumenteerd waarom voor Microsoft Word als onderzoeksmiddel is 

gekozen. Paragraaf 2.3 beschrijft een vooronderzoek waarin functies geclassificeerd zijn en 

grenswaarden voor ACE en SCE zijn bepaald. De deelnemers en het ontwerp van het 

experiment worden toegelicht in paragraaf 2.4. Paragraaf 2.5 beschrijft de gebruikte 

materialen. In paragraaf 2.6 wordt ten slotte de procedure van het experiment beschreven.

  

2.1. OVERZICHT 

 Om de hypothesen te toetsen is onderzocht of er een verschil in usability is tussen 

interfaces ontwikkeld voor alle gebruikers en individueel aangepaste interfaces. 

Aanpassingen zijn hierbij gebaseerd op individuele computerervaring, ACE en SCE. In de 

aangepaste interfaces is de beschikbaarheid van functionaliteit gekoppeld aan de ACE en 

SCE van de gebruikersgroepen. De aangepaste interfaces beschikken daardoor over 

minder functionaliteit dan de standaard interface. Voor dit onderzoek is een experiment 

ontworpen waarin gebruikers met twee verschillende interfaces van Word 2003 (zie 

paragraaf 2.2) taken uitvoerden. Eén interface is de standaard interface en is voor iedere 

deelnemer gelijk. De andere interface is de aangepaste interface waarvan er vier 

verschillende zijn ontworpen. Alle functies van Word zijn tijdens een vooronderzoek 

geclassificeerd als beginner (laag) of gevorderd (hoog) en als specifiek of algemeen. De 

vier aangepaste interfaces bestonden uit veel of weinig algemene functies en veel of weinig 

specifieke functies. 

 Van iedere deelnemer is tijdens het experiment door middel van een vragenlijst 

bepaald hoeveel algemene en specifieke computerervaring deze heeft, respectievelijk ACE 

en SCE. Op basis hiervan zijn deelnemers in één van de vier gebruikersgroepen ingedeeld. 

Met de waarden van ACE en SCE is hypothese 1 getoetst. In tabel 1 zijn de coderingen 

voor de vier groepen te zien zoals die verder in het verslag gebruikt worden.  

 

Tabel 1. Verdeling van deelnemers experiment 

ACE 

SCE Hoog Laag 

 Hoog HH LH 

 Laag HL LL 
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 Deelnemers aan het experiment hebben éénmaal taken uitgevoerd met de 

standaard interface en éénmaal met een aangepaste interface die overeenkomt met hun 

classificatie. Tijdens het uitvoeren van deze taken zijn drie usability indicatoren 

geobserveerd, namelijk efficiëntie, effectiviteit en satisfactie (Van Welie et al., 1999). Ten 

aanzien van hypothese 2 hebben we de observaties geanalyseerd op verschillen in usability 

tussen de standaard interface en de aangepaste interfaces. Ten aanzien van hypothese 3 

hebben we de richting van verschillen in usability tussen de interfaces geanalyseerd van de 

verschillende gebruikersgroepen. 

   

2.2. ONDERZOEKSMIDDEL 

 De selectie van de applicatie, gebruikt in het experiment, zou geen invloed mogen 

hebben op de resultaten. De applicatie zelf is namelijk niet het onderwerp van het huidige 

onderzoek, maar de invloed van het type interface op usability. Hierdoor zijn resultaten 

breder toepasbaar dan alleen op Word. Desondanks hebben bij de keuze voor een het 

onderzoeksmiddel een aantal zaken meegespeeld. Zo wordt het voor de onderzoeksvraag 

van belang geacht dat de software voldoende is doorontwikkeld. Als een onvoldoende 

doorontwikkelde applicatie gebruikt wordt als onderzoeksmiddel heeft dat als risico dat het 

onderzoek verstoord wordt door usabilityproblemen die per definitie in niet doorontwikkelde 

software zit. Het mag niet zo zijn dat de experimentele interfaces in ieder geval al 

verbeteringen zijn van de standaard interface. 

 Daarnaast zijn er twee redenen om voor een applicatie te kiezen waarvan er veel 

gebruikers zijn. Ten eerste is de praktische relevantie van het onderzoek groter naarmate er 

meer gebruikers zijn van de onderzochte applicatie. Tevens zorgt dit ervoor dat het 

onderzoek beter reproduceerbaar is. Ook is het zo dat er voldoende beschikbare gebruikers 

moeten zijn om het experiment uit te kunnen voeren. Bij voorkeur moet er onder de 

beschikbare gebruikers voldoende diversiteit zijn om een breed scala gebruikers te kunnen 

onderzoeken. Om deze redenen is hier gekozen voor een bekende commerciële applicatie 

voor consumenten en geen, minder bekende, intern ontwikkelde bedrijfssoftware. 

 Om de onderzoeksvraag te beantwoorden lijkt het vanzelfsprekend om twee 

interfaces te ontwerpen en de usability hiervan te vergelijken. Dit zou echter te veel tijd 

kosten. Bovendien bestaat er een risico dat de interfaces onvergelijkbaar worden. Daarom 

is er gekozen een applicatie te gebruiken waarvan de interface aanpasbaar is. De interface 

zoals geleverd door de producent staat dan symbool voor de standaard interface. Met 

behulp van aanpassingen is het mogelijk om interfaces samen te stellen die corresponderen 

met individuele computerervaring. Vanwege deze aanpasbaarheid gebruikten Findlater en 

McGrenere (2007), Bunt, Conati en McGrenere (2007) en Shneiderman (2002) één van de 

programma’s uit het Microsoft Office pakket. Van deze programma’s is de inhoud en 
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zichtbaarheid van items in werkbalken en menu’s aanpasbaar. Dit kan handmatig, maar ook 

met behulp van de programmeertaal Visual Basic for Applications (VBA). VBA maakt het 

mogelijk om tijdens het experiment automatische veranderingen door te voeren. Tevens is 

het mogelijk om met behulp van VBA metingen uit te voeren. Voor het experiment in dit 

onderzoek is vanwege alle bovenstaande redenen gekozen voor Microsoft Word 2003 als 

onderzoeksmiddel. 

 Dit onderzoek is voor het grootste deel uitgevoerd bij Vanderlande Industries in 

Veghel. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert geautomatiseerde magazijnen en transport- en 

sorteersystemen voor bagage en pakketten. Dit zijn grote systemen waarvan de 

componenten onderverdeeld kunnen worden op drie niveaus. Op het laagste niveau 

(hardware) bevinden zich alle fysieke componenten zoals motoren, lopende banden en 

barcodescanners. Een niveau hoger (Low Level Control) bevinden zich de Programmable 

Logic Controllers (PLC) die de componenten op het laagste niveau veelal lokaal aansturen. 

Het hoogste niveau (High Level Control) bestaat uit softwaresystemen die de PLC’s 

aansturen. Op dit niveau wordt het gehele systeem aangestuurd. Voor het hoogste niveau 

ontwikkelt Vanderlande Industries niet alleen software die de processen aanstuurt maar ook 

verschillende applicaties om de prestaties van systemen te monitoren. Deze applicaties 

worden door mensen gebruikt met uiteenlopende achtergronden en interesses. Zo besturen 

sommigen het systeem direct op de werkvloer, anderen gebruiken gegevens voor 

calculaties. Behalve duidelijk identificeerbare groepen zijn er wellicht meer verschillen 

tussen gebruikers die een rol spelen bij de usability. De meerwaarde voor Vanderlande 

Industries is dat men een beter inzicht krijgt wat betreft het effect van aangepaste interfaces 

voor verschillende gebruikersgroepen. Resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook een 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van software welke efficiënter is, effectiever is of een 

grotere tevredenheid bij gebruikers oplevert. 

 

2.3. VOORONDERZOEK 

 Het vooronderzoek had twee doelen: het classificeren van functies van Word en het 

bepalen van grenswaarden van ACE en SCE om gebruikers te kunnen classificeren. Voor 

het classificeren van functies van Word is een zogenaamde functielijst gebruikt. Voor het 

bepalen van de grenswaarden is een zogenaamde vragenlijst gebruikt. Diezelfde vragenlijst 

is tijdens het experiment gebruik om van iedere deelnemer de ACE en SCE te bepalen.  

2.3.1. Deelnemers  

 Aan het vooronderzoek hebben vier vrouwen en zes mannen meegedaan, allen 

werkzaam bij Vanderlande Industries. De gemiddelde leeftijd was 31.1 jaar (SD = 7.8). 

Gemiddeld gebruikt men 35.1 (SD = 8.4) uur per week een computer voor werk en/of studie 
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en 8.9 (SD = 6.5) uur privé. Gemiddeld had men een ACE van 22.46 (SD = 12.46) en een 

SCE van 5.27 (SD = 5.04).   

2.3.2. Materiaal en procedure 

 Met een vragenlijst (zie bijlage A) is ACE en SCE gemeten aan de hand van drie 

componenten van computerervaring, namelijk de hoeveelheid computergebruik, de 

diversiteit van het gebruik en de mogelijkheid tot computergebruik (Smith et al., 1999). Eerst 

is ACE gemeten. De eerste component, hoeveelheid computergebruik, is bepaald aan de 

hand van twee vragen. Deelnemers is gevraagd hoeveel dagen per week ze een computer 

gebruiken en hoeveel uur per dag men een computer gebruikt op dagen dat men een 

computer gebruikt gebaseerd op Smith et al. (2000). De tweede component, diversiteit van 

computergebruik, is gemeten door te bepalen hoeveel soorten programma’s deelnemers 

gebruiken. Deelnemers gaven met percentages aan hoeveel tijd ze aan een soort 

programma besteedden. De mogelijkheden waren negen categorieën programma’s, 

waaronder tekstverwerkers, en een optie ‘overige’. Het bepalen van diversiteit gebeurt niet 

op basis van de percentages zelf, maar naar het aantal typen programma’s waarbij men 

een percentage invulde. Smith et al. (2000) classificeerden deelnemers die meer dan drie 

applicaties gebruiken als een diverse gebruiker. In dit onderzoek is voor een geleidelijke 

schaal gekozen omdat met de drie componenten van computerervaring, hoeveelheid, 

diversiteit en mogelijkheid, één waarde voor ACE berekend wordt. Om de derde component, 

mogelijkheid tot gebruik, te meten zijn de voorgaande vragen tweemaal aan de deelnemers 

voorgelegd, eenmaal over hun werk/studie situatie en eenmaal over hun privé situatie. 

Gebaseerd op deze gegevens is van gebruikers de ACE bepaald.  

 SCE betreft in dit onderzoek ervaring met tekstverwerkingsprogramma’s. Om SCE 

te bepalen hebben we de methode van Smith et al. (2000) gebruikt voor het bepalen van 

ACE aangepast voor specifieke ervaring met tekstverwerkingsprogramma’s. De 

hoeveelheid gebruik is ontleend uit de gegevens van ACE. Daar is namelijk al gevraagd 

hoeveel men gebruik maakt van tekstverwerkingsprogramma’s omdat dat één van de tien 

categorieën programma’s is. De diversiteit is bepaald door te vragen hoe vaak men gebruik 

maakt van tien categorieën functies van Word. De antwoordmogelijkheden zijn gebaseerd 

op Findlater en McGrenere (2007) die frequentie van functiegebruik onderverdelen in nooit, 

soms of regelmatig. De component ‘mogelijkheid tot gebruik’ ligt al vast in de tijden die men 

heeft opgegeven omdat er onderscheid gemaakt is tussen werk/studie en privé. 

 Naast de vragenlijst hebben deelnemers aan het vooronderzoek ook een functielijst 

ingevuld om functies van Word te classificeren (zie bijlage B). Hiervoor is een methode 

gebruikt ontwikkeld door Findlater en McGrenere (2007). De functielijst is samengesteld uit 

alle functies van Word 2003 in de menu’s en de werkbalken standaard, opmaak en tekenen. 

In totaal zijn dit 184 functies. Het aantal standaard functies van Word kan echter per versie 



              
 
 

 22 

verschillen. Er is alleen gekeken naar de bovenste laag van de functiehiërarchie, dat wil 

zeggen het eerste niveau van de werkbalken en het tweede niveau van de menustructuur. 

Functies als ‘file/print’ en ‘drawing/insert picture’ zijn dus wel gebruikt in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld ‘format/background/fill effects’. Van deze 184 functies hebben deelnemers aan 

het vooronderzoek aangegeven hoe vaak ze er gebruik van maken. Zij hadden hierbij de 

antwoordmogelijkheden: nooit, soms en regelmatig. 

 De deelnemers hebben op hun eigen werkplek bij Vanderlande Industries 

achtereenvolgens de vragenlijst en de functielijst ingevuld. De vragenlijst is ingevuld op hun 

eigen computer, de functielijst is op papier ingevuld.  

2.3.3. Resultaten classificatie functies 

 De functies in de standaard interface van Word zijn geclassificeerd om de 

samenstelling van de vier aangepaste interfaces te bepalen. Het classificeren van functies 

is in het huidige onderzoek verricht op basis van hun frequentie van gebruik door 

deelnemers aan het vooronderzoek. Deze methode is geïntroduceerd door Findlater en 

McGrenere (2007). Omdat hun focus op beginnende gebruikers lag namen zij alleen die 

functies mee in hun onderzoek welke door minimaal 5 van frequente 10 gebruikers gebruikt 

werden, zie Tabel 2. Het gevolg van deze verdeling is dat een groot deel van de 

functionaliteit van de applicatie niet meegenomen is in hun onderzoek (28%) omdat zij die 

functies als te specialistisch beschouwen. 

 

Tabel 2. Classificatie functies door Findlater en McGrenere (2007) 

  Percentage gebruikers dat een bepaalde functie gebruikt 

 0% tot 50% 50% tot 80% 80% tot en met 100% 

Classificatie Niet gebruikt (28%) Gevorderd (60%) Beginner (12%) 

 

 De grenswaarde tussen beginner en gevorderden is door Findlater en McGrenere 

bepaald op 80%. Hierdoor classificeerden zij 12% van de overgebleven functies als 

beginner functie en de 60% als functies voor gevorderden. Het huidige onderzoek beperkt 

zich niet alleen tot beginnende gebruikers waardoor de ervaring van de deelnemers zeer 

uiteenlopend kan zijn. Omdat er voor zover bekend geen optimale methode bekend is, is in 

het huidige onderzoek de grens zo gekozen dat de functies zo veel mogelijk in twee gelijke 

groepen verdeeld worden (76 functies voor beginners en 83 gevorderde functies), zie tabel 

3.  
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Tabel 3. Classificatie van functies voor aangepaste interfaces 

  Type functie 

Niveau functie Algemeen Specifiek Totaal 

 Beginner 58 (36%) 18 (11%) 76 (48%) 

 Gevorderd 34 (21%) 49 (31%) 83 (52%) 

 Totaal 92 (58%) 67 (42%) 159 (100%) 

  

 Findlater en McGrenere (2007) vroegen tien gebruikers om voor iedere functie aan 

te geven of ze deze ‘nooit’, ‘soms’ of ‘regelmatig‘ gebruiken. Findlater en McGrenere 

maakten echter geen onderscheid tussen soms en regelmatig. In het huidige onderzoek is 

er voor gekozen om dit onderscheid wel te maken omdat een nauwkeuriger beeld te krijgen 

van het gebruik van de functies. In de vragenlijst (zie bijlage A) zijn tien functies opgenomen 

om de diversiteit van het gebruik met tekstverwerkingsprogramma’s te meten. Het is 

gebleken dat deze tien items het best correleren met de 184 items uit de functielijst als aan 

de label ‘nooit’ de waarde 0 wordt toegekend, ‘soms’ .5 en ‘regelmatig’ 1. De correlatie 

tussen de 10 items uit de functielijst en de frequentie van gebruik van de 184 functies is 

sterk (r = .7, p < .05) (Field,2005).  

 Van iedere functie hebben we bepaald welke algemeen zijn en welke specifiek. 

Findlater en McGrenere (2007) hebben hiervoor in hun onderzoek geen duidelijke methode 

genoemd. Zij schrijven wel dat de functies die in andere MS Office of MS Windows 

programma’s voorkomen als algemeen worden geclassificeerd. Omdat deze methode te 

veel ruimte geeft voor subjectiviteit, is voor het huidige onderzoek besloten om alleen die 

functies te classificeren als algemeen die ook voorkomen in zowel de programma’s 

PowerPoint als Excel. Andere functies zijn als specifiek geclassificeerd. Dit resulteert in een 

verdeling van 92 algemene functies en 67 specifieke functies, zie tabel 3.  

 Met het classificeren van de functies is tevens de samenstelling van de vier 

aangepaste interfaces bepaald. De interfaces met gevorderde algemene functionaliteit 

beschikken ook over algemene functionaliteit voor beginners. De interfaces met gevorderde 

specifieke functionaliteit beschikken ook over specifieke functies voor beginners. Het aantal 

functies per interface is weergegeven in tabel 4.  

 
Tabel 4. Aantal functies per aangepaste interface 

  Algemene functies 

Specifieke functies Hoog Laag 

 Hoog 159 (58+18+34+49) 125 (58+18+49) 

 Laag 110 (58+18+34) 76 (58+18) 



              
 
 

 24 

 Functies welke door géén van de tien deelnemers aan het vooronderzoek gebruikt 

werden zijn niet meegenomen in de aangepaste interfaces. Dit waren 25 functies en 

daarom bestond de aangepaste interface met de meeste functionaliteit (HH) niet uit 184 

functies, maar uit 159. De standaard interface is niet aangepast en beschikte dus over 184 

functies. In bijlage F zijn schermafdrukken opgenomen van de aangepaste interfaces voor 

groep HH en groep LL en de standaard interface. 

2.3.4. Resultaten classificatie gebruikers 

 Op basis van het vooronderzoek hebben we formules ontwikkeld om de ACE en 

SCE van iedere deelnemer aan het experiment te kunnen berekenen. Voor zover bekend 

bestaan er voor de berekening van ACE en SCE geen gestandaardiseerde formules. De 

formules voor ACE en SCE maken gebruik van de componenten: hoeveelheid 

computergebruik, diversiteit computergebruik en de mogelijkheid tot computergebruik. 

Tevens zijn op basis van het vooronderzoek grenswaarden voor ACE en SCE bepaald om 

deelnemers tijdens het experiment te classificeren. De formules en de bepaling van de 

grenswaarden worden hieronder toegelicht.  

 Algemene computerervaring wordt in het huidige onderzoek berekend door het 

aantal gerapporteerde uren per week dat men werkt met een computer te vermenigvuldigen 

met de gerapporteerde diversiteit tijdens dit gebruik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

werk/studie en privé gebruik, en deze waarden worden vervolgens bij elkaar opgeteld.  

 

 ACE = (uren werk * diversiteit werk) + (uren privé * diversiteit privé) 

 

 Het aantal uren per week wordt berekend met de zelfrapportage over het aantal 

dagen per week dat men een computer gebruikt en het aantal uren per dag dat men een 

computer gebruikt. Deze gegevens worden door de deelnemers ingevuld voor werk/studie 

en de privé situatie. Voor de diversiteit wordt gekeken naar de percentages dat men aan 

een bepaald soort programma besteedt. Hierbij wordt het aantal keren geteld dat men een 

percentage hoger dan 5% invult. Dit is omdat minder dan 5% weinig ervaring voorspelt. 

Bovendien is tijdens het vooronderzoek de indruk ontstaan dat deelnemers lage 

percentages invulden met als enige reden om tot 100% te komen. Smith et al., (2000) 

gebruikten het criterium dat als iemand meer dan drie van de tien categorieën programma’s 

gebruikt die deelnemer als een diverse gebruiker werd geclassificeerd. In dit onderzoek is er 

voor gekozen een geleidelijke schaal te gebruiken. Stel dat iemand voor werk 24 uur een 

computer en vier soorten programma’s gebruikt en privé nog eens 10 uur per week drie 

programma’s gebruikt. Hij/zij heeft dan een ACE van (24 * .4) + (10 * .3)= 12.6.  

 De gemiddelde waarde voor ACE was in het vooronderzoek 22.46 (SD = 12.46) en 

de mediaan was 21.75. Deze waarden zijn vermoedelijk relatief hoog omdat alle 
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deelnemers voor hun werk een computer gebruikten. Om die reden is de grenswaarde voor 

ACE bepaald op 20 met de bedoeling dat de deelnemers aan het experiment in twee gelijke 

groepen verdeeld worden. De persoon in bovenstaand rekenvoorbeeld zou tijdens het 

experiment dus geclassificeerd worden als iemand met weinig algemene computerervaring. 

 De berekening van specifieke computerervaring gebeurt op soortgelijke manier met 

zelfgerapporteerde data. Het aantal uren tekstverwerken tijdens werk wordt opgeteld met 

het aantal uren tekstverwerken privé. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met de 

diversiteit van het tekstverwerken.  

 

 SCE = diversiteit tekstverwerken * (uur tekstverwerken werk + uur tekstverwerken 

             privé) 

  

 Stel dat dezelfde persoon bijvoorbeeld 20% en 5% van zijn/haar computergebruik 

besteedt aan tekstverwerken tijdens respectievelijk werk en privé. Als hij/zij met een 

tekstverwerker werkt, maakt hij/zij van twee van de tien functies soms gebruikt (2 x .05) en 

van drie regelmatig (3 x .1). Deze persoon zou dan een SCE hebben van (0.1 + .3) * ((.2 * 

24) + (.05 * 10)) = 2.12.  

 Gemiddelde had men een SCE van 5.27 (SD = 5.04) en de mediaan was 3.26. Dat 

het gemiddelde een stuk hoger ligt dan de mediaan komt doordat één deelnemer een 

extreem hoge SCE had van 17.86. De SCE-waarden zijn naar verwachting relatief hoog 

omdat alle deelnemers relatief veel gebruik maken van tekstverwerkers. De grenswaarde 

voor SCE voor het experiment wordt daarom bepaald op 2. Verwacht wordt dat dan de 

deelnemers in twee even grote groepen verdeeld worden. De persoon in het voorbeeld zou 

dus in het experiment geclassificeerd worden als iemand met veel specifieke 

computerervaring. 

 Beide typen computerervaring kunnen in het huidige onderzoek uitgedrukt worden 

in uur*diversiteit. De minimale waarde voor ACE en SCE is 0. Er bestaat een theoretische 

maximale waarde van 168 voor ACE en SCE (24 uur x 7 dagen x 1 diversiteit). ACE en 

SCE zijn echter niet geheel vergelijkbaar omdat SCE zich in dit geval focust op één van de 

tien soorten programma’s waarmee ACE wordt gemeten.  

 

2.4. DEELNEMERS EN ONTWERP EXPERIMENT 

 Aan het experiment hebben 62 mensen deelgenomen (44 mannen en 16 vrouwen). 

De meeste deelnemers (52) waren studenten aan de TU/e of Fontys Hogescholen. Er 

deden negen werkende personen mee en één persoon zonder werk. De hoogst genoten 

opleiding was van vier deelnemers laag, 28 deelnemers middelmatig en 30 deelnemers 

hoog. De leeftijd varieerde van 17 tot en met 48 jaar (M = 23.39, SD = 7.42).  
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 Op basis van resultaten uit het vooronderzoek zijn de grenzen voor ACE en SCE 

bepaald welke in het experiment gebruikt zijn om deelnemers te classificeren in één van de 

vier groepen. Deze grens is voor algemene computerervaring 20 en voor specifieke 

computerervaring 2. Met behulp van deze grenzen zijn de deelnemers tijdens het 

experiment ingedeeld in één van de vier klassen. Deze waarden zijn zodanig bepaald dat 

de groepen hoog/laag zoveel mogelijk gelijk verdeeld zijn. Dit met de bedoeling dat tijdens 

het experiment de deelnemers ook gelijkmatig over de groepen verdeeld zouden worden. 

Hoeveel personen er tijdens het experiment in de verschillende groepen zijn ingedeeld is te 

zien in tabel 5. Op basis van de gegevens uit het experiment blijkt dat voor het opsplitsen 

van de deelnemers in gelijke groepen 16.4 (mediaan) de juiste grenswaarde was voor ACE 

en 1.97 (mediaan) voor SCE.  

 

Tabel 5. Verdeling deelnemers experiment 

 ACE 

SCE Hoog Laag 

 Hoog 16 14 

 Laag 3 29 

 

 We hebben functies van Word geclassificeerd en daarmee de inhoud van de vier 

experimentele interfaces bepaald. Daarnaast hebben we een methode bepaald om 

deelnemers van het experiment te classificeren. Het ontwerp van het experiment is 

schematisch weergegeven in Figuur 6.  

ACE

Hoog  Laag

SCE

Hoog

Laag

LL

SUI CUI
Efficiëntie

Effectiviteit

Satisfactie

HL

SUI CUI
Efficiëntie

Effectiviteit

Satisfactie

HH

SUI CUI
Efficiëntie

Effectiviteit

Satisfactie

LH

SUI CUI
Efficiëntie

Effectiviteit

Satisfactie

 

Figuur 6. Ontwerp experiment 
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 Er zijn voor iedere deelnemer twee condities, de standaard interface en de 

aangepaste interface. SUI en CUI zijn afkortingen voor respectievelijk Standard User 

Interface en Custom User Interface. Deze afkortingen zullen verder in dit verslag gebruikt 

worden. Iedere deelnemer wordt op basis van hun individuele ACE en SCE is in één van de 

groepen geplaatst (HH, HL, LH, LL). In de analyses tussen de groepen is groep HL niet 

meegenomen omdat deze groep uit maar drie deelnemers bestond. Daarom is een 3 

(classificatie: HH vs. LH vs. LL, between) x 2 (interface: CUI vs. SUI, within) x 3 (usability 

indicator: efficiëntie vs. effectiviteit vs. satisfactie, within) ontwerp toegepast. De deelnemers 

kregen voor het uitvoeren van de eerste serie taken willekeurig een interface toegewezen. 

Bij het uitvoeren van de tweede serie taken kregen zij automatisch de andere interface 

toegewezen. 

 

2.5. MATERIAAL EXPERIMENT 

 De afhankelijke variabelen is usability, gemeten met de variabelen tijd, succes en 

System Usability Scale. Deze drie meetbare indicatoren corresponderen met de drie peilers 

van usability zoals beschreven in ISO 9241-11, namelijk efficiëntie, effectiviteit en satisfactie 

(Van Welie et al., 1999). Per taak wordt de tijd gemeten welke nodig is om een taak uit te 

voeren. Deelnemers geven zelf aan als zij de taak volbracht hebben door op een knop te 

klikken. Deze usability indicator is zeer geschikt om het verschil in efficiëntie te meten (Tullis 

& Albert, 2008). De bestanden waaraan de deelnemers werken zijn opgeslagen na het 

uitvoeren van de taken. Achteraf hebben we bepaald welke taken succesvol zijn uitgevoerd 

en welke niet. Dit is een indicatie voor de effectiviteit. De satisfactie is na het uitvoeren van 

alle taken met één interface gemeten met behulp van de System Usability Scale (SUS) 

(Bangor, Kortum & Miller, 2008) (zie bijlage C). Dit is eenmaal gedaan na gebruik van de 

SUI en eenmaal na gebruik van de CUI. Deze methode bestaat uit tien stellingen waarvan 

de helft positief gesteld is en de andere helft stellingen negatief gesteld is. SUS bestaat uit 

relatief weinig stellingen vergeleken met andere methoden. Desondanks behoort deze tot 

de betrouwbaarste methoden (Tullis & Stetson, 2004). SUS is weliswaar oorspronkelijk niet 

ontwikkeld om specifiek satisfactie te meten, maar het geeft wel een waardeoordeel van de 

gebruiker over de interface en wordt daarom vaker gebruikt om satisfactie te meten. De 

interne betrouwbaarheid van de SUS is .831 (Cronbach’s α, 10 items)
2
.       

 Deelnemers hebben tweemaal 16 taken uitgevoerd; deze zijn opgenomen in bijlage 

D. De taken zijn samengesteld op basis van de aangepaste interface voor groep LL omdat 

                                                      
2
 De interne betrouwbaarheid is in het huidige onderzoek gemeten over (2 x 62) 124 deelnemers omdat iedere 

deelnemer tweemaal de vragenlijst heeft ingevuld. De interne betrouwbaarheid van de SUS voor de interfaces 

apart is .844 en .818 voor respectievelijk de SUI en de CUI (Cronbach’s α, 10 items).  
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deze interface de minste functionaliteit heeft. De taken zijn dus met iedere interface uit te 

voeren. Verder zijn de taken zo gekozen dat ze representatief zijn voor de mogelijkheden 

van de applicatie. 

  

2.6. PROCEDURE EXPERIMENT 

 De uitvoering van het experiment vond plaats in een onderzoeksruimte van de 

Technische Universiteit Eindhoven. Deelnemers zijn geworven via een mailinglijst of zijn 

aangesproken op het terrein van de TU/e. Vooraf hebben we verteld dat het experiment een 

onderdeel was van mijn afstudeeronderzoek ter verbetering van de bruikbaarheid van 

software. Ook hebben we hen medegedeeld dat ze taken met de computer moesten 

uitvoeren en dat het onderzoek maximaal 40 minuten zou duren. Na binnenkomst hebben 

we de deelnemers gevraagd of ze normaal gesproken links of rechtshandig een 

computermuis gebruiken. Alle deelnemers, ook linkshandige, waren gewend om de muis 

met de rechterhand te besturen. Iedere deelnemer apart hebben we een computerruimte 

toegewezen en hen gevraagd de aanwijzingen op het computerscherm op te volgen (zie 

bijlage A). Vervolgens hebben zij de vragenlijst ingevuld zoals besproken in paragraaf 2.3.2. 

Na het invullen van de vragenlijst verscheen er een scherm waarin stond dat men enkele 

taken zou gaan uitvoeren (zie bijlage C). In dit scherm stond ook dat men na het uitvoeren 

van iedere taak op een knop moest klikken om aan te geven dat de taak volbracht was. 

Voor het uitvoeren van een taak kreeg men 60 seconden tijd. Bij het uitvoeren van de taken 

kon men geen gebruik maken van snelkoppelingen of het menu onder de rechtermuisknop. 

Beide hadden we voor het experiment uitgeschakeld. Het experiment startte daarna met 

een document met daarin de benodigde tekst om de taken uit te voeren. Deelnemers 

kregen willekeurig de standaard interface (SUI) of de aangepaste interface (CUI) 

toegewezen. Dit om volgorde effecten zo veel mogelijk te voorkomen. Om deelnemers de 

kans te geven om te rusten werd iedere taak aangekondigd. De taak verscheen pas in 

beeld als men de aankondiging weg klikte. Na het uitvoeren van de 16 taken werd er een 

nieuwe vragenlijst aangekondigd. Hierin werd gevraagd om de stellingen op het volgende 

scherm in te vullen in het kader van de juist daarvoor gebruikte versie van Word. In dit 

scherm stonden de tien SUS-stellingen (zie bijlage C) die de satisfactie meten. Vervolgens 

kreeg men de opdracht om nogmaals de 16 taken uit te voeren en werd de deelnemer 

verteld dat de interface er anders uit kon zien. Zij kregen nu de andere interface 

aangeboden. Na het uitvoeren van de tweede serie taken is wederom de satisfactie 

gemeten middels de tien SUS-stellingen. Hierna kreeg men de mededeling dat het 

experiment voorbij was en werd men bedankt voor de medewerking. De deelnemers 

moesten nog tekenen voor het ontvangen van een vergoeding. Studenten aan de TU/e 
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hebben € 5.- voor hun bijdrage ontvangen, andere deelnemers € 7,-. Tot slot hebben we 

nog eventuele vragen beantwoord alvorens we de deelnemer de weg naar buiten toonden.  
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3. RESULTATEN  

 In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Eerst wordt er 

in paragraaf 3.1 toegelicht hoe de ruwe data voorbereid zijn voor analyses. Vervolgens 

worden de resultaten beschreven ten aanzien van de hypothesen. Tot slot worden in 

paragraaf 3.3 andere resultaten besproken die geen direct verband hebben met de 

hypothesen. 

 

3.1. VOORBEREIDING 

 Het oorspronkelijke ontwerp van dit onderzoek bestond uit vier gebruikersgroepen. 

Groep HL is echter niet meegenomen in de analyse omdat in deze groep slechts drie 

deelnemers zijn geclassificeerd. Voor efficiëntie en effectiviteit zijn in de analyse 

gemiddelden gebruikt van iedere deelnemer per interface over alle taken. Voor satisfactie 

zijn geen gemiddelden gebruikt omdat satisfactie eenmaal per interface is gemeten. De data 

verkregen bij het meten van effectiviteit zijn dichotoom, namelijk taak volbracht of taak niet 

volbracht. Normaal gesproken worden dichotome data niet met een MANOVA geanalyseerd. 

Echter, om alle data in één design te analyseren is hier gekozen om deze data wel met een 

MANOVA te analyseren wat wel mogelijk is zo stellen Morgan, Gliner en Harmon (2006). Bij 

het samenstellen van de taken is getracht de taken dusdanig te formuleren dat ze met 

iedere interface waren uit te voeren. Echter, tijdens het experiment is gebleken dat één taak 

niet aan deze eis voldeed. Taak 12 is om die reden niet meegenomen in de analyse. 

 Een aantal tijdsmetingen voor efficiëntie zijn vervangen door gemiddelde tijden 

omdat de taak niet juist volbracht was of omdat de taak niet binnen de beschikbare tijd 

volbracht was. Hiertoe zijn de gemiddelde tijden van een taak gebruikt van de niet 

ontbrekende metingen binnen één groep proefpersonen. Een ontbrekende waarde in groep 

HH is dus vervangen door het gemiddelde van deze groep voor dezelfde taak. Sommige 

taken waren niet juist uitgevoerd en gaf de deelnemer dus onterecht aan dat de taak 

uitgevoerd was. Omdat de tijden van niet volbrachte taken niet relevant zijn voor de 

efficiëntie, zijn ze vervangen. Het vervangen van metingen is gedaan om meer 

proefpersonen te kunnen analyseren. Tijden van taken waarvan een deelnemer slechts bij 

één interface slaagde kunnen dan toch geanalyseerd worden. Het vervangen van 

ontbrekende tijden heeft bovendien als voordeel dat de usability indicatoren efficiëntie en 

effectiviteit niet met elkaar overlappen. Dit zou namelijk wel het geval zijn als in de analyse 

voor efficiëntie een tijd van 60 seconden gebruikt zou worden voor niet volbrachte taken. 

Ook voor effectiviteit en satisfactie ontbraken enkele waarden door vergissingen van 

deelnemers of door fouten in de gebruikte programmatuur. De ontbrekende waarden voor 
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effectiviteit en satisfactie zijn ook vervangen door gemiddelde waarden uit de 

corresponderende groepen.  

 Het eventuele effect van de volgorde waarin deelnemers de interfaces kregen 

toegewezen is geanalyseerd met het ontwerp zoals beschreven in de methodesectie en 

bleek niet significant (F < 1). Om de normaliteit te verbeteren ten behoeve van de 

statistische analyse zijn tot slot alle metingen voor efficiëntie en effectiviteit getransformeerd 

met een 10
e
-graads logaritme op aanraden van Ratcliff (1993). Alle vermelde waarden in 

hoofdstuk 3 en 4 zijn echter de gemeten ongetransformeerde waarden. 

  

3.2. RESULTATEN MET BETREKKING TOT DE HYPOTHESEN 

 Hypothese 1 stelt dat ACE en SCE twee afzonderlijk componenten zijn van het 

begrip computerervaring en daarom niet sterk correleren. Van alle deelnemers aan het 

vooronderzoek en aan het experiment zijn de waarden voor ACE en SCE opgenomen in 

Figuur 7.  
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Figuur 7. ACE en SCE van alle deelnemers experiment en vooronderzoek 
 

 Zoals verwacht is de correlatie tussen ACE en SCE kleiner dan .5 en is het verband 

matig zo stelt Field (2005). De analyse laat zien dat de correlatie tussen ACE en SCE van 

deelnemers aan het experiment .41 is (N = 62, p < .001). De deelnemers aan het 

vooronderzoek hebben dezelfde vragenlijst ingevuld en daarom kunnen ook de data uit het 
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vooronderzoek gebruikt worden om de correlatie tussen ACE en SCE te berekenen. De 

correlatie verandert dan in .24 (N = 72, p < .05). De sterkte van het verband neemt hierdoor 

af. Het verschil tussen deze twee correlaties is getoetst met behulp van Fisher’s z 

transformatie, en is significant gebleken. Het verschil tussen de correlaties suggereert dat 

deelnemers aan het vooronderzoek (werknemers van Vanderlande Industries) computers 

anders gebruiken dan deelnemers aan het experiment (voornamelijk studenten).  

 Hypothese 2 stelt dat verbetering van usability van interfaces mogelijk moet zijn 

door aangepaste interfaces aan te bieden op basis van computerervaring, wat tevens de 

kern van de onderzoeksvraag is. Hiertoe hebben we efficiëntie, effectiviteit en satisfactie 

geanalyseerd met een 3 (classificatie: HH vs. LH vs. LL, between) x 2 (interface: CUI vs. 

SUI, within) x 3 (usability indicator: efficiëntie vs. effectiviteit vs. satisfactie, within) MANOVA. 

De analyse liet geen hoofdeffect zien van interface, F < 1. Hypothese 2 is niet bevestigd of 

ontkracht. Er kan dus geen uitspraak gedaan worden of aangepaste interfaces met 

gereduceerde functionaliteit op basis van computerervaring een effect heeft op usability. De 

gemiddelde waarden voor alle usability indicatoren per groep en per interface zijn 

opgenomen in tabel 6. 

 

Tabel 6. Gemiddelde waarden usability indicatoren per groep per interface 

  Groep 

Usability indicator HH LH LL 

Efficiëntie    

SUI 10.16 (2.83) 12.61 (3.97) 14.41 (4.11) 
 

CUI 10.72 (2.92) 13.89 (3.87) 13.75 (3.55) 

Effectiviteit       

SUI 86.7 (17.0) 88.1 (10.5) 80.1 (15.6) 
 

CUI 85.8 (20.5) 91.9 (7.9) 82.2 (17.2) 

Satisfactie       

 SUI 70.94 (12.14) 73.54 (11.54) 64.91 (19.24) 

 CUI 66.09 (16.02) 75.21 (12.69) 67.86 (15.54) 

    Noot: Standaarddeviaties staan tussen haakjes 

 

 Hypothese 3 stelt dat de richting van verschillen in usability tussen de SUI en de 

CUI per gebruikersgroep tegengesteld is. Deze hypothese is niet alleen getoetst met een 

verdeling van de deelnemers in de groepen HH, LH en LL, maar ook met verdelingen van 

de deelnemers op basis van alleen SCE en op basis van alleen ACE. De hypothese is niet 
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bevestigd met de verdeling in drie groepen HH, LH en LL. Echter, de hypothese is wel 

bevestigd met een classificatie van deelnemers op basis van alleen SCE. Tevens is 

hypothese 3 bevestigd met een classificatie van deelnemers op basis van alleen ACE. In de 

volgende drie alinea’s worden de resultaten ten aanzien van hypothese 3 besproken. De 

eerstvolgende alinea bespreekt resultaten met de groepsverdeling HH, LH en LL. Daarna 

worden resultaten besproken met de groepsverdeling SCE-hoog en SCE-laag. De laatste 

alinea bespreekt tot slot resultaten met de groepsverdeling ACE-hoog en ACE-laag. 

 De analyse met de groepsverdeling HH, LH en LL liet een 3-wegs interactie effect 

zien van classificatie x interface x usability indicator, F (4, 112) = 4.04, p = .004. Verdere 

analyse liet geen interactie effect zien van classificatie x interface voor efficiëntie en 

effectiviteit (beide F’s <1). Dit betekent dat er geen invloed is gevonden van de aangepaste 

interface op efficiëntie of effectiviteit voor één van de drie groepen.  

 

Figuur 8. Betrouwbaarheidsintervallen van satisfactie voor SUI en CUI voor de groepen HH, 
LH en LL 

 

De usability indicator satisfactie laat wel een interactie effect zien van classificatie x 

interface F (4, 112) = 4.05, p = .023. Voor groep LH (F < 1) en LL (F (1, 56) = 2.35, p = .131) 

is geen verschil in satisfactie gevonden tussen de SUI en de CUI (zie Figuur 8 ). Echter, 

resultaten laten zien dat gebruikers in groep HH gemiddeld een hogere satisfactie hebben 
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met betrekking tot de SUI dan de CUI (SUI: M =70.94, SD = 12.14 vs. CUI: M = 66.09, SD = 

16.02), F (1, 56) = 5.25, p = .026. Dit betekent dat voor groep HH het gebruiken van de CUI 

een lagere satisfactie tot gevolg heeft ten opzichte van gebruik van de SUI. Omdat er voor 

de andere twee groepen (LH en LL) geen verschil in satisfactie tussen de twee interfaces is 

waargenomen kan er niet over een tegengesteld verschil in satisfactie tussen de groepen 

HH, LH en LL gesproken worden.  

 Met de tweede verdeling van de deelnemers, op basis van alleen SCE, is 

hypothese 3 in tegenstelling tot de analyse in de vorige alinea wel bevestigd. Bij deze 

analyse vormen de groepen HH en LH samen de groep SCE-hoog en de groepen HL en LL 

vormen samen SCE-laag. Efficiëntie, effectiviteit en satisfactie zijn onderworpen aan een 2 

(SCE: hoog vs. laag, between) x 2 (interface: CUI vs. SUI, within) x 3 (usability indicator: 

efficiëntie vs. effectiviteit vs. satisfactie, within) MANOVA. Hierbij is wederom geen 

hoofdeffect van interface gevonden, F < 1. De analyse liet wel een 3-wegs interactie effect 

zien van SCE x usability indicator x interface, F (2, 120) = 3.25, p = .042. Verdere analyse 

liet wederom geen interactie effect zien van SCE x interface voor efficiëntie en effectiviteit 

(beide F’s <1).  

 

Figuur 9. Betrouwbaarheidsintervallen van satisfactie voor SUI en CUI voor de groepen 
SCE-laag en SCE-hoog 
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Echter, net als bij de groepsverdeling HH, LH en LL liet de analyse voor usability indicator 

satisfactie wel een marginaal interactie effect zien van SCE x interface, F (1, 60) = 3.24, p 

= .077. Voor groep SCE-laag is geen verschil in satisfactie tussen de SUI en de CUI 

gevonden (SUI: M =64.92, SD = 18.33 vs. CUI: M = 67.03, SD = 15.53), F (1, 60) = 1.94, p 

= .169 (zie Figuur 9). Ook voor groep SCE-hoog is geen verschil in satisfactie gevonden 

tussen de SUI en de CUI (SUI: M =72.15, SD = 11.73 vs. CUI: M = 70.35, SD = 15.04), F (1, 

60) = 1.34, p = .251). Doordat het interactie effect van SCE x interface voor satisfactie 

marginaal significant is kan wel gesteld worden dat de richting van de effecten voor groep 

SCE-laag en SCE-hoog tegengesteld zijn. Dit is een bevestiging voor hypothese 3.  

 De derde analyse, waarin deelnemers geclassificeerd zijn op basis van alleen ACE, 

bevestigd wederom hypothese 3. Hierbij vormen HH en HL de groep ACE-hoog en LH en 

LL de groep ACE-laag. Efficiëntie, effectiviteit en satisfactie zijn onderworpen aan een 2 

(ACE: hoog vs. laag, between) x 2 (interface: CUI vs. SUI, within) x 3 (usability indicator: 

efficiëntie vs. effectiviteit vs. satisfactie, within) MANOVA. Wederom is er geen hoofdeffect 

van interface gevonden, F < 1. De analyse laat echter wel een 3-wegs interactie effect zien 

van ACE x usability indicator x interface, F (2, 120) = 7.86, p = .001. Verdere analyse laat 

opnieuw geen interactie effect zien van ACE x interface voor efficiëntie (F < 1) en 

effectiviteit (F (1, 60) = 1.04, p = .311). Voor satisfactie is daarentegen wel een interactie 

effect voor ACE x interface gevonden, F (1, 60) = 7.89, p = .007. Voor groep ACE-hoog is 

een significant effect van interface gevonden voor satisfactie (SUI: M =70.00, SD = 11.43 vs. 

CUI: M =65.79, SD = 14.93), F (1, 60) = 4.96, p = .030 (zie Figuur 10). Deze groep heeft 

dus een lagere satisfactie over de CUI dan over de SUI. Tevens laten de resultaten een 

marginaal effect van interface voor satisfactie zien voor groep ACE-laag (SUI: M =67.72, SD 

= 17.46 vs. CUI: M =69.89, SD = 15.42), F (1, 60) = 2.97, p = .090. Deze groep heeft zoals 

verwacht een hogere satisfactie over de CUI dan over de SUI. In overeenstemming met 

hypothese 3 is de richting van verschil in satisfactie tussen de interfaces voor groep HH en 

LL tegengesteld.  
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Figuur 10. Betrouwbaarheidsintervallen van satisfactie voor SUI en CUI voor de groepen 

ACE-laag en ACE-hoog 
  

3.3. VERDERE BEVINDINGEN 

 Gemiddeld hadden de deelnemers aan het experiment een ACE van 17.63 (SD = 

10.71). Wat betreft SCE hadden de deelnemers aan het experiment gemiddeld 2.79 (SD = 

2.84). Op basis van resultaten uit het vooronderzoek was bepaald dat gebruikers met een 

ACE waarde hoger dan 20 geclassificeerd zouden worden als gebruikers met veel 

algemene computerervaring. De data uit het experiment laten echter een mediaan zien van 

16.4. Dat betekent dat 16.4 de optimale grenswaarde zou zijn geweest om de deelnemers 

aan het experiment in twee even grote groepen te verdelen. Classificatie met 16.4 als 

grenswaarde voor ACE zou de verdeling van de deelnemers aan het experiment drastisch 

veranderen, zie tabel 7. Vooral groep LH zou kleiner worden en groep HH groter. Aangezien 

het grootste deel van de deelnemers aan het experiment studenten waren die dagelijks een 

computer gebruiken, veelal voor tekstverwerken, valt deze verdeling ook meer binnen de 

verwachting. Het aantal deelnemers per groep zoals weergegeven in tabel 7 is tevens 

berekend met een andere grenswaarde SCE. Voor SCE was op basis van resultaten uit het 

vooronderzoek bepaald op 2. De mediaan voor SCE tijdens het experiment was 1.97. Hier 

is de overeenkomst tussen het vooronderzoek en het experiment veel beter. Gemiddelde 
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had men tijdens het vooronderzoek een SCE van 5.27 (SD = 5.04) en de mediaan voor 

SCE was 3.26. Zoals verwacht was de SCE van de deelnemers aan het vooronderzoek dus 

relatief hoog. 

 

Tabel 7. Verdeling deelnemers met aangepaste grenswaarden 

 ACE 

SCE Hoog Laag 

 Hoog 26 5 

 Laag 6 25 

  

 Uiteraard is het niet correct om de groepen, verdeeld zoals weergegeven in tabel 7, 

statistische te analyseren. Dit is omdat deelnemers die van groep zijn gewisseld niet met de 

aangepaste interface van die groep hebben gewerkt. De verschillen tussen de interfaces 

zijn echter niet groot (zie bijlage F) en het betreffen verschillen in functionaliteit welke niet 

nodig is voor het uitvoeren van de taken. Daarom is de invloed van deze verandering op de 

resultaten toch interessant. Met deze verdeling wordt hypothese 3 bevestigd.  

 Het veranderen van de indeling van de groepen heeft geen gevolgen voor 

hypothese 2: er is geen hoofdeffect gevonden van interface op usability (F < 1). In 

tegenstelling tot eerdere analyses wordt nu met het oorspronkelijke ontwerp hypothese 3 

wel bevestigd. Voor het toetsen van hypothese 3 zijn opnieuw efficiëntie, effectiviteit en 

satisfactie onderworpen aan een 4 (classificatie: HH vs. HL vs. LH vs. LL, between) x 2 

(interface: CUI vs. SUI, within) x 3 (usability indicator: efficiëntie vs. effectiviteit vs. 

satisfactie, within) MANOVA uitgevoerd. De analyse laat een interactie effect zien van 

classificatie x usability indicator x interface, F (6, 116) = 3.95, p = .001. Verdere analyse laat 

geen interactie effecten zien van classificatie x interface voor efficiëntie (F (3, 58) = 1.05, p 

= .377) en effectiviteit (F (3, 58) = 1.56, p = .210). Voor satisfactie is wel een interactie effect 

gevonden van classificatie x interface (F (3, 58) = 3.98, p = .012). Hierbij is geen effect 

gevonden van interface op satisfactie voor groep LH (F (1, 58) = 1.54, p = .220) en groep 

HL (F (1, 58) = 2.27, p = .137) (zie Figuur 11). Echter, er is een marginaal effect gevonden 

van het type interface op satisfactie voor groep HH (SUI: M = 68.29, SD = 15.10 vs. CUI: M 

=71.04, SD = 12.18), F (1, 58) = 2.99, p = .089. Groep HH heeft een lagere satisfactie over 

de SUI dan over de CUI. Daarnaast laat de analyse een significant effect voor satisfactie 

van interface zien voor groep LL (SUI: M = 66.99, SD = 16.76 vs. CUI: M =63.30, SD = 

20.04), F (1, 58) = 5.17, p = .027. Groep LL heeft dus een hogere satisfactie over de SUI 

dan over de CUI. Dit betekent dat voor groep LL gebruik van de CUI ten opzichte van de 

SUI een toename van de satisfactie tot gevolg heeft terwijl gebruik van de CUI ten opzichte 

van de SUI voor groep HH een afname van satisfactie tot gevolg heeft. De richting van het 
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verschil in satisfactie tussen de interfaces van groep HH en groep LL is dus tegengesteld. 

Hypothese 3 wordt hiermee wederom bevestigd. 

 

 

Figuur 11. Betrouwbaarheidsintervallen van satisfactie voor SUI en CUI voor de groepen 
HH, LH, LL en HL met alternatieve grenswaarden 

 

 Tot nu toe zijn in de analyses steeds gebruikersgroepen gebruikt. De classificatie 

van de deelnemers aan het experiment heeft plaatsgevonden op basis van ACE en SCE. 

De schaal van ACE en SCE is echter niet dichotoom, maar geleidelijk. Het tegengestelde 

verschil in satisfactie tussen de SUI en de CUI van verschillende groepen geeft daarom 

aanleiding om te kijken of er een verband is tussen het verschil in satisfactie tussen de SUI 

en de CUI en de mate van ACE en/of SCE. Analyse laat geen verband zien tussen SCE en 

het verschil in satisfactie tussen de SUI en de CUI. Echter, analyse laat wel een verband 

zien tussen ACE en het verschil in satisfactie tussen de SUI en de CUI (r = -.359, N = 62, p 

= .004). Hoewel deze correlatie niets zegt over de causaliteit kan wel gesteld worden dat 

hoe meer ACE iemand heeft, hoe groter de kans dat de satisfactie over de SUI groter is dan 

satisfactie over de CUI.  
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4. DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten bediscussieerd. Bevindingen met betrekking tot ACE 

en SCE worden besproken in paragraaf 4.1. Paragraaf 4.2 bespreekt resultaten aangaande 

usability. De generaliseerbaarheid van het huidige onderzoek en suggesties voor verder 

onderzoek worden besproken in paragraaf 4.3.  

 

4.1. ALGEMENE EN SPECIFIEKE COMPUTERERVARING  

 In paragraaf 3.2 is ten aanzien van hypothese 1 bevonden dat ACE en SCE niet 

sterk correleren en dus als onafhankelijke componenten van computerervaring kunnen 

worden beschouwd. Als ACE en SCE namelijk hetzelfde begrip zouden meten dan zou een 

sterk verband verwacht worden omdat het vanzelfsprekend lijkt dat er in ieder geval een 

zwak verband is tussen ervaring over het algemeen en ervaring met een specifieke 

applicatie. Immers, SCE is een onderdeel van ACE zoals het koppen van een bal een 

onderdeel is van voetballen. Het lijkt ook aannemelijk dat er in ieder geval een zwak 

verband is tussen hoe goed iemand kan koppen en hoe goed iemand kan voetballen. 

Daarnaast overlappen de methode van berekening van beide vormen van computerervaring 

gedeeltelijk. Het percentage tekstverwerken en het aantal uren tekstverwerken is namelijk 

onderdeel van zowel ACE als SCE. Door de formule voor ACE iets aan te passen kan de 

correlatie berekend worden zonder dat tekstverwerken onderdeel uitmaakt van ACE. De 

correlatie verandert dan echter niet veel (r = .37, N = 62, p < .005). Dit betekent dat slechts 

een klein deel van de correlatie te verklaren is door de overlapping van de methoden van 

berekening van ACE en SCE. Voor zover bekend is er niet eerder onderzoek gedaan naar 

het verband tussen ACE en SCE waardoor er geen vergelijkingsmateriaal is voor de 

correlatie. Ondanks de matige correlatie in het huidige onderzoek concluderen wij dat ACE 

en SCE verschillende componenten van computerervaring meten. Bij het meten van 

computerervaring in de context van een bepaald type programma is het dus beter om ook 

de specifieke ervaring wat betreft het type programma te meten. De onderverdeling in ACE 

en SCE geeft in dat geval een genuanceerder beeld van computerervaring. 

 Met de methoden voor het berekenen van ACE en SCE gebruikt in het huidige 

onderzoek kunnen ook extreme gebruikers geïdentificeerd worden. In Figuur 7 (zie 

paragraaf 3.2) is van iedere deelnemer de waarde voor ACE en SCE weergegeven. De 

meeste waarden zijn in een driehoek geclusterd en vormen een realistisch beeld van 

mogelijke combinaties van ACE en SCE. De waarden voor ACE in combinatie met SCE van 

de drie gebruikers buiten het geclusterde gebeid zouden als extreem benoemd worden. Om 

bijvoorbeeld een ACE te bereiken van meer dan 60 moet een gebruiker gemiddeld minimaal 

60 uur per week achter een computer doorbrengen. Tevens moet men dan veel 
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verschillende programma’s gebruiken om ook hoog te scoren wat betreft diversiteit. Bij 

gebruik van de classificatiemethode zoals gebruikt in het huidige onderzoek zouden 

gebruikers met een computerervaring die buiten het geclusterde gebied vallen 

geclassificeerd moeten worden als extreem ervaren gebruikers. Om binnen de groep van 

extreem ervaren gebruikers onderscheid te maken tussen gebruikers worden de methoden 

gebruikt in het huidige onderzoek minder geschikt geacht.  

 De waarden van ACE en SCE van de drie extreme gebruikers geven aanwijzingen 

voor een negatief verband tussen ACE en SCE. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het 

onmogelijk lijkt om veel tijd te besteden aan veel verschillende applicaties én veel tijd te 

besteden aan een specifieke applicatie.  

 

4.2. USABILITY 

 In het huidige onderzoek is geen bevestiging gevonden voor hypothese 2. De 

aangepaste interfaces zoals gebruikt in het huidige onderzoek bieden geen verbetering van 

usability voor alle gebruikersgroepen. Echter, door bevestiging van hypothese 3 ten aanzien 

van satisfactie kan gesteld worden dat voor gebruikers met weinig ACE aangepaste 

interfaces wel tot verbetering van usability leiden. Om voor alle gebruikersgroepen een 

toename van usability te realiseren is het daarom onvermijdelijk dat voor verschillende 

gebruikersgroepen verschillende maatregelen getroffen worden. Gebruikers met weinig 

ervaring zouden dan aangepaste interfaces moeten krijgen en gebruikers met veel ervaring 

een standaard interface. Zo kan de usability voor een deel van de gebruikers toenemen 

zonder dat er een afname is voor andere gebruikers.  

 Het huidige onderzoek suggereert dat een interface waarbij de beschikbaarheid van 

functionaliteit gebaseerd is op computerervaring voor gebruikers met veel ACE niet 

bevorderlijk is. Resultaten uit het huidige onderzoek zijn daarmee in overeenstemming met 

beweringen van Shneiderman en Plaissant (2005). Zij stellen namelijk dat vooral voor 

ervaren gebruikers de internal locus of control belangrijk is (zie ook paragraaf 1.4.2). 

Volgens Shneiderman zouden ervaren gebruikers het gevoel willen hebben dat zij de 

interface beheren en niet dat de interface wordt beheerd door een softwaresysteem. De 

veranderlijke interface, in de vorm van de CUI in het huidige onderzoek, geeft hun het 

gevoel dat er veranderingen plaatsvinden zonder dat zij daar direct invloed op hebben, wat 

als onprettig ervaren wordt. Overigens zijn de aangepaste interfaces in het huidige 

experiment nooit tijdens een reeks taken veranderd. Strikt genomen zijn deze interfaces dus 

statisch en niet adaptive. Desalniettemin is uit reacties van deelnemers na afloop gebleken 

dat men het wel ervaren heeft als adaptive interface. Dat de satisfactie over de CUI ten 

opzichte van de SUI voor deelnemers met veel ACE afneemt, komt dus overeen met 

beweringen van Shneiderman.  
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 Wat betreft het huidige onderzoek moet nog opgemerkt worden dat het verschil 

tussen de SUI en de CUI voor groep HH kleiner was dan voor de andere groepen. Dit komt 

doordat de CUI van groep HH slechts over enkele functies minder beschikt dan de SUI. Dat 

maakt het des te opvallender dat de analyse juist voor deze groep een significant verschil 

laat zien. Bovendien betwijfelde een aantal deelnemers zelfs na het uitvoeren van het 

experiment of er überhaupt wel verschillen tussen de twee interfaces bestonden.  

 Findlater en McGrenere (2004) toonden aan dat in hun onderzoek gebruikers een 

adaptable interface prefereren boven een adaptive interface. Het huidige onderzoek 

bevestigt wel de resultaten van Findlater en McGrenere maar niet hun conclusies. Zij 

concluderen namelijk dat de meerderheid van gebruikers de voorkeur geeft aan een 

adaptable interface. In het huidige onderzoek is aangetoond dat gebruikersgroepen, 

geclassificeerd op basis van ACE, verschillende waarden van satisfactie laten zien voor 

verschillende type interfaces. De deelnemers aan het onderzoek van Findlater waren allen 

studenten psychologie. Het lijkt er dan ook op dat deze deelnemers over het algemeen over 

veel computerervaring beschikken, wat hun voorkeur voor adaptable interfaces zou 

verklaren. Replicatie van het onderzoek van Findlater met deelnemers met minder 

onderlinge overeenkomsten zou wel eens tot andere resultaten kunnen leiden.  

 Shneiderman (2002) stelt dat voorspelbaarheid en controleerbaarheid belangrijk zijn 

voor gebruikers. In het huidige onderzoek hebben we aangetoond dat er een verband is 

tussen ACE en het verschil in satisfactie tussen de SUI en de CUI. Voor gebruikers met 

weinig ACE leidt een afname van voorspelbaarheid en controleerbaarheid echter niet tot 

een afname van satisfactie. Dit betekent niet dat de stelling van Shneiderman onjuist is. Het 

kan evenwel zo zijn dat voor alle gebruikers voorspelbaarheid en controleerbaarheid 

belangrijk zijn. Wel suggereert het huidige onderzoek dat het belang van voorspelbaarheid 

en controleerbaarheid niet voor iedere gebruikersgroep even groot is.  

   

4.3. GENERALISEERBAARHEID EN VERDER ONDERZOEK 

 Aan dit onderzoek hebben voornamelijk studenten van de TU/e, studenten aan de 

Fontys Hogescholen en werknemers van Vanderlande Industries deelgenomen. Bij het 

werven van deelnemers voor het experiment hebben we getracht mensen te benaderen met 

verschillende mate van computerervaring. De onderzochte steekproef is desondanks niet 

representatief voor de Nederlandse bevolking. De resultaten kunnen dan ook niet per 

definitie geprojecteerd worden op andere populaties. In dit onderzoek is gebruik gemaakt 

van getalswaarden voor individuele algemene en specifieke computerervaring. Tijdens een 

experiment zijn deze waarden vergeleken met een grenswaarde en op basis daarvan zijn 

deelnemers geclassificeerd. De grenswaarde voor algemene computerervaring kan niet per 

definitie gebruikt worden in andere onderzoeken, omdat niet zeker is of de populatie 
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voldoende gelijk is. Hetzelfde geldt voor het onderzoeksmiddel. In dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van Word 2003. Verwacht wordt dat resultaten ook toepasbaar zijn op andere 

applicaties. Het is echter onbekend of de grenswaarde voor specifieke computerervaring uit 

dit onderzoek toepasbaar is op andere applicaties. Onze bevindingen geven aanleiding om 

in het vervolg in onderzoeken met betrekking tot usability van interfaces de variabele 

computerervaring mee te nemen om eventuele effecten beter te kunnen verklaren.  

 Wat betreft efficiëntie en effectiviteit zijn in het huidige onderzoek geen significante 

resultaten gevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de grootte van de effecten 

voor efficiëntie en effectiviteit klein waren. Voor zover bekend is er geen referentiemateriaal 

waardoor vooraf de effectgrootte niet was in te schatten. Gebruik van meer proefpersonen 

zou waarschijnlijk hebben geleid tot een grotere kans op het vinden van effecten (Field, 

2005). Ook bij het bepalen van grenswaarde voor SCE en ACE achten wij het raadzaam om 

meer proefpersonen te gebruiken.  

 Een mogelijke oorzaak voor de kleine effecten in het huidige onderzoek is wellicht 

het gebruik van een te bekende applicatie als onderzoeksmiddel. Deelnemers aan het 

experiment hebben bij het uitvoeren van taken hun vaste methoden kunnen gebruiken en 

lieten zich waarschijnlijk niet sterk beïnvloeden door de manipulatie. Een minder bekende of 

mogelijk volledig onbekende applicatie zou naar verwachting een grotere impact hebben op 

de usability indicatoren, waardoor de meetbaarheid zou toenemen. Bijkomend voordeel is 

dat zelfs ervaren deelnemers, in geval van een nieuwe applicatie, nieuwe gebruikers zijn. Zij 

hebben dan wel specifieke ervaring, maar kennen de applicatie nog niet. Ervaren gebruikers 

kunnen dan geen gebruik kunnen maken van vaste gewoontes, wat tevens de kans op het 

vinden van effecten vergroot. 

 Shneiderman (2000) beschrijft universal usability als een visie waarbij software door 

iedereen te gebruiken is. De usability mag hierbij niet afhankelijk zijn van verschillen tussen 

mensen en omstandigheden. Resultaten van het huidige onderzoek laten zien dat rekening 

houden met gebruikersclassificatie op basis van algemene en specifieke computerervaring 

kan leiden tot verbetering van usability van interfaces. Omdat in het huidige onderzoek voor 

gebruikers met veel ACE de usability af neemt bij gebruik van de CUI ten opzichte van de 

SUI kunnen aangepaste interfaces echter niet zomaar worden toegepast. Gebruikers zijn 

namelijk te veel verschillend en dé gebruiker bestaat dan ook niet. Door het gebruik van 

traditionele methoden zoals personas bij het ontwikkelen van interfaces wordt wellicht te 

veel aandacht geschonken aan overeenkomsten tussen gebruikers en raken verschillen 

tussen gebruikers mogelijk onderbelicht. Onze resultaten bevestigen dat het ontwikkelen 

van software volgens de universal usability visie van Shneiderman (2000) kan leiden tot 

software met een hogere usability. Het is betrekkelijk eenvoudig om interfaces te 

ontwikkelen op basis van overeenkomstige eigenschappen tussen gebruikers. De uitdaging 

zit hem in het ontwerpen voor verschillende gebruikers. 
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BIJLAGE A SCHERMAFDRUKKEN VRAGENLIJST 

 

 

Figuur A.1. Inleiding experiment 
 

 

Figuur A.2. Demografische gegevens 
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Figuur A.3. Hoeveelheid computer gebruik werk/studie 
 

 

Figuur A.4. Diversiteit computergebruik werk/studie 
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Figuur A.5. Hoeveelheid computer gebruik privé 
 

 

Figuur A.6. Diversiteit computergebruik privé 
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Figuur A.7. Diversiteit tekstverwerken 
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BIJLAGE B FUNCTIELIJST 
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BIJLAGE C SCHERMAFDRUKKEN EXPERIMENT  

 

Figuur C.1. Inleiding deel 2 
 

 

Figuur C.2. Scherm met taken en knop ‘klaar’ 
 

 

Figuur C.3. Inleiding System Usability Scale 
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Figuur C.4. System Usability Scale 
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BIJLAGE D TAKEN EXPERIMENT 

 

 

Figuur D.1. Taken 

1. Nummer het fruit 

2. Zorg dat het rijtje groenten rechts staat 

3. Zorg er voor dat het woord 'Peer' schuin gedrukt staat 

4. Verander het lettertype van het rijtje groenten in Times New Roman 

5. Verander de lettergrootte van het woord 'Fruit' naar 14 

6. Maak een koptekst en typ daar welke dag van de week het vandaag is 

7. Voeg ergens op de pagina de foto van een appel in 

8. Teken ergens op de pagina een rechthoek 

9. Verander de kleur van de lijn van de cirkel 

10. Voeg paginanummering in 

11. Verander de style/opmaakprofiel van 'Groenten' in Heading 0 

12. Voeg een tekstvak in. 

13. Voeg ergens het symbool '©' in 

14. Verander de paginaoriëntatie in landschap (liggend i.p.v. staand) 

15. Voeg een tabel in (3 kolommen en 3 rijen) 

16. Verander de zoom van het scherm in 75% 
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BIJLAGE E WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN 

 

ACE   Algemene (objectieve) computerervaring 

Adaptable  Aanpasbaar door gebruiker 

Adaptive  Aanpasbaar door systeem  

CUI   Custom User Interface (aangepaste interface) 

HH (Hoog,Hoog) Veel algemene en veel specifieke computerervaring  

HL (Hoog, Laag) Veel algemene en weinig specifieke computerervaring  

LH (Laag, Hoog) Weinig algemene en veel specifieke computerervaring 

LL (Laag, Laag)  Weinig algemene en weinig specifieke computerervaring 

M   Gemiddelde (Mean) 

MANOVA  Multivariate analysis of variance  

SCE    Specifieke (objectieve) computerervaring 

SD   Standaard deviatie 

SUI   Standard User Interface (standaard interface) 

SUS   System Usability Scale 

VBA   Visual Basic for Applications (programmeertaal)  

Universal usability Universeel gebruiksgemak 

Usability  Gebruiksgemak 
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BIJLAGE F SCHERMAFDRUKKEN INTERFACES 

 

 
Figuur F.1. Schermafdruk van de CUI voor groep LL 
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Figuur F.2. Schermafdruk van de CUI voor groep HH 
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Figuur F.3. Schermafdruk van de SUI 
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