
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een andere kijk op tijd
de invloed van gebruikerbetrokkenheid in het ontwerpproces van informatiedisplays op de
bruikbaarheid ervan (in termen van efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid, ISO 9241-11)

Ramratan, A.R.

Award date:
2010

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/b179ad5b-11bf-4dee-8402-8035d3995a53


 

Een andere kijk op t ijd 

A.R. Ramratan 

Eindhoven, juli 2010   

 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

2 |  

 

 

 

 

Een andere kijk op t ijd 

De invloed van gebruikerbetrokkenheid in het ontw erpproces van 

informatiedisplays op de bruikbaarheid ervan (in termen van eff iciëntie, 

effect iviteit  en tevredenheid, ISO 9241-11)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Auteur 

 

ing. A.R. Ramratan (Rishie) 

Studentnummer: 0557142 

Human Technology Interact ion 

Industrial Engineering & Innovation Sciences 

 Technische Universiteit  Eindhoven 

 

Begeleiders 

  

dr. D.J. Hermes (Dik) 

dr. Ir. M.C Willemsen (Mart ijn) 

Human Technology Interact ion 

Industrial Engineering & Innovation Sciences 

 Technische Universiteit  Eindhoven 

 

 
 

 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

3 |  

 

Voorwoord 

Ik w eet nog dat ik als 13-jarige rondliep in het hoofdgebouw  van de TU/e. Dat w as gedurende 

mijn MAVO opleiding in het kader van oriënteren op de toekomstige arbeidsmarkt. Dit  eerste 

contact met de TU/e heeft  indruk op mij gemaakt. In mijn achterhoofd is toen de gedachte 

gepasseerd om zelf ooit  tot  aan de TU/e te schoppen. Helemaal niet verkeerd gedacht w ant na 

de MAVO, de MTS en HTS dacht ik: “ Hey, nu ik toch zover ben, laat ik eens kijken w at ze zoal 

op de TU/e doen” . Uit  interesse ben ik de uitdaging aangegaan en als afronding daarvan is deze 

script ie voortgekomen. 

 

Ik w il mijn ouders, broertje en zusje bedanken voor hun steun en toeverlaat gedurende mijn 

studie. Daarnaast ook dank aan mijn afstudeerbegeleiders Mart ijn Willemsen en Dik Hermes, 

collega‟s bij Virtual Sales Force BV  en uiteraard alle proefpersonen die hebben meegew erkt aan 

mijn afstudeeronderzoek. Deze script ie draag ik op aan mijn broer Randhir Ramratan.  

 

Eindhoven, juli 2010 

Rishie  Ramratan 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

4 |  

 

Samenvatting 

Niet bruikbare applicat ies in een organisat ie kunnen leiden tot het maken vergissingen door het 

personeel. Uit  onderzoek blijkt  dat het maken van fouten een organisat ie veel geld kan kosten. 

Het is daarom niet vreemd dat een organisat ie bew ust kiest voor bruikbare softw are zodat 

gebruikers w einig of zelfs geen fouten maken in het gebruik. In dit  onderzoek w ordt met 

softw are informatiedisplays bedoeld. Deze displays bevatten een hoeveelheid cijfers die 

w eergegeven w orden in tabel of een graf iek.  

 

In de luchtvaart wordt uit veiligheidsoverw egingen veel onderzoek gedaan naar het verbeteren 

van de bruikbaarheid van informatiedisplays. Weinig onderzoek is echter bekend waarbij 

onderzoek w ordt gedaan naar het verbeteren van de bruikbaarheid van displays in een 

kantoorapplicat ie. Een manier om de bruikbaarheid van displays te verbeteren is door 

gebruikersbetrokkenheid. Hierbij w ordt de eindgebruiker betrokken bij het ontw erpproces van 

een product . Het betrekken van de eindgebruiker in het ontw erpproces w ordt „User-Centered 

Design‟  (UCD) genoemd.  

 

In dit onderzoek w orden nieuw e informatiedisplays ontw orpen op basis van UCD. Uit  onderzoek 

blijkt  dat het toepassen van UCD niet alt ijd hoeft  te leiden tot een toename in de bruikbaarheid 

van een product. Een experiment is opgezet om na te gaan w elke invloed de nieuw  ontw orpen 

displays heeft op de bruikbaarheid ervan in termen van effect ief, eff icient en naar tevredenheid 

opzoeken van informatie. Om het verschil in bruikbaarheid aan te tonen w orden naast nieuw e 

displays ook gebruik gemaakt van oude displays. Deze displays komen uit  een bestaande 

kantoorapplicat ie en zijn ontw orpen zonder dat de eindgebruikers zijn betrokken in het 

ontw erpproces ervan. De oude en nieuw e displays bevatten dezelfde hoeveelheid aan 

informatie. Met ieder type display (oud, nieuw ) hebben proefpersonen vijf  zoekopdrachten 

uitgevoerd. Hierbij is per type display de t ijdsduur per zoekopdracht, het aantal fout ieve 

antw oorden en de tevredenheid middels een vragenlijst  gemeten.  

 

Uit  onderzoeksresultaten blijkt  dat proefpersonen met oude displays sneller de zoekopdrachten 

uitvoeren dan met de nieuw e displays. Echter maken zij met de oude displays fouten bij het 

opzoeken van antw oorden en dat is niet  het geval met de nieuw e displays. Proefpersonen zijn 

signif icant meer tevreden over de bruikbaarheid van de nieuwe displays dan over de 

bruikbaarheid van oude displays. 
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1 Inleiding 

Op de „verkeerde‟  button klikken omdat enkele buttons te dicht bij elkaar staan of inconsistent 

zijn geplaatst, onnodig dubbelklikken, moeilijk leesbare tekst verkeerd interpreteren, ingew ikkeld 

selecteren van items, menulijsten die steeds anders w orden gepresenteerd, onbegrijpelijke 

meldingen etc. Het zijn maar enkele voorbeelden die iets zeggen over de bruikbaarheid van 

softw are. Met softw are w ordt in dit onderzoek de verzameling van programma‟s, procedures, 

regels, geassocieerde documentat ie en data met betrekking tot  het funct ioneren van een 

computersysteem bedoeld (van Vliet, 2004). 

Een medew erker in een organisat ie heeft  te maken met software die door zijn w erkgever w ordt 

gebruikt. Als die softw are moeilijk is in het gebruik, zit  het personeel er mee opgescheept 1. 

Organisat ies maken uit  dit  oogpunt een bewuste keuze voor bruikbare softw are. Zo heeft  een 

ziekenhuis bew ust gekozen voor softw are van “ Alert” . Het ziekenhuis had behalve “ Alert”  ook 

keuze uit  andere softw are genaamd “ Epic”  en “ Soarian” . In ICT| zorg2 (2008), het ict -platform 

voor professionals in de gezondheidszorg, wordt de keuze voor “ Alert”  als volgt toegelicht :  

 

Dat een organisat ie bew ust kiest voor bruikbare softw are is niet vreemd. Gebruikers kunnen 

namelijk als gevolg van een niet bruikbare applicat ie vergissingen maken en dat kan een bedrijf  

handenvol geld kosten. Volgens van den Driesche (2005) kost een minuut vergissingen maken 

per dag per medew erker, de Rabobank met 3000 medew erkers op jaarbasis 1,3 miljoen euro. 

Voor een organisat ie kan het daarom de moeite w aard zijn om bruikbare softw are aan te 

schaffen of onderzoek te doen om de bruikbaarheid van softw are te verbeteren.  

 

Dit  onderzoek richt zich op het verbeteren van de bruikbaarheid van softw are in een 

kantooromgeving. In een kantooromgeving kunnen mensen gebruik maken van 

kantoorapplicat ies, zoals een tekstverw erker of een spreadsheet . Deze applicat ies kunnen 

w orden gebruikt om een tabel of graf iek te maken. Bestaat een tabel of graf iek voornamelijk uit 

cijfers, dan w ordt dat in Human Factors geclassif iceerd als een „kw antitat ieve informatiedisplay ‟  

                                                           
1
 Computable, http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ictbranche/2620763/2379258/de-kijk-van-van-eijk-stuur-maar-terug.html  

 

“ Het gebruikersgemak van Alert  heeft  de doorslag gegeven. Bij Epic w as het probleem dat 

het niet modulair ingevoerd kan w orden, je moet in een keer het hele systeem aanschaffen. 

Soarian w as nummer tw ee op de short list  maar bleek toch w at minder gebruiksvriendelijk. 

Alert  is in Portugal ontw ikkeld door een arts en dat zie je terug in de gebruiksvriendelijkheid. 

En dat is toch belangrijk w ant de artsen en verpleegkundigen moeten er per slot van 

rekening graag mee w illen w erken.”  

          ICT| zorg (2008) 
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(Wickens, Gordon & Liu, 2004). Een kw antitat ieve informatiedisplay w ordt verder in dit  verslag 

aangeduid als een „kw antitat ieve display‟ , „ informatiedisplay‟  of gewoon als „display‟ .  

 

In de luchtvaart wordt uit veiligheidsoverw egingen veel onderzoek gedaan naar het verbeteren 

van de bruikbaarheid van displays. Een piloot kan namelijk een verkeerde beslissing nemen door 

displays die overbodige, onnauwkeurige of niet heldere omschreven gegevens bevatten. Dit  kan 

een fataal ongeluk tot gevolg hebben en daarmee gepaard gaande mensenlevens (Wickens et 

al., 2004). In een kantooromgeving zal veiligheid een minder belangrijke rol spelen dan in de 

luchtvaart. Dit  kan een verklaring zijn dat er minder onderzoek w ordt uitgevoerd naar het 

verbeteren van de bruikbaarheid van displays in een kantoorapplicat ie (Freeman, Norris & 

Hyland, 2006). Een manier om de bruikbaarheid van displays te verbeteren is door 

gebruikerbetrokkenheid (de eindgebruiker betrekken bij het ontw erpproces van een display). Het 

betrekken van de eindgebruiker in het ontw erpproces w ordt „User-Centered Design‟  (UCD) 

genoemd, ook w el  aangeduid met „Human-Centered Design‟  of „Usability Engineering‟  (Jokela, 

2003). Uit  recent w ereldw ijd onderzoek van Mao et al. (2002) en Vredenburg et al. (2005) 

blijkt echter dat het toepassen van UCD niet alt ijd hoeft te leiden tot een bruikbaar product. 

Maar bij deze onderzoeken kunnen verschillende kanttekeningen w orden geplaatst. Zo ontbreekt 

in beide onderzoeken (Vredenburg et al., 2005; Mao et al., 2002) een duidelijke def init ie van 

bruikbaarheid. Er w ordt  eveneens niet aangegeven in hoeverre de gebruiker w ordt betrokken in 

een ontwerpproces van een product . Daarnaast geven zij in beide onderzoeken niet aan om 

w elk type product het betreft . In beide art ikelen (Vredenburg et al., 2005; Mao et al., 2002) 

w ordt  zelfs als discussiepunt genoemd dat meer empirisch onderzoek moet w orden uitgevoerd 

om het effect van het toepassen van UCD meer inzichtelijk te maken.  

   

In dit  verslag w ordt een experimenteel onderzoek beschreven, waarbij de bruikbaarheid w ordt 

gemeten van nieuw  ontworpen displays en bestaande (oude) displays uit  een kantoorapplicat ie 

door middel van informatie zoekopdrachten. Bij het ontw erp van de oude displays is de 

eindgebruiker niet betrokken in het ontw erpproces. Bij de nieuw  ontw orpen displays is de 

eindgebruiker w el betrokken in het ontw erpproces.  

De meerw aarde van dit  onderzoek is dat  het effect van het toepassen van UCD met de link naar 

bruikbaarheid empirisch w ordt getoetst. Daarbij w ordt ook vermeld in hoeverre de gebruiker 

w ordt betrokken in het ontw erpproces van de displays en w ordt  een beschrijving voor 

bruikbaarheid gegeven. Ten slotte w ordt in dit  onderzoek w el beschreven om w elk product het 

gaat, namelijk de informatiedisplays.  

                                                                                                                                                                                   
2
 ICT|zorg, http://www.ictzorg.com/epd-ecd/article/2085/bernhoven-het-gebruikersgemak-van-alert-heeft-de-doorslag-gegeven 
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1.1 Gebruikerbetrokkenheid / User-Centered Design 

De definit ie van de gebruikerbetrokkenheid in een ontw erpproces, aangeduid als User-Centered 

Design (UCD), is in 1999 vastgelegd in „ ISO 13407‟  en luidt als volgt :  

 

Op basis van deze def init ie w ordt UCD toegelicht  aan de hand van vier aspecten (Jokela, 

2003): 

1) Rationale voor UCD 

Een korte beschrijving van de voordelen die bruikbare systemen kunnen opleveren, zoals het 

reduceren van trainingen, verhoging van gebruikerstevredenheid en verhoging van 

product iviteit  van medewerkers.  

 

2) Planning UCD 

In dit  gedeelte w ordt beschreven hoe UCD act iviteiten, toegelicht bij aspect 4, verw even 

kunnen w orden met een systeemontw ikkelproces. Bij het af stemmen van UCD act iviteiten 

op een systeemontw ikkelproces moet er rekening w orden gehouden met het reserveren van 

t ijd en hulpmiddelen voor het kunnen verkrijgen van feedback van de gebruiker en het 

realiseren van een iterat ief proces. Daarnaast w ordt het  belang van communicat ie en het 

w erken in teamverband vermeld.  

 

3) Principes van UCD 

Een aantal principes karakteriseren User-Centered Design, en zijn niet gebonden aan een 

specif ieke fase van een ontw ikkel- of ontwerpproces. De principes zijn: 

 De act ieve betrokkenheid van gebruikers in het gehele ontw ikkelproces en een duidelijke 

omschrijving van organisatorische –  en gebruikerseisen. 

 Een iterat ief ontw erp, het herhaaldelijk doorlopen van UCD act iviteiten, vermeld bij 

aspect 4, totdat het systeem in overeenstemming is met de organisatorische- en 

gebruikerseisen. 

 Mult idisciplinair ontw erp, het betrekken van mensen uit  verschillende disciplines in een 

ontw ikkelproces zoals de eindgebruiker zelf , usability professionals, software engineers 

en systeemarchitecten.  

 

4) Act iviteiten van UCD  

 

“ Human-centered design is an approach to interact ive system development that focuses 

specif ically on making systems usable. It is a mult i-disciplinary act ivity.”   

ISO 13407 
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De ISO 13407 standaard omschrijf t  UCD in een model (zie afbeelding 1) aan de hand van 

vier act iviteiten.  

 

 

 

 

Activiteit 1: Understand and specify the context of use 

Het begrijpen en daarmee vaststellen w ie de gebruikers van een systeem zijn; in w elke 

omgeving het systeem w ordt gebruikt ; en met w elke doelen en taken een gebruiker het 

systeem gebruikt. 

 

Activiteit 2: Specify the user and organizat ional requirements 

Het bepalen van de gebruikers- en organisatorische eisen. Gebruikerseisen w orden opgesteld 

aan de hand van de eerder verkregen informatie uit act iviteit  1 (Courage & Baxter, 2005). Een 

voorbeeld van een gebruikerseis is dat een gebruiker in staat moet zijn om met behulp van een 

online telefoongids binnen 10 seconden een overzicht te krijgen van alle telefoonnummers uit 

de regio Eindhoven.  

Organisatorische eisen zijn eisen door het hoger management binnen een onderneming w orden 

opgesteld aan een product (Courage & Baxter, 2005). Een organisatorische eis kan zijn dat een 

systeem in staat is om binnen een uur 200 klantengesprekken te registreren.  

 

Act iviteit 3: Produce design solut ions 

Het ontw ikkelen van een (prototype) systeem aan de hand van opgedane kennis uit act iviteit  1 

t /m act iviteit  3.  

 

Act iviteit 4: Evaluate designs against requirements 

Afbeelding 1: activiteiten van User-Centered Design volgens ISO 13407 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Het evalueren van een (prototype) systeem aan de hand van vastgestelde gebruikers- en 

organisatorische eisen. Dit  kan met een experiment w aarbij de bruikbaarheid van een 

(prototype) systeem w ordt gemeten met eindgebruikers. Als het systeem niet voldoet aan de 

vooropgestelde gebruikers- en organisatorische eisen, dan begint het ontw ikkelproces opnieuw 

bij act iviteit  1 –  understand and specify context of use. Het w eer opnieuw  beginnen aan het 

begin van het ontw ikkelproces slaat op het principe “ iterat ief ontw erp” .  

  

Kortom, UCD kan w orden samengevat als een aanpak of een benadering om tot bruikbare 

systemen te komen met behulp van vier aspecten die uit  een rat ionale, een planning, principes 

en act iviteiten bestaat (ISO 13407, 1999). Hoew el UCD is vastgelegd in een ISO norm zijn er 

toch enkele onduidelijkheden. Zo zijn de vier aspecten beschrijvend van aard; er w ordt namelijk 

niet vermeld w elke middelen of technieken er kunnen w orden gebruikt  om ieder aspect uit  te 

voeren. UCD kan om die reden worden gezien als een ontw erpstrategie en niet als een 

ontw erpmethode. Een ontw erpstrategie geeft  namelijk antw oord op vragen over w at er gedaan 

moet w orden; een ontw erpmethode geeft  aan op w elke w ijze oftew el met w elke middelen of 

technieken de vier UCD aspecten uitgevoerd kunnen w orden (Branham & Tiritoglu, 1997). 

Daarnaast is niet duidelijk of de vier aspecten tezamen UCD omschrijven of dat ieder aspect ook 

een omschrijving kan zijn voor UCD. In het vervolg van dit  verslag w ordt met UCD alle vier 

aspecten of één van de vier aspecten uit  ISO 13407 (1999) bedoeld. Ook w ordt bij ISO 13407 

(1999) uitgegaan van bruikbare systemen. In dit  verslag w ordt in het vervolg met een systeem 

een informatiedisplay aangeduid. Tenslotte w orden in de ISO 13407 model vier act iviteiten 

omschreven in de vier rechthoeken. Er staan echter tw ee act iviteiten vermeld in cirkels die niet 

nader w orden uitgelegd in de ISO 13407 norm, namelijk “ Ident ify need voor Human-Centered 

Design”  en “ System sat isf ies specif ied user and organisat ional requirements” . In dit  verslag 

w ordt met UCD act iviteiten de vier act iviteiten bedoeld zoals omschreven in de ISO 13407 

norm. 

 

Hoew el in 1999 UCD is vastgelegd in een ISO norm, w as Gould al in 1984 bezig met het 

hanteren van principes voor systeemontw erp volgens ISO 13407. Dit  w aren onder andere het 

vroegtijdig betrekken van de gebruiker in het ontw erpproces en iterat ief ontw erp. Hij 

ontw ikkelde op basis van deze principes het Olympic Message System (OMS). Zo zijn bij het 

opstellen van de gebruikerseisen hiervan, de ontw erpers, het management en de eindgebruikers 

(at leten en trainers) betrokken, zijn er meerdere malen gebruikerstesten uitgevoerd met deze 

eindgebruikers en aan de hand van feedback van gebruikers funct ionaliteiten toegevoegd, 

verw ijderd of gew ijzigd aan het OMS. Met het OMS hadden 10.000 at leten de mogelijkheid om 

t ijdens de olympische spelen van Los Angeles in 1984, berichten uit  te w isselen met elkaar, 

hun coaches en met mensen over de hele w ereld. Het OMS w erd een succes vanw ege zijn 

eenvoud in gebruik oftew el zijn bruikbaarheid (Gould et al., 1987).  

 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

11 |  

 

1.2 Bruikbaarheid 

De meest gangbare definit ie voor bruikbaarheid in de Human-Computer Interact ion (HCI) is die 

van de Internat ional Standards Organizat ion (ISO) norm 9241-11 (Ssemugabi & Villiers, 2007). 

Deze ISO norm beschrijf t een algemene def init ie voor bruikbaarheid als volgt: de mate w aarin 

een product door bepaalde gebruikers in een bepaalde gebruikersomgeving kan w orden gebruikt 

om bepaalde doelen efficiënt, effectief en naar tevredenheid te bereiken” . In de context van dit  

onderzoek zijn de gebruikers het kantoorpersoneel die gebruik maken van informatiedisplays 

(het product) in een kantooromgeving (de gebruikersomgeving). Maar de ene eindgebruiker is de 

ander niet. Govindarajulu (2003) maakt onderscheid tussen zes verschillende type 

eindgebruikers: 

1) Nonprogramming end users: Gebruikers die niet programmeren en toegang hebben tot 

gegevens via een beperkte menustructuur of volgens een strikte set van regels en 

procedures.  

2) Command level users: Gebruikers die simpele informatieopdrachten uitvoeren, zoals 

gebruikers van een spreadsheet die een formule maken om bijvoorbeeld getallen op te 

tellen. 

3) End user programmers: Gebruikers die hun eigen applicat ies ontw ikkelen die door sommige 

andere eindgebruikers w orden gebruikt. 

4) Functional support personnel: Doorgew interde programmeurs die andere eindgebruikers 

ondersteunen binnen hun specif ieke vakgebied. Deze personen zijn bereid om nieuw e 

softw are uit  te proberen. 

5) End user computing support personnel: Deze gebruikers zijn vaak te vinden in een 

ondersteunende organisat ie, zoals bij een helpdesk of in een informatiecentrum. 

6) Dynamic programmers: Gebruikers die in de taal van de eindgebruiker een applicat ie 

ontw ikkelen, bijvoorbeeld COBOL programmeurs. 

 

Het kantoorpersoneel maakt gebruik van informatiedisplays om informatie op te zoeken over 

hun t ijdbesteding aan projecten. Zij ontw ikkelen geen applicat ies en hebben beperkt toegang tot 

informatie in de displays. Zij behoren om die reden tot de categorie „non programming end 

users‟ . In het vervolg van dit  verslag w ordt met (eind)gebruiker deze type eindgebruikers 

bedoeld. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de taken die de gebruikers uitvoeren.  

In dit onderzoek hebben de gebruikers als gezamenlijk doel het gebruik maken van 

informatiedisplays om informatie te kunnen opzoeken in termen van eff iciënt ie, effect iviteit  en 

tevredenheid. Onder deze termen wordt verstaan:  

 

o Eff iciënt ie: de benodigde tijd voor het opzoeken van informatie met een informatiedisplay. 

Hieronder valt  niet alleen de t ijd nodig voor het af lezen van informatie maar ook de 
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bediening van de display. Uit  recent onderzoek3 blijkt dat een persoon gemiddeld 67 

minuten per dag besteedt aan het vinden van inf ormatie. Voor een organisat ie is het 

f inancieel gunst ig als het personeel minder t ijd nodig heeft voor het vinden van informatie. 

Uit  een hypothet ische berekening (zie tabel 1) volgt dat door een t ijdbesparing van drie 

seconden, een organisat ie per jaar een bedrag van € 43.125 kan besparen (Wickens et al., 

2004).  

 
250 gebruikers  

 X 60 displays per werkdag (8 uur) 

 X 230 werkdagen per jaar 

 X 3 seconden minder tijd nodig per display om informatie te vinden 

 X uurloon van €15 

  

 = €43.125 per jaar 

   

Tabel 1: Hypothetische schatting kostenbesparing bij 3 seconden reductie informatie opzoeken 

 

o Effect iviteit : de verhouding van juist  en onjuist opgezochte antw oorden bij het uitvoeren 

van informatie zoekopdrachten met behulp van een informatiedisplay. Bij het uitvoeren van 

de zoekopdrachten kunnen mensen gebruik maken van zoekstrategieën. Volgens Poggenpohl 

& Saw asdichai (2002) kan dat door middel van: 

 Exploratory searching: gebruikers hebben een vaag idee over hun 

informatiebehoefte. Ze gaan op onderzoek uit  maar w eten niet exact w at ze hopen 

te vinden. 

 Existence searching: gebruikers die op zoek zijn naar informatie die het meest bij 

hun idee past. Hierbij w eten ze niet of het antw oord w el bestaat. 

 Topical searching: gebruikers w eten wat voor informatie ze hopen te vinden maar 

w eten niet w aar zij moeten zoeken. 

 Know n-item searching: gebruikers w eten welke informatie ze exact w illen vinden. 

De informatiebehoefte is bekend en leidt tot maar één correct antw oord.  

 Comprehensive searching: gebruikers w illen uitgebreide specif ieke informatie. De 

informatiebehoefte is bekend en kan leiden tot verschillende antw oorden.  

 

De gebruikers in dit  onderzoek w eten aan de hand van de voorgedefinieerde informatie 

zoekopdrachten naar w elke informatie ze moeten zoeken. Elk zoekopdracht leidt tot één 

correct antw oord. Op basis hiervan zal een gebruiker uit  de genoemde zoekstrategieën 

w aarschijnlijk de „known-item searching‟  strategie hanteren.  Het bepalen van w elke 

zoekstrategie de gebruikers uiteindelijk hanteren behoort niet tot de strekking van dit 

onderzoek. 

 

                                                           
3
 ICT|zorg, http://www.ictzorg.com/nieuws/article/469/manager-dagelijks-uur-kwijt-aan-zoeken-bedrijfsinformatie 
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o Tevredenheid: de subject ieve beoordeling van een eindgebruiker over de bruikbaarheid van 

een display vastgesteld door middel van een vragenlijst . Met behulp van de score op elke 

vraag in de vragenlijst  kan w orden nagegaan in w elke mate de gebruikers op een bruikbare 

w ijze de nieuw e en oude displays kunnen gebruiken. 

 

De hierboven beschreven effect iviteit en eff iciënt ie kunnen samen w orden aangeduid als het 

gebruik van een systeem. Volgens Baroudi, Olsen & Ives (1986) leidt het betrekken van de 

gebruiker in het ontw erp tot een verhoging van systeemgebruik en gebruikertevredenheid. Zij 

gaan uit  van het tradit ionele model voor gebruikerbetrokkenheid en een posit ieve invloed 

daarvan op de gebruikertevredenheid en systeemgebruik, zie afbeelding 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve het tradit ionele model (Baroudi, Olsen & Ives, 1986) kan ook het Slappendel (1993) 

model w orden gebruikt om een link te leggen tussen gebruikerbetrokkenheid en bruikbaarheid.  

In het handboek van Human Factors (Wickens et al., 2004) w ordt het model van Slappendel 

(1993) aangeduid als een model om ongelukken of letsel veroorzaakt door individuen te 

voorspellen. Dit model is opgezet uit  het oogpunt van veiligheid maar door een uitbreiding ook 

toepasbaar om de bruikbaarheid van een product  te voorspellen. Afbeelding 3 geeft  het 

Slappendel (1993) model w eer met de uitbreiding voor bruikbaarheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: Traditioneel model (Baroudi, Olson & Ives, 1986) 

Gebruikerbetrokkenheid 

Gebruikertevredenheid 

Systeemgebruik 

+  

+  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Usability 

THE WORK SYSTEM 
 
Components: 
 
 
 
1) Employee characteristics 
 
 
2) Job Characteristics 
 
 
3) Equipment and tools 
 
 
4) Physical environment 
 
 
5) Social environment 

 

 

Management  
or  

Design error 

Natural 
factors 

 
Hazard  

Operator 
error 

Accident  
/  

Injury  

Afbeelding 3: Aangepast model Slappendel (1993) voor bruikbaarheid 

Search time  
Efficientie 

 

Search error  
Effectiviteit 

 

User satisfaction 

Tevredenheid 
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De aanpassing aan dit model is een verw ijzing vanuit  “ Operator error”  naar “ Search t ime” , 

“ Search error”  en “ User sat isfact ion” . Deze drie onderdelen staan respect ievelijk voor  eff iciënt ie, 

effect iviteit  en tevredenheid, de eerder genoemde ISO definit ie voor bruikbaarheid.  Het gehele 

model omvat  vijf  componenten:  

1) Personeel eigenschappen: eigenschappen van het personeel w aarmee de bekwaamheid 

w ordt bepaald voor het kunnen uitvoeren van bepaalde taken. Voorbeelden van personeel 

eigenschappen zijn onder andere leeft ijd, werkervaring en geslacht. Maar ook kan w orden 

gedacht aan de invloed van stress, vermoeidheid, drugs en alcohol op het personeel bij het 

uitvoeren van taken. 

 

2) Werk eigenschappen: karakterist ieken van het w erk die het uitvoeren van bijbehorende 

w erkzaamheden kunnen beï nvloeden zoals hoge of fysieke w erkdruk. Een hoge 

(psychische) w erkdruk kan ontstaan als men w einig t ijd heeft  om bepaalde hoeveelheid 

w erk af te krijgen. Fysieke w erkdruk kan ontstaan door o.a. het t illen van zware objecten of 

veel bukken t ijdens het werk. 

 

3) Hulpmiddelen: het gebruik maken van hulpmiddelen op niet adequate w ijze waardoor taken 

niet correct w orden uitgevoerd, bijvoorbeeld een persoon die de handleiding van een 

product niet (volledig) doorneemt en daardoor niet opt imaal gebruik maakt van dat product.  

 

4) Fysieke omgeving: hierbij kunnen zaken als belichting van een ruimte, hoeveelheid geluid, 

temperatuur en vocht igheid een rol spelen bij het uitvoeren van w erkzaamheden.  

 

5) Sociale omgeving: hierbij spelen sociale normen een rol, bijvoorbeeld het verzuimen om een 

urenregistrat ie bij te houden omdat andere collega‟ s dat ook niet doen.  

 

Een prakt isch voorbeeld aan de hand van het aangepast Slappendel model is het gebruik van 

een boormachine op de w erkvloer. Stel dat de fabrikant van de boormachine een fout maakt in 

het ontw erp of dat  het management  binnen een organisat ie weinig aandacht schenkt aan de 

w erkinstructie voor het gebruik van de boormachine. Een persoon kan hierdoor een 

boormachine (equipment and tools) verkeerd afstellen (operator error) w aardoor de boormachine 

niet juist  w ordt gebruikt. Dit  kan gevaar opleveren (hazard) met als gevolg dat er een ongeluk 

ontstaat (accident). Daarnaast kunnen natuurlijke factoren zoals metaalmoeheid (natural factors) 

leiden tot een gevaarlijke situat ie (hazard) w aardoor een persoon letsel (injury) kan oplopen of 

een ongeluk (accident) kan veroorzaken.  

 

Uit  het oogpunt van bruikbaarheid kan bijvoorbeeld door een slecht display ontw erp, een 

persoon fouten maken (operator error) in het gebruik van de display. Hierdoor kan de persoon 

verkeerde informatie opzoeken (search error) of lang bezig zijn om bepaalde informatie op te 
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zoeken (search t ime). De gebruiker kan hierdoor gefrustreerd raken (user sat isfact ion) en 

daarmee minder gemotiveerd raken om in het vervolg nog gebruik te maken van de display.  

 

1.3 Vraagstelling 

Gebaseerd op voorgaande is de volgende vraagstelling geformuleerd: 

 

Heeft  het betrekken van gebruikers bij het ontw erp van nieuw e displays een posit ief  effect  op 

de bruikbaarheid, in termen van het eff iciënt, effect ief en naar tevredenheid (ISO 9241 -11) 

opzoeken van informatie? 

 

In het vervolg van dit  verslag w ordt in hoofdstuk 2 de UCD act iviteiten in het kader van dit 

onderzoek nader toegelicht. Ook w ordt de mate van betrokkenheid van de eindgebruiker in het 

ontw erpproces nader omschreven in dit  hoofdstuk. De opzet van het experiment wordt 

besproken in hoofdstuk 3. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de resultaten van het experiment 

en in hoofdstuk 5 de discussie aan bod. 
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Afbeelding 4: Display „Project‟ 

2 UCD activiteiten 

2.1 Understand and specify the context of use 

Deze act iviteit  is van belang om te begrijpen en daarmee vast  te stellen w ie de gebruikers van 

de bestaande (oude) displays zijn; in w elke omgeving deze displays w orden gebruikt; en met 

w elke doelen en taken een gebruiker de displays gebruikt. 

2.1.1 Oude displays 

De oude informatiedisplays zijn 

tw ee displays uit een bestaande 

kantoorapplicat ie die w orden 

gebruikt door kantoorpersoneel 

uit  een bestaande organisat ie. 

Met display „Project ‟  (zie 

afbeelding 4), in de bestaande 

applicat ie „Campagnes-Rapporten‟  genoemd, kunnen gebruikers de achter- en voornaam van 

een medew erker zien, het totale aantal bestede uren 

aan een project en een verdeling van bestede uren 

naar w erkzaamheden bekijken, bijvoorbeeld de 

hoeveelheid bestede uren aan product ie, pauze, 

overhead etc. Deze display bevat tw ee invoervelden 

w aarmee een begin- en einddatum kan w orden 

opgeven in het formaat „dd/mm/yyyy‟ . Dit  formaat 

betekent dat  tw ee cijfers voor dag, tw ee cijfers voor 

maand en vier cijfers voor een jaar benodigd zijn, 

bijvoorbeeld „02/04/2007‟ . Indien de dag of maand 

onder de t ien valt, mag het ook volgens het formaat 

„d/m/yyyy‟ , „dd/m/yyyy‟  of „d/mm/yyyy‟ , zoals 

„3/4/2007‟ , „03/4/2007‟  of „3/04/2007‟ .  Hiermee 

kan de bestede t ijd aan een project voor een bepaalde 

periode w orden opgevraagd.  

 

Display „Medew erker‟  (zie afbeelding 5), in de 

bestaande applicat ie display „Tijd Medew erker‟  

genoemd, is in de loop van het onderzoek ontw ikkeld 

door de organisat ie zelf. Deze display bevat ook tw ee invoervelden w aarmee een begin- en 

einddatum kan w orden ingevoerd. De gebruiker kan hiermee eveneens voor een bepaalde 

Afbeelding 5: Display „Medewerker‟ 
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periode de totaal bestede uren aan een project bekijken, de bestede uren per act iviteit  (o.a. 

product ie, pauze) per project en het aantal bestede uren op een dag af leiden.   

Bij beide displays is het verplicht om een begin- en een einddatum op te geven. Hiervoor 

bevatten beide displays een invoerveld voor het ingeven van een datum en een knop met een 

kalendersymbool. Door met de muis op deze knop te klikken, verschijnt een agenda van een 

bepaalde maand met daarbij horende dagen. De gebruiker kan door op een bepaalde dag te 

klikken een begin- of einddatum opgeven. Deze optie maakt het mogelijk dat de gebruiker een 

datum kan aanklikken in plaats van een datum in te typen. De displays verschillen van elkaar 

doordat display „Project ‟  de bestede t ijdsduur w eergeeft  van project leden aan een project. De 

andere display (display „Medew erker‟ ) geeft  de bestede t ijdsduur aan projecten w eer van één 

project lid. De eindgebruiker is bij het ontw erp van deze beide displays niet betrokken gew eest. 

 

Om een idee te krijgen welke informatie specif iek w ordt  opgezocht en welke karakterist ieken 

(zoals leeft ijd, opleidingsniveau, doelen) de gebruikers hebben is nader onderzoek nodig. 

Hiervoor kan, blijkt  uit  onderzoek met usability experts en human factors specialisten (Mao et 

al, 2002; Vredenburg et al, 2005; Ji & Yun, 2006) een gebruikers- en een taakanalyse w orden 

gehanteerd. Aangezien display „Medew erker‟  pas later in het onderzoek ter sprake is gekomen, 

is de gebruikersanalyse en taakanalyse alleen uitgevoerd met display „Project ‟ .  

2.1.2 Gebruikersanalyse 

Een gebruikersanalyse is uitgevoerd onder 18 gebruikers met behulp van een gestructureerd 

interview . Een voordeel van een gestructureerd interview  is dat een interview er de 

interview vragen, indien de geï nterview de een vraag niet begrijpt,  t ijdens het  interview  kan 

verhelderen. Een ander voordeel is dat een interview  een hoge respons oplevert vanw ege face-

to-face contact met de geï nterview de (Babbie, 2002). Voor een gestructureerd interview  is 

gekozen vanwege deze voordelen. Het interview  omvat vier open en tw ee gesloten vragen. Met 

de open vragen zijn per gebruiker de “ leeft ijd” , “ hoogst behaalde opleidingsniveau” , “ funct ie”  

en “ doelen –  w elke gegevens zou je in een informatiedisplay w illen opzoeken?”  geregistreerd.  

Met de gesloten vragen zijn de volgende gegevens per gebruiker geregistreerd:  

1) Hoe vaak maak je gebruik van display „Project‟?  

Antw oordmogelijkheden: „Geen gebruik‟ , „Dagelijks‟ , „Wekelijks‟ , „Maandelijks‟  

2) Hoe lang maak je gebruik van display „Project‟?  

Antw oordmogelijkheden: „Geen gebruik‟ ,  „<  1 maand‟ , „1– 6 maanden‟ , „>  6 maanden‟   

 

Uit  de interview resultaten van de gebruikersanalyse blijkt  dat de gebruikers een gemiddelde 

leeft ijd hebben van 26 jaar. Zij hebben een opleiding voltooid op universitair (n= 9, 50%), HBO 

(n= 6, 33%), VWO (n= 2, 11%) of Havo (n= 1, 6%) niveau en bekleden als funct ie Sales 

Consultant (n= 6, 33%). Sales trainee (n= 5, 28%), Junior Sales Consultant (n= 4, 22%), Sales 

Consultant / Management assistent (n= 1, 6%), Sales Consultant / Database administrator 
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(n= 2, 11%). Display „Project ‟  w ordt w ekelijks (n= 9, 50%), dagelijks (n= 6, 33%) of niet 

gebruikt (n= 3, 17%) en daarbij voor een periode van meer dan 6 maanden (n= 7, 39%), tussen 

1 en 6 maanden (n= 5, 28%), minder dan een maand (n= 3, 17%) of geen gebruik (n= 3, 

17%). De gebruikers geven aan de volgende doelen (zie afbeelding 6) te hebben bij het 

opzoeken van gegevens in een informatiedisplay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Doelen gebruikers met betrekking tot informatiebehoefte 
 

2.1.3 Taakanalyse 

Een taakanalyse is uitgevoerd onder 18 gebruikers met behulp van een gestructureerd 

interview . Bij het interview  zijn aan iedere gebruiker tw ee open vragen gesteld, namelijk:  

1) Hoe vaak zoek je informatie op met display „Project ‟?  

2) Welke problemen ervaar je bij het opzoeken van de zojuist opgenoemde informatie? 

Bij de open vragen hebben gebruikers de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven, 

bijvoorbeeld informatie opzoeken over bestede uren aan een project per w eek en per dag. 

 

Uit  de interview resultaten van de taakanalyse blijkt dat gebruikers Informatie opzoeken over de 

bestede uren aan een project  

- per w eek (n= 15, 83%) 

- per dag (n= 14, 78%)  

- per maand (n= 7, 39%)  

 

De problemen die zij ervaren bij het opzoeken van die informatie hebben te maken met : 

- De toegankelijkheid van gegevens (n= 5, 28%) 

- Onduidelijkheid over de betekenis van gegevens (n= 4,  22%)  

- De hoeveelheid gegevens op een display (n= 2, 11%) 

- Geen problemen (n= 7, 39%)  

 

Informatiebehoefte 
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Hieronder volgt een verzameling van uitspraken die gebruikers bij vraag 2 van de taakanalyse 

hebben gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onduidelijkheid gegevens 

 

- MD: “ Duidelijker maken w aaruit  totaal aantal uren bestaat, bijvoorbeeld product ie, 

database w erkzaamheden, pauze, overhead etc.”      

 

- RS: “ Weet niet w at de cijfers betekenen omdat een normering ontbreekt, probleem hierbij 

is dat ik niet weet hoe ik de cijfers moet interpreteren.”   

  

- RE: “ Geen duidelijk overzicht over gemaakte / nog te besteden uren voor een project,  

w aardoor ik niet eff iciënt de uren kan inplannen voor een project.”  

 

- HK: “ Overzicht ontbreekt en dat leidt tot meer t ijd om gew enste informatie te vinden.”  
 

Hoeveelheid gegevens 

 

- BL: “ Wil graag personen kunnen selecteren omdat er anders teveel informatie op het 

scherm komt te staan.”        

 

- SS: “ Wil het liefst gegevens van mezelf  zien, niet geï nteresseerd in t ijdbesteding van 

anderen.”         

 

         

 
 

Toegankelijkheid gegevens 

- MB: “ Wil op basis van een bepaalde rol, ook de benodigde funct ies krijgen. Nu kan ik 

toegang krijgen tot bepaalde gegevens (vanw ege administrator rechten) terw ijl dat niet zou 

mogen.”  

 

- PS: “ Aan Arthur (projectleider) vraag ik w at de resterende t ijd is per project, zodat ik me 

effect ief kan inplannen en w eet hoeveel ik voor een project moet bellen. Ik kan zelf  niet 

zien hoeveel uur ik moet bellen met als gevolg dat klanten boos kunnen w orden omdat het 

aantal te behalen uren achterblijf t .”  

 

- AF: “ Hoeveel uur heb ik in totaal gemaakt en hoeveel uur per project? Kan dat 

w aarschijnlijk ergens anders in de applicat ie w el uiteindelijk zien, maar graag zou ik dat bij 

de display „Project ‟  w illen zien.”  

 

- EB: “ Bij de informatiedisplay zou de resterende uren kunnen staan ten opzichte van mijn 

contract (36 à 40 uur) zodat ik w eet hoeveel uur is besteed of nog te besteden zijn en 

daarmee mezelf  effectief kan inplannen.”  

 

- JF: “ Kan niet in een overzicht zien hoeveel uur aan iedere project is besteedt of over is. 

Probleem hierbij is dat ik op een project achter of vooruit  kan gaan lopen.”  
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2.2 Specify the user and organizational requirements 

In deze fase w orden de gebruikers- en organisatorische eisen opgesteld. Met behulp van deze 

eisen w orden in de volgende fase de nieuwe informatiedisplays ontw ikkeld.  

2.2.1 Beperkingen 

Uit de doelen van de gebruikersanalyse en de problemen genoemd bij de taakanalyse blijkt  dat 

gebruikers behoefte hebben aan informatie over de bestede en de nog te besteden uren aan een 

project. In dit onderzoek w ordt geen aandacht besteed aan “ de nog te besteden uren aan een 

project ” . Reden hiervoor is dat de oude displays alleen gegevens w eergeven over de bestede 

uren aan een project. Voor het kunnen evalueren van oude en nieuwe displays op de 

bruikbaarheid, later in fase 4, w ordt de presentat ie van gegevens hetzelfde gehouden voor de 

gebruiker. Dit  betekent dat een gebruiker met de nieuw  ontw orpen displays dezelfde en 

evenveel gegevens kan opvragen als met de oude displays. Uit  dit  oogpunt w ordt  ook geen 

aandacht besteed aan het w eergeven van gegevens met betrekking tot het “ Opzoeken van 

w elke projecten lopen w e voor of achter, hoeveel uur in totaal” . 

2.2.2 Gebruikerseisen 

De gebruikerseisen w orden enerzijds bepaald aan de hand van doelen die genoemd zijn door de 

meeste gebruikers t ijdens de gebruikersanalyse. Zo hebben de gebruikers aangegeven als doel 

te hebben om gegevens te w illen bekijken van bestede uren aan een project per w eek, per dag 

of per maand. De gebruikerseisen die w orden afgeleid ten aanzien hiervan zijn:  

- Het kunnen opzoeken van bestede uren aan een project per week  

- Het kunnen opzoeken van bestede uren aan een project per dag  

- Het kunnen opzoeken van bestede uren aan een project per maand  

 

Anderzijds w orden gebruikerseisen opgesteld aan de hand van taken die de meeste gebruikers 

uitvoeren en de daarbij voorkomende problemen, zoals genoemd bij de taakanalyse. Zo blijkt  dat 

gebruikers informatie opzoeken over de bestede uren aan een project per week, per dag of per 

maand. Op basis hiervan w orden geen gebruikerseisen afgeleid aangezien de gegevens die zij 

opzoeken leiden tot  de al voorgaande opstelde gebruikerseisen. 

 

De door de gebruikers genoemde problemen hebben te maken met de toegankelijkheid, 

onduidelijkheid en de hoeveelheid van gegevens op een display. De gebruikerseisen die zijn 

opgesteld ten aanzien hiervan zijn:  

- Het kunnen opzoeken van bestede uren per project en hoeveel uur besteed in totaal aan alle 

projecten (toegankelijkheid)  

- Het kunnen opzoeken van bestede uren aan act iviteiten (o.a. product ie, pauze, overhead) 

binnen een project (onduidelijkheid) 

- Het kunnen opzoeken van bestede uren aan een project per persoon (hoeveelheid)  
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2.2.3 Organisatorische eisen 

Behalve het opstellen van gebruikerseisen w ordt geacht om in deze fase ook organisatorische 

eisen op te stellen. De focus ligt  bij dit  onderzoek echter op het verbeteren van de mens-

techniek interact ie uit  het oogpunt van de mens en minder vanuit  het oogpunt van een 

organisat ie. Het opstellen van organisatorische eisen w ordt daarom buiten beschouw ing van het 

onderzoek gelaten. 

2.3 Produce design solutions 

De gebruikerseisen geven aan w elke gegevens de gebruikers met de nieuw e informatiedisplays 

moeten kunnen opzoeken. Hoe de nieuwe displays met behulp van deze gebruikerseisen tot 

stand zijn gekomen wordt in deze fase nader uitgelegd.  

2.3.1 Verbeterpunten nieuwe displays 

Bij de bestaande organisat ie heeft  men een licent ie voor Visual Studio, een ontw ikkelomgeving 

om informatiedisplays te ontw erpen. Hiervan is gebruik gemaakt om nieuw e displays te 

ontw ikkelen. De nieuw e displays zijn ontw ikkeld door een ontw ikkelaar bij de bestaande 

organisat ie. Aan de ontw ikkelaar zijn de gebruikerseisen overhandigd die vervolgens tw ee 

nieuw e displays heeft  ontw orpen. De nieuw  ontw orpen displays verschillen ten opzichte van de 

oude displays op de volgende punten:  

 

- De mogelijkheid om gegevens te kunnen selecteren door middel van een drop-dow n menu. 

Gebruikers kunnen daarmee uit  een vooropgestelde lijst  van pregedefinieerde data, 

bijvoorbeeld het kiezen van een of meerdere projectnamen uit  een lijst  van projectnamen. 

Een drop-dow n menu w ordt gebruikt enerzijds om verkeerde invoer door de gebruiker te 

voorkomen, anderzijds voor de eenvoud. Een gebruiker w eet al gauw  hoe een drop-dow n 

menu w erkt omdat het een standaardcomponent is bij softw areapplicat ies (Nielsen, 2000).  

 

- De mogelijkheid om gegevens w eer te geven met behulp van „drill-down‟  of „drill-up‟  

handelingen. Met „drill-dow n‟  kunnen gebruikers steeds dieper (gedetailleerder) gaan in de 

gegevens om bepaalde informatie op te zoeken. De gegevens zijn dan zichtbaar in de vorm 

van een boomstructuur die verder uitklapbaar is. Bij een „Drill-up‟  handeling w ordt  terug 

omhoog gegaan via dezelfde hiërarchie (drill-up-pad) (Kules, Shneiderman & Plaisant, 2003). 

Bijvoorbeeld „omzet‟  kan bestaan uit  een hiërarchie van jaren, kw artalen en maanden, zie 

afbeelding 7.  
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Door het jaar „2006 ‟  uit  te klappen, kan men de cijfers zien van Kw artaal 1, Kw artaal 2, 

Kw artaal 3 en Kw artaal 4 van 2006. Vervolgens kan men dieper ingaan op een kw artaal 

w aardoor men één van de onderliggende maanden (April, Mei, Juni) krijgt  te zien. Een 

persoon kan als het w are inzoomen („dow n-drillen‟ ) of  uitzoomen („up-drillen‟ ) op bepaalde 

data. De handelingen „drill-up‟  en „drill-dow n‟  w orden vaak genoemd in literatuur (Boyle, 

2007; Hao et al, 2006; Hasan et al, 2000) als een manier om gegevens weer te geven in 

een display voor het bekijken en opzoeken van informatie. 

 

- Uit  onderzoek van Schaik en Ling (2003) blijkt  dat het gebruik van kleur leidt tot het 

opzoeken van minder foutieve informatie dan bij geen kleurgebruik.  In de nieuw e displays is 

hiermee rekening gehouden door gegevens van elkaar te onderscheiden aan de hand van 

verschillende achtergrondkleuren. Zo w ordt  een projectnaam aangeduid met „ roze‟ , een 

naam van een project lid met „ lichtbruin‟  en een beschrijving van een projectact iviteit  met 

een „groene‟  achtergrondkleur. De keuze voor een bepaalde achtergrondkleur is gebaseerd 

op de intuï t ie van de display ontw ikkelaar.  

 

Op deze w ijze is rekening gehouden met de toegankelijkheid van gegevens door gebruik  te 

maken van drop-dow n menu‟s; Met onduidelijkheid van gegevens door ze te onderscheiden met 

behulp van verschillende achtergrondkleuren; En met de hoeveelheid van gegevens door gebruik 

te maken van drill-dow n en drill-up technieken. 

De lettergrootte, het let tertype en de tekstkleur zijn hetzelfde gebleven in de nieuw e displays. 

Zow el de oude als nieuwe displays hebben let tergrootte „10‟ , let tertype „Arial‟  en „zw art‟  als 

tekstkleur.  

2.3.2 Nieuwe displays 

De nieuw e informatiedisplays w orden net als de oude displays aangeduid met display 

„Medew erker‟  en display „Project ‟ . Met display „Medew erker‟  kunnen gebruikers informatie 

  

Omzet 
 

  

2006   

Kwartaal 1   

2005   

Kwartaal 2   Kwartaal  3   Kwartaal  4   

April   Mei   Juni   

2007 

„Drill-up‟ 

„Drill-down‟ 

Afbeelding 7: Gedetailleerder bekijken van gegevens d.m.v. „drill-up‟ en „drill-down‟ 
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opzoeken over de t ijdbesteding van een medew erker aan een project door een medew erker te 

kiezen, een projectnaam te selecteren, een begindatum en een einddatum op te geven, zie 

afbeelding 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Afbeelding 8: Display „Medewerker‟ 

 

Gebruikers hebben de opt ie om meer dan één projectnaam te kiezen. Zodra de gebruiker op 

„View  Report ‟  klikt, verschijnt een overzicht met de gekozen opt ies. Bij deze display is het 

mogelijk om net als bij de oude displays een begin- of einddatum te selecteren door op de knop 

met het  calendersymbool te klikken. De gebruiker is verplicht om zowel een begin- als 

einddatum op te geven, evenals een projectnaam en de naam van een projectmedew erker. 

 

Bij Display „Project ‟  is de gebruiker ook verplicht om een medewerkernaam, een projectnaam en 

een begin- en einddatum op te geven. De gebruiker kan bij deze display uit  meer dan één 

medew erker en/of  projectnaam kiezen, zie afbeelding 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Afbeelding 9: Display „Project‟ 

 

De displays verschillen van elkaar doordat display „Project‟  de bestede t ijdsduur w eergeeft  van 

project leden aan een project. De andere display (display „Medew erker‟ ) geeft  de bestede 

t ijdsduur van een project lid aan projecten w eer. Beide displays w orden niet gebruikt door het 

kantoorpersoneel uit  de bestaande organisat ie. 
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2.4 Evaluate designs against requirements 

In deze fase is het de bedoeling om de nieuw  ontw orpen displays te evalueren op de 

bruikbaarheid ervan aan de hand van de opgestelde gebruikerseisen. Maar in dit  onderzoek 

w orden zow el de oude als nieuw e displays geëvalueerd in een experiment met behulp van 

zoekopdrachten. De informatie zoekopdrachten w orden afgeleid aan de hand van de opgestelde 

gebruikerseisen. In hoofdstuk 3, Methode, w orden de zoekopdrachten en het experiment nader 

toegelicht.  

2.5 Betrokkenheid gebruiker UCD activiteiten 

Er zijn twee groepen te onderscheiden bij dit onderzoek. De deelnemers uit  de ene groep zijn 

betrokken in het ontw erpproces van nieuwe displays. Deze groep w ordt in het vervolg 

aangeduid met „Groep 1‟ .  Deelnemers uit  de andere groep zijn niet  betrokken in het 

ontw erpproces van de nieuw e displays. In het vervolg van dit  onderzoek w ordt deze groep 

aangeduid als „groep 2‟ . De deelnemers uit groep 1 zijn betrokken bij act iviteit 1 en 4 - zow el bij 

de taak- en gebruikersanalyse als bij het experiment ; de deelnemers uit  groep 2 zijn alleen 

betrokken bij act iviteit  4 - het experiment.  

Uit  beide groepen zijn de deelnemers aan dit  onderzoek niet bij alle vier UCD act iviteiten en niet 

op iterat ieve w ijze betrokken vanw ege de t ijdsduur voor het uitvoeren van dit  onderzoek.  

 

Door de gebruiker te betrekken in het ontwerpproces van nieuw e displays zijn deze displays 

voorzien van drop-down menu‟s, drill-dow n/drill-up handelingen en zijn gegevens in kleur 

w eergegeven. De verw achting is dat deze w ijzigingen aan de nieuwe displays leiden tot het 

sneller kunnen opzoeken van gegevens, het maken van minder fouten bij het zoeken naar 

gegevens en een hogere tevredenheid bij het gebruik van de nieuw e displays.  

 

Op basis van voorgaande w ordt het volgende model opgesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 10 laat het model van Baroudi et al. (1986) zien maar met de toevoeging 

„Bruikbaarheid‟ , dat een post it ief  effect laat zien naar „Effect iviteit ‟ , „Eff icient ie‟  en 

„Tevredenheid‟ . Op basis hiervan w orden de volgende hypotheses opgesteld:  

 

Hypothese 1a: Gebruikers zoeken met nieuw e displays net zo snel informatie op dan met oude 

displays (H0) 

Afbeelding 10: Aangepast model (Baroudi, Olson & Ives, 1986) 

Gebruikerbetrokkenheid 

Effect iviteit  

Tevredenheid 

+  

+  

Eff iciënt ie 
+  

Bruikbaarheid 
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Hypothese 1b: Gebruikers zoeken met nieuw e displays sneller informatie op dan met oude 

displays (H1) 

 

Hypothese 2a: Gebruikers maken met nieuw e displays evenveel fouten bij het zoeken naar 

antw oorden dan met oude displays (H0) 

 

Hypothese 2b: Gebruikers maken met nieuw e displays minder fouten bij het zoeken naar 

antw oorden dan met oude displays (H1) 

 

Hypothese 3a: Gebruikers zijn net zo tevreden over de bruikbaarheid van nieuw e displays dan 

over de bruikbaarheid van oude displays (H0) 

 

Hypothese 3b: Gebruikers zijn meer tevreden over de bruikbaarheid van nieuwe displays dan 

over de bruikbaarheid van oude displays (H1) 

 

In het komende hoofdstuk w ordt het experiment nader toegelicht w aarbij de bovenstaande 

hypotheses w orden getoetst. 
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3 Methode 

3.1 Displays 

De oude displays zijn afkomstig uit  een kantoorapplicat ie genaamd het „Sales Lead 

Development Environment‟  (SLDE) en w ordt gebruikt bij het bedrijf „Virtual Sales Force BV‟ , 

afgekort VSF. Het personeel binnen deze organisat ie maakt gebruik van het SLDE om project- 

en klantgegevens te registeren. Personeelsleden die als proefpersoon meedoen aan het 

experiment w ordt gevraagd naar het gebruik van zow el display „Project ‟  als display 

„Medew erker‟ . Deze w ordt gemeten met  enerzijds de gebruiksfrequentie („Geen‟ , „Dagelijks‟ , 

„Wekelijks‟ , „Maandelijks‟ ) en anderzijds de gebruiksduur („<  1 maand‟ , „1 - 6 maanden‟ , „>  6 

maanden‟ ). De nieuw e displays w orden niet gebruikt door het kantoorpersoneel van VSF. Er 

w ordt daarom bij het experiment niet gevraagd naar hun gebruiksfrequentie en gebruiksduur 

met deze displays. 

3.2 Informatie zoekopdrachten 

Een proefpersoon voert zow el met de oude als nieuw e displays een reeks van vijf  

zoekopdrachten uit. De eerste zoekopdracht betreft  het opzoeken van informatie per dag. De 

tw eede opdracht betreft het opzoeken van informatie per w eek, de derde opdracht gaat over 

het opzoeken van informatie per maand. De vierde opdracht betreft  het opzoeken van 

informatie van meerdere personen in een maand. De vijfde opdracht gaat over het opzoeken 

van informatie per maand, w aarbij dieper moet w orden gekeken naar de t ijdbesteding per 

act iviteit  (zoals product ie, pauze). De opdrachten voor de oude en nieuw e displays zijn op 

details verschillend gemaakt, zodat ze niet tot hetzelfde antw oord leiden. Het verschil zit  in de 

dag, week of maand waarin bepaalde informatie moet w orden opgezocht. Bijvoorbeeld bij 

zoekopdracht 1 moet met de oude display informatie w orden opgezocht op datum 16-7-2007; 

bij zoekopdracht 1 maar dan met de nieuw e display is dat op datum 10-7-2007. Alle informatie 

zoekopdrachten gaan over het opzoeken van informatie over de t ijdbesteding aan een project 

door één project lid of meerdere project leden. In bijlage A zijn alle zoekopdrachten vermeld.  

 

Een zoekopdracht bestaat uit  een „scenario‟ , „opdracht ‟ , „display‟  en „antw oord‟ . Het „ scenario‟  

beschrijf t een situat ie om informatie op te zoeken maar bevat geen concrete opdracht. De 

„opdracht ‟  geeft  aan w elke informatie een proefpersoon concreet moet opzoeken. Het „display‟  

geeft  aan met w elke type display (Project , Medew erker) de proefpersoon informatie moet 

opzoeken. Het „antw oord‟  bestaat uit  vier antw oordmogelijkheden (mult iple choice) waarbij 

alt ijd maar één antw oord correct is.  
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3.3 Vragenlijst 

Tijdens het experiment vult  een proefpersoon na het voltooien van vijf  zoekopdrachten een 

vragenlijst  in voor het bepalen van de tevredenheid met een type display. Hiervoor w ordt 

gebruik gemaakt van een vragenlijst  volgens de System Usability Scale, afgekort SUS. Het is 

een vragenlijst  die gebruikt w ordt om op een snelle en eenvoudige manier de bruikbaarheid te 

bepalen met behulp van t ien vragen (Brooke, 1986). Elke vraag bevat vijf 

antw oordmogelijkheden volgens een Likert schaal („zeer mee oneens‟ , „oneens‟ , „neutraal‟ , 

„eens‟ , „zeer mee eens‟ ). Een proefpersoon moet per vraag een keuze maken uit  één van deze vijf 

mogelijkheden. 

De vragenlijst  is aangepast op een aantal punten. Zo zijn de t ien Engelstalige vragen vertaald 

naar het Nederlands. Daarnaast is bij iedere vraag het w oord “ systeem”  vervangen door het 

w oord “ display” . De vertaling van de Engelstalige vragenlijst  kan invloed hebben op de 

betrouw baarheid van de schaal in de Nederlandse vragenlijst. Om na te gaan hoe betrouw baar 

de schaal is w ordt de alpha van Cronbach bepaald. Hiervoor zijn de vijf  antwoordmogelijkheden 

als volgt gecodeerd: „zeer mee oneens‟  met het getal „1‟ , „oneens‟  met „2‟ , „neutraal‟  met „3‟ , 

„eens‟  met „4‟  en „zeer mee eens‟  met het getal „5‟ .  Zow el de aangepaste als de originele SUS 

vragenlijst  zijn terug te vinden in bijlage B. 

  

3.4 Variabelen 

De onafhankelijke variabelen in dit  onderzoek zijn „ Type display‟ , „Groep‟  en „Volgorde‟ . De 

afhankelijke variabelen zijn „Effect iviteit ‟ , „Eff iciënt ie‟  en „Tevredenheid‟ . Zow el de afhankelijke 

als onafhankelijke variabelen w orden schematisch w eergegeven in een conceptueel model (zie 

afbeelding 11).  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

      

      

Type 
display 

Effectiviteit Tevredenheid 

Groep 

“1” / “2” 

“Oud” / “Nieuw” 

Efficiëntie 

Volgorde 

“1” / “2” 

Bruikbaarheid 
 

Afbeelding 11: Conceptueel model 
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Onafhankelijke variabelen 

 Type display: Bevat tw ee niveaus, “ Oud”  en “ Nieuw ” . De displays die ontw ikkeld zijn 

zonder de gebruiker te betrekken in het ontw erpproces ervan w orden aangeduid met “ Oud” . 

De displays w aarbij de gebruiker w el is betrokken in het ontw erpproces ervan w orden 

aangeduid met “ Nieuw ” . 

 

 Groep: Bestaat uit  tw ee niveaus, “ 1”  of “ 2” . Variabele krijgt  de w aarde “ 1”  indien 

proefpersonen uit  de bestaande organisat ie komen (groep 1). Proefpersonen die afkomstig 

zijn buiten de bestaande organisat ie w orden geregistreerd met “ 2”  (groep 2).  

 

 Volgorde: Bestaat uit  tw ee niveaus, “ 1”  of “ 2” . Variabele krijgt  de w aarde “ 1”  indien 

proefpersonen eerst met oude displays en vervolgens met nieuw e displays de 

zoekopdrachten uitvoeren. Variabele krijgt  w aarde “ 2”  als eerst met de nieuw e en 

vervolgens met de oude displays de zoekopdrachten w orden uitgevoerd.  

 

 

Afhankelijke variabelen 

De bruikbaarheid van de oude en nieuwe displays w ordt gemeten met de volgende drie 

afhankelijke variabelen:  

 

 Effectiviteit: Staat voor „Aantal fouten per type display‟  volgens een rat ioschaal, bevat een 

geheel getal tussen de nul en de vijf  w aarmee de verhouding w ordt aangegeven van juist  en 

onjuist opgezochte antwoorden per vijf  zoekopdrachten. Bij vijf  zoekopdrachten per type 

display (oud/nieuw ) kan een proefpersoon minimaal geen en maximaal vijf  fout ieve 

antw oorden geven.  

 Efficiëntie: Staat voor „Tijdsduur per zoekopdracht‟  volgens een rat ioschaal, bevat de t ijd in 

seconden die benodigd is voor het uitvoeren van een zoekopdracht . De t ijd w ordt  

geregistreerd per display en per zoekopdracht. Hiervoor is een database gemaakt in 

Microsoft  SQLServer 2005 die gekoppeld is met de kantoorapplicat ie om start - en 

stopt ijden te registreren. Bij de oude displays w ordt op het moment dat een oude display 

verschijnt  de start t ijd geregistreerd. Bij het afsluiten van de oude display wordt de stopt ijd 

geregistreerd. De t ijdsduur per zoekopdracht w ordt gemeten door het verschil tussen start - 

en stopt ijd te berekenen en dat w ordt vervolgens opgeslagen in de database. Bij de nieuwe 

display w ordt nadat de proefpersoon op „start  opdracht‟  klikt  de nieuw e display vertoont, 

en w ordt  vervolgens de start t ijd geregistreerd. Als de proefpersoon de informatie heeft 

gevonden en het antw oord heeft  aangevinkt op bijgeleverd blad, klikt de proefpersoon op 

„ volgende‟ . Zodra de proefpersoon op „volgende‟  klikt , w ordt de stopt ijd geregistreerd. Het 
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verschil tussen start - en stopt ijd w ordt w ederom berekend en opgeslagen in de database 

door de kantoorapplicat ie.  

 Tevredenheid: Staat voor „Tevredenheid per type display ‟  volgens een rat ioschaal,  bevat de 

SUS score afgeleid van een volledig ingevulde SUS vragenlijst  Een SUS score varieert 

tussen de 0 en 100 punten. In bijlage B is een voorbeeld te vinden van een ingevulde 

vragenlijst  en hoe daarbij de SUS score w ordt berekend. 

3.5 Design 

Het experiment is opgezet met  een w ithin-subjects ontw erp. Nadeel van een w ithin-subjects 

ontw erp is dat “ carry over-ef fecten”  zoals leereffecten of vermoeidheid kunnen ontstaan bij de 

proefpersoon. Om dit  soort effecten te controleren is counterbalancing toegepast door gebruik 

te maken van tw ee volgordes. Een volgorde bestaat uit  tw ee condit ies. In condit ie 1 voert de 

proefpersoon met de oude display de zoekopdrachten uit. In condit ie 2 voert de proefpersoon 

met de nieuwe display de zoekopdrachten uit. Afhankelijk van de volgorde w ordt de 

proefpersoon eerste toegekend aan condit ie 1 of condit ie 2.  De proefpersonen w orden a-select 

toegekend aan een volgorde, zie afbeelding 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Proefpersonen 

Aan het experiment hebben in totaal 80 proefpersonen meegedaan. De helf t  (n= 40) is 

afkomstig uit  de bestaande organisat ie VSF en zijn bekend met oude displays. Zij maken deel 

Afbeelding 12: Volgordes bij a-selecte toewijzing van proefpersonen aan experiment 

Oud 

Nieuw 

A-select 

Nieuw 

Oud 

Bruikbaarheid 

Bruikbaarheid 

 

Bruikbaarheid 

 

Bruikbaarheid 

 

Groep 1 - Betrokken / bekend met oude displays 

Volgorde 
1 

Conditie 2 Conditie 1 

Conditie 1 Conditie 2 

Oud Nieuw Bruikbaarheid Bruikbaarheid 

 

Groep 2 - Niet betrokken / onbekend met oude displays 

Conditie 1 Conditie 2 

Volgorde 
2 

Nieuw Oud Bruikbaarheid 

 
Bruikbaarheid 

 
Conditie 2 Conditie 1 

Groep 1 – Betrokken / bekend met oude displays  

Groep 2 - Niet betrokken / onbekend met oude displays 
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uit  van groep 1 en hebben een HBO (n= 9) of WO (n= 13) opleiding genoten of zijn met een 

opleiding op HBO/WO (n= 18) niveau bezig. De andere 40 proefpersonen komen niet uit  de 

bestaande organisatie en zijn niet bekend met oude displays. Zij maken deel uit  van groep 2. 

Deze proefpersonen hebben een soortgelijk prof iel qua opleidingsniveau als de proefpersonen uit 

groep 1. Personen uit  groep 2 hebben namelijk ook een HBO (n= 14) of WO (n= 20) opleiding 

afgerond of zijn bezig aan een opleiding op HBO/WO (n= 6) niveau.  

 

Proefpersonen uit  groep 1 (n= 40) bestaan uit  28 mannen en 12 vrouw en; hierbij varieert  de 

leeft ijd tussen de 19 en 35 jaar (M =  26.3, SD =  3.5). De proefpersonen uit  groep 2 (n= 40) 

bestaan eveneens uit  28 mannen en 12 vrouwen, met een variat ie in de leeft ijd tussen 18 en 

35 jaar (M =  24.5, SD =  3.7). 

 

Alle proefpersonen hebben vrijw illig meegedaan aan het experiment en zijn niet betaald voor 

hun medewerking. 

3.7 Pilot 

Een pilot is gehouden volgens procedure (zoals beschreven in de volgende sect ie) om de duur 

van het experiment te bepalen en om na te gaan of de toedracht en opzet van het experiment 

duidelijk zijn voor een proefpersoon. De pilot  is gehouden onder zeven proefpersonen uit de 

bestaande organisatie. Aan ieder proefpersoon is na het experiment mondeling gevraagd of de 

zoekopdrachten en de 10 vragen van de SUS vragenlijst  duidelijk zijn. Hierop hebben de zeven 

proefpersonen posit ief op geantw oord. De begin- en eindt ijd van het experiment en het oordeel 

over het experiment  is per proefpersoon schrif telijk genoteerd, zie tabel 2. Hieruit  blijkt  dat de 

duur van het experiment gemiddeld 20 minuten bedraagt. 

Tabel 2: Pilot data 

Proefpersoon Begintijd Eindtijd Duur experiment Oordeel experiment 

1 14.00 14.22  22 min Posit ief  

2 15.00 15.21  21 min Posit ief  

3 16.00 16.25  25 min Posit ief  

4 10.00 10.16  16 min Posit ief  

5 11.00 11.22  22 min Posit ief  

6 12.00 12.19  19 min Posit ief  

7 13.00 13.17  17 min Posit ief  

  

Gemiddeld 20 min   

 

De zeven proefpersonen hebben vrijw illig aan de pilot meegedaan en zijn niet betaald voor hun 

medew erking. Deze proefpersonen zijn meegenomen als proefpersonen in groep 1 aangezien de 

pilot niet tot w ijzigingen heeft geleid in de opzet van het experiment.  
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3.8 Procedure 

Het experiment  heeft  plaatsgevonden op diverse locat ies zoals een gereserveerde ruimte bij 

VSF, een gereserveerde ruimte op de TU/e of in een kant ine van de TU/e. Om het experiment 

uit  te voeren is gebruik gemaakt van een DELL laptop type Inspiron E1705 met daaraan een 

muis gekoppeld. Een proefpersoon kan gebruik maken van zow el de muis als de in de laptop 

geï ntegreerde toetsenbord om de zoekopdrachten uit  te voeren. De resolut ie van het 

beeldscherm is ingesteld op 1400x1050 en er is gebruik gemaakt van brow ser Window s 

Internet Explorer 7.  

Het experiment begint met het plaatsnemen van de proefpersoon achter de laptop. De 

proef leider zit  naast de proefpersoon om het experiment te leiden.  De proefpersoon krijgt  een 

pen voor het kunnen aanvinken van een antw oord bij de zoekopdrachten en voor het invullen 

van drie vragenlijsten t ijdens het experiment . Voorafgaand aan het experiment geeft  de 

proef leider een schrif telijke en eventueel daarna nog bij onduidelijkheden een mondelinge 

toelicht ing aan de proefpersoon over de toedracht en opzet van het experiment. In de 

schrif telijke toelicht ing is te lezen dat de bruikbaarheid w ordt bepaald van informatiedisplays 

met behulp van informatie zoekopdrachten en dat het experiment uit  twee delen bestaat. 

Afhankelijk van de volgorde w ordt  in deel 1 of deel 2 van het experiment met de oude of 

nieuw e display informatie opgezocht.  Na de toelicht ing krijgt  de proefpersoon de eerste 

vragenlijst  w aarbij de naam, leeft ijd, geslacht en ervaring met oude displays schrif telijk moet 

w orden opgegeven. In bijlage C is de schrif telijke toelicht ing en de eerste vragenlijst  te vinden. 

 

Elk deel van het experiment begint  met een voorbeeldopdracht  (zie bijlage D). De 

voorbeeldopdracht w ordt uitgevoerd door de proefpersoon onder begeleiding van de proef leider. 

Hiermee krijgt  de proefpersoon een idee over de w erking van de display en de procedure bij het 

opzoeken van informatie. Gedurende de voorbeeldopdracht mag de proefpersoon vragen stellen 

aan de proef leider. Na de voorbeeldopdracht voert de proefpersoon zelfstandig een reeks van 

vijf  informatie zoekopdrachten uit , w aarbij de proefpersoon geen vragen mag stellen aan de 

proef leider. Na de vijf  zoekopdrachten volgt de tw eede vragenlijst , de SUS vragenlijst . Deze 

vragenlijst  w ordt aangereikt door de proef leider aan de proefpersoon. De vragenlijst  w ordt 

ingevuld door de proefpersoon en hierbij mag de proefpersoon ook geen vragen stellen aan de 

proef leider. Nadat de vragenlijst  is ingevuld controleert  de proef leider of de vragenlijst  volledig is 

ingevuld. Indien de vragenlijst  volledig is ingevuld w ordt deel 1 door de proef leider afgesloten. 

Deel 2 van het experiment w ordt vervolgens gestart  door de proef leider en verloopt op dezelfde 

w ijze als bij deel 1. Na de vijf  zoekopdrachten in deel 2 volgt  de derde vragenlijst  (ook een SUS 

vragenlijst ). Is de proefpersoon klaar met deel 2, dan w ordt tevens daarmee het experiment 

door de proef leider beëindigd.  
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3.9 Analyse 

Om de vraagstelling te kunnen beantw oorden w orden analyses gemaakt met behulp van SPSS 

voor Window s, versie 17. Een analyse betreft  het bepalen van de eff iciënt ie, effect iviteit  en 

tevredenheid per type display door middel van een (Tw o-w ay) repeated-measures ANOVA. Een 

ander analyse is het bepalen van de betrouw baarheid van de schaal, de Cronbach‟s alpha, van 

de Nederlandse SUS vragenlijst  met behulp van een reliability analysis. Er w ordt een 

signif icant ieniveau van α =  0,05 gehanteerd. 
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4 Resultaten 

4.1 Data-analyse 

4.1.1 Gebruik oude displays  

Het gebruik, aangeduid in gebruiksfrequentie en gebruiksduur, van oude displays door  

proefpersonen in groep 1 (n= 40), w ordt w eergegeven in afbeelding 13 en afbeelding 14. 

 

 

Afbeelding 13: Gebruiksfrequentie oude displays 

 

Uit  bovenstaande afbeelding blijkt  een groot aantal proefpersonen (n= 16) display „Project ‟  niet 

gebruikt. Echter een ander groot deel (n= 13) gebruikt deze display w ekelijks. Display 

„Medew erker‟  w ordt voornamelijk w ekelijks (n= 19) of dagelijks (n= 10) gebruikt.  

 

 

Afbeelding 14: Gebruiksduur oude displays 

Uit afbeelding 14 blijkt  dat  indien de oude displays w orden gebruikt , dan het merendeel display 

„Project ‟  (n= 11) en display „Medew erker‟  (n= 20) voor een periode van meer dan zes maanden 

gebruikt . 
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4.1.2 Uitschieters  

Tijdsduur zoekopdrachten 

Afbeelding 15: Boxplots zoektijden groep 1, 2 met oude displays (in seconden) 

 

In afbeelding 15 is de t ijdsduur per zoekopdracht met de oude displays uit  beide groepen 

afgebeeld in een boxplot. Een boxplot geeft  een graf ische w eergave van de verdeling van de 

variabele t ijdsduur op basis van de mediaan en het eerste en derde kw art iel. Een boxplot 

bestaat uit  een centrale rechthoek (de box). De onder- en bovengrens van de rechthoek w orden 

gevormd door het eerste en derde kw art iel. De lengte van de box komt dus overeen met de 

interkwart ielafstand (IQR) (Vocht, 2007). Uit  afbeelding 16 is te leiden dat de t ijdsduur van 

vrijw el iedere zoekopdracht uitschieters en zelfs extremen bevat. Uitschieters zijn cases 

(w aarnemingen per proefpersoon) die op een afstand van 1,5 IQR tot 3 IQR van de box liggen 

en w orden aangegeven met een rondje. Cases op meer dan 3 IQR van de box w orden extremen 

genoemd en aangeduid met een asterisk *  (Vocht, 2007). Uit  de boxplots kan het volgende 

w orden opgemaakt: 

- In beide groepen zijn veel uitschieters en enkele extremen zichtbaar.  

- Sommige uitschieters (casenummer 5, 21 en 24) bij groep 2 liggen hoger dan bij groep 1.  

- De extremen lopen verder uit  in groep 2 dan bij groep 1, bijvoorbeeld casenummer 1, 3, 5 

en 21. 
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Afbeelding 16: Boxplots zoektijden groep 1, 2 met nieuwe displays (in seconden) 

 

Afbeelding 16 laat de t ijdsduur per zoekopdracht zien in een boxplot  van de nieuwe displays. 

Uit  de boxplots kan het volgende w orden opgemaakt:  

- Meer uitschieters in de t ijdsduur bij groep 2 dan bij groep 1.  

- Uitschieters liggen hoger bij groep 2 dan bij groep 1 (casenummer 16, 24, 32) 

- Ten opzichte van de t ijdsduur van de zoekopdrachten met de oude displays zijn er minder 

uitschieters en extremen te zien.  

Uitschieters en extremen zijn niet verw ijderd uit  de dataset omdat ze de normaliteit niet negatief 

beï nvloeden. Dieper wordt ingegaan over de normaliteit  bij paragraaf 4.1.4. 

 

Aantal fouten 

Zow el proefpersonen uit groep 1 als proefpersonen uit  groep 2 hebben de reeks van vijf 

zoekopdrachten per type display uitgevoerd en per zoekopdracht één antw oord gekozen uit  de 

vier antw oordmogelijkheden. Uitschieters zijn daarom hierbij niet van toepassing. 

 

SUS score 

Zow el proefpersonen uit  groep 1 als proefpersonen uit  groep 2 hebben de t ien vragen van de 

SUS vragenlijst  volledig ingevuld. Uitschieters op de SUS score zijn daarom niet van toepassing.  

4.1.3 Ontbrekende gegevens 

De data van het experiment bevat geen ontbrekende gegevens. Proefpersonen uit  beide 

groepen hebben zoals eerder vermeld, de reeks van vijf  zoekopdrachten met de oude en nieuwe 
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display volledig uitgevoerd en hebben alle t ien vragen van de SUS vragenlijst  volledig 

beantw oord. 

4.1.4 Normaliteit 

Tijdsduur zoekopdrachten 

De signif icant ies uit  de testen van Kolmogorov-Smirnov en Shapiro-Wilk (tabel 3) geven van 

elke groep aan w elke benodigde t ijd per zoekopdracht met een oude of nieuw display signif icant 

afw ijkt van een normale verdeling.  

Tests of Normality 

 

Groep 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Oud_Taak 1 1 ,161 40 ,010 ,920 40 ,008 

2 ,183 40 ,002 ,861 40 ,000 

Oud_Taak 2 1 ,170 40 ,005 ,861 40 ,000 

2 ,186 40 ,001 ,824 40 ,000 

Oud_Taak 3 1 ,098 40 ,200
*
 ,974 40 ,485 

2 ,179 40 ,002 ,806 40 ,000 

Oud_Taak 4 1 ,126 40 ,108 ,937 40 ,028 

2 ,218 40 ,000 ,785 40 ,000 

Oud_Taak 5 1 ,175 40 ,003 ,830 40 ,000 

2 ,113 40 ,200
*
 ,930 40 ,016 

Nieuw_Taak 1 1 0,14 40 0,05 0,95 40 ,095 

2 ,102 40 ,200
*
 ,954 40 ,104 

Nieuw_Taak 2 1 ,112 40 ,200
*
 ,906 40 ,003 

2 ,133 40 ,070 ,926 40 ,012 

Nieuw_Taak 3 1 ,159 40 ,013 ,905 40 ,003 

2 ,115 40 ,200
*
 ,958 40 ,144 

Nieuw_Taak 4 1 ,129 40 ,094 ,849 40 ,000 

2 ,203 40 ,000 ,807 40 ,000 

Nieuw_Taak 5 1 ,105 40 ,200
*
 ,935 40 ,024 

2 ,102 40 ,200
*
 ,911 40 ,004 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Tabel 3: SPSS output Normaliteitstoetsen voor variabele „Tijdsduur‟ 
 

Volgens Vocht (2007) geven beide normaliteitstoetsen bij grotere steekproeven snel signif icante 

uitkomsten (alsof de verdeling niet normaal is), terw ijl het slechts gaat om kleine afw ijkingen 

van een normale verdeling. Daarom is ook gekeken naar de Normal Q-Q plots en histogrammen 

met normaliteit  curve (zie bijlage E). Op basis hiervan is het aannemelijk te noemen dat de 

variabele „ t ijdsduur‟ , afhankelijk van de zoekopdracht en de groep, niet alt ijd normale verdeling 
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heeft . Om deze reden w ordt niet uitgegaan van „Sphericity assumed‟  maar wordt een correct ie 

toegepast van „Greenhouse-Geisser‟  bij het uitvoeren van de Repeated measures ANOVA.  

 

Tevredenheid 

Tests of Normality 

 

Groep 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Tevredenheid Oud 1 ,092 40 ,200
*
 ,966 40 ,265 

2 ,125 40 ,115 ,940 40 ,034 

Tevredenheid Nieuw 1 ,108 40 ,200
*
 ,965 40 ,242 

2 ,145 40 ,033 ,956 40 ,121 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Tabel 4: SPSS output Normaliteitstoetsen voor variabele „Tevredenheid‟ 

 

Tabel 4 geeft  voor de variabele „Tevredenheid‟  het resultaat  weer van de toetsen voor 

normaliteit  Kolmogorov-Smirnov en Shapiro-Wilk. Op basis hiervan en de histogrammen met 

normaliteitcurve en normal Q-Q Plot ‟s (zie bijlage E) kan w orden afgeleid dat de variabele 

„Tevredenheid‟  per type display en per groep signif icant afw ijkt  van een normale verdeling. Om 

deze reden w ordt niet uitgegaan van „Sphericity assumed‟  maar w ordt een correct ie toegepast 

van „Greenhouse-Geisser‟  bij het uitvoeren van de Repeated measures ANOVA.  

 

4.1.5 Betrouwbaarheid schaal SUS vragenlijst 

Een Cronbach‟s alpha geeft  een indicatie van de mate w aarin items in een vragenlijst  hetzelfde 

concept meten (Feijen & Trietsch, 2007). Een Cronbach‟ s alpha tussen 0,7 en 0,8 w ordt 

grofw eg als een acceptabele w aarde genomen ter indicat ie van een betrouw bare schaal (Field, 

2000), Uit  de reliability analysis blijkt  dat de items uit  de SUS vragenlijst  w aarmee de 

bruikbaarheid van de oude display is gemeten, een Cronbach‟ s alpha oplevert van 0,76. Items 

uit  de SUS vragenlijst  w aarmee de bruikbaarheid van de nieuwe displays is gemeten, levert met 

behulp van de reliability analysis een Cronbach‟s alpha van 0,7 op.  

 

Aangezien beide alfa‟s van Cronbach niet substantieel afw ijken van 0,7 is het aannemelijk te 

noemen dat de schaal in de SUS vragenlijst  betrouw baar is. Dit  betekent dat de vertaling van de 

vragenlijst  naar het Nederlands niet al teveel consequenties heeft  gehad op de betrouwbaarheid 

van de schaal om de bruikbaarheid van oude en nieuw e displays te meten. 
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4.2 Tijdsduur zoekopdrachten 

De t ijd per taak (zoekopdracht) is herhaaldelijk gemeten, namelijk met de oude en nieuwe 

display.. Om deze gegevens te analyseren is gebruik gemaakt  van een Tw o-w ay Repeated 

measures ANOVA. Een tw o-w ay analyse vanw ege tw ee w ithin-subjects variabelen: 

„Zoekopdracht‟  en „Type display‟ . Verder zijn „Groep‟  en „Volgorde‟  als betw een-subjects 

variabelen meegenomen in de analyse om na te gaan of er signif icante verschillen zijn in t ijd 

tussen de tw ee groepen en/of de tw ee volgordes. Uit  de analyse blijkt  dat er een signif icant 

hoofdeffect is op zoekopdracht, F(3.19, 242.44), p <  .001. Dit effect w il zeggen dat als alle 

andere variabelen w orden gelijk gehouden, de gemiddelde t ijden per zoekopdracht signif icant 

van elkaar verschillen.  

 

Signif icant hoofdeffect display F(1, 76), p =  .005 laat zien dat zoekopdrachten met nieuwe 

displays (M= 72) gemiddeld langzamer zijn uitgevoerd dan met oude displays (M= 67). De 

signif icante interact ie tussen type display en zoekopdracht, F(3.22, 244.84), p <  .001 laat zien 

dat dit  verschil vooral optreedt in de eerste 2 zoekopdrachten (zie afbeelding 17). Hierbij is de 

volgorde van het type display (eerst met oude dan nieuwe displays of vice versa) marginaal 

signif icant F(1, 76), p =  .057. 

 

 

Afbeelding 17: Zoektijden per zoekopdracht en type display in seconden 

 

 

Er is een signif icante interact ie tussen type display, zoekopdracht en volgorde, F(3.22, 244.84), 

p =  .048. Dit  effect laat zien dat proefpersonen bij volgorde Oud - Nieuw  met de oude displays 

signif icant sneller de zoekopdrachten uitvoeren dan met de nieuw e displays. In afbeelding 18 is 
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te zien dat dit vooral geldt voor de zoekopdrachten tw ee en vier. Afbeelding 19 laat zien dat bij 

volgorde Nieuw  –  Oud de proefpersonen zoekopdracht 1, 2 en 5 sneller uitvoeren met oude 

displays dan met nieuw e displays. 

 

 

Afbeelding 18: zoektijden per opdracht bij volgorde Oud - Nieuw 

 

 

 

Afbeelding 19: zoektijden per opdracht bij volgorde Nieuw - Oud  

 

Uit  bovenstaande blijkt  dat de nulhypothese w ordt verw orpen, gebruikers zoeken namelijk niet 

met nieuwe displays net zo snel informatie opzoeken dan met oude displays. De alternat ieve 

hypothese w ordt ook verw orpen aangezien gebruikers niet met elke zoekopdracht aan de hand 

van nieuw e displays sneller informatie opzoeken dan aan de hand van oude displays. 
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4.3 Aantal fout 

 

Repeated measures analyse is niet uitgevoerd aangezien er geen fouten zijn gemaakt met de 

nieuw e displays en maar enkele fouten met de oude displays (zie afbeelding 20).  

 

 

Afbeelding 20 
 

Om variant ieanalyse te kunnen uitvoeren moet er w el variant ie zijn en dat is bij deze variabele 

niet het geval. 

 

De nulhypothese w ordt verw orpen aangezien gebruikers niet evenveel fouten maken bij het 

opzoeken van antw oorden met nieuw e displays als met oude displays. De alternat ieve 

hypothese w ordt niet verw orpen aangezien alle proefpersonen geen enkele fout  hebben 

gemaakt bij het opzoeken van antw oorden met de nieuw e displays. 

4.4 Tevredenheid 

 

De tevredenheid (SUS score) is ook herhaaldelijk gemeten, namelijk zow el van de oude als 

nieuw e displays. De SUS scores zijn daarom geanalyseerd met behulp van een Repeated 

measures ANOVA met als w ithin-subjects variabele „Tevredenheid‟ . Verder zijn „Groep‟  en 

„Volgorde‟  als betw een-subjects variabelen meegenomen in de analyse om na te gaan of er 

signif icante verschillen zijn in t ijd tussen de tw ee groepen en/of de tw ee volgordes. Uit  de 

analyse blijkt dat er een signif icant hoofdeffect  is op tevredenheid, F(1, 76), p <  .001. Dit  

effect w il zeggen dat als alle andere variabelen w orden gelijk gehouden, de gemiddelde 

Tevredenheid (SUS) scores signif icant van elkaar verschillen.  

De signif icante interact ie tussen Tevredenheid en Volgorde, F(1, 76), p =  .003 laat zien dat dit  

verschil het grootst optreedt in volgorde Nieuw - Oud (zie afbeelding 21). 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

41 |  

 

 
Afbeelding 21: error bars SUS Scores Volgorde x Type display 

 

Op basis van bovenstaande kan w orden afgeleid dat gebruikers signif icant meer tevreden zijn 

over de bruikbaarheid van nieuw e displays dan over de oude displays. De nulhypothese w ordt  

daarmee verw orpen, de alternat ieve hypothese niet . 

 

4.5 Conclusie 

 Proefpersonen zoeken informatie met de nieuw e displays gemiddeld niet  sneller informatie 

op dan met de oude displays. Hiermee w ordt zowel nulhypothese (1a) als de alternat ieve 

hypothese (1b) verw orpen. 

 Proefpersonen maken met nieuwe displays minder fouten bij het opzoeken van antw oorden 

dan met oude displays. Hiermee w ordt de nulhypothese (2a) verw orpen maar de 

alternat ieve hypothese (2b) niet. 

 Proefpersonen zijn signif icant meer tevreden over de bruikbaarheid van nieuw e displays. 

Hiermee w ordt de nulhypothese (3a) verw orpen en de alternat ieve hypothese (3b) w ordt 

niet verw orpen. 
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5 Discussie 
Proefpersonen voeren niet alle zoekopdrachten signif icant sneller uit  met de nieuwe displays 

dan met oude displays. Enkele zoekopdrachten worden zelfs sneller uitgevoerd met de oude 

displays dan met de nieuw e displays. Er kunnen verschillende verklaringen hiervoor zijn: 

- Een verklaring hiervoor is dat de nieuw e displays niet ten volle zijn benut door de eenvoud 

van de zoekopdrachten. Bij de zoekopdrachten moest namelijk informatie w orden opgezocht 

van maar één project per dag, per w eek of per maand van meestal één persoon. Het zou 

kunnen dat als de zoekopdrachten complexer w aren gew eest , zoals informatie opzoeken 

van meerdere personen die op meerdere projecten w erken, dat de proefpersonen signif icant 

sneller zijn met de nieuw e display bij het vinden van informatie. Bij vervolgonderzoek is het 

goed om eerst de moeilijkheid van de zoekopdrachten vast te stellen.  

 

- Een andere verklaring is dat proefpersonen na het voltooien van de zoekopdracht nog de t ijd 

nemen om te speuren w at  met het nieuw e display mogelijk is. De speurt ijd is meegenomen 

in de t ijdsduur. Bij vervolgonderzoek kan speurt ijd w orden verminderd door de 

antw oordmogelijkheden niet op papier maar op het scherm aan te bieden. Zodra een 

proefpersoon dan een antw oord opgeeft, w ordt de t ijd van de zoekopdracht geregistreerd 

en verschijnt de volgende zoekopdracht op het scherm.  

 

- Een derde verklaring hiervoor is het invoeren van de datum met nieuw e displays. Tijdens het 

ontw erp van de nieuw e displays verliep het selecteren van de datum op dezelfde w ijze als 

met de oude displays. Maar t ijdens het experiment verliep het invoeren van de datum niet 

op dezelfde w ijze als met de oude displays. Proefpersonen kregen t ijdens het experiment 

een ander invoerveld voor datuminvoer te zien w aarbij ze meer moesten klikken om een 

datum te selecteren dan bij oude displays. Een oplossing vinden om het verschil in 

datuminvoer te voorkomen is voor de uitvoering van het experiment niet gelukt . Bij 

vervolgonderzoek moet er rekening mee gehouden w orden dat de displays zijn voorzien van 

dezelfde datuminvoer. 

 

- Een vierde verklaring is ervaring in het gebruik van oude informatiedisplays een rol spelen. 

Volgens Rasmussen is het namelijk zo dat hoe vaker een persoon een bepaalde taak 

uitvoert, des te meer op rout ine diezelfde taak wordt uitgevoerd. De persoon krijgt  dan 

vaardigheden in het gebruik van een product (Wickens et al., 2004).  In dit  onderzoek is 

geen rekening gehouden dat gebruikers ervaring kunnen hebben in het gebruik van 

informatiedisplays. Ervaring als onafhankelijke variabele is interessant om mee te nemen bij 

vervolgonderzoek. 
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In dit  onderzoek zijn proefpersonen met de nieuw e displays signif icant meer tevreden dan met 

de oude displays. Maar w ordt een product een bepaalde t ijd gebruikt dan kunnen mensen hun 

perceptie over de tevredenheid van een product  veranderen. Volgens Karapanos et al. (2008) 

geven personen in het verloop van t ijd aan minder tevreden te zijn met het gebruik van een 

product. Bij vervolgonderzoek kan het interessant zijn om de tevredenheid over verloop van t ijd 

te meten om de stelling van Karapanos et al. (2008) te toetsen. In dit  onderzoek is namelijk de 

tevredenheid eenmalig geregistreerd en niet in de loopt van de t ijd.  

 

Het proces w aarbij w etenschappers die onderzoek uitvoeren de resultaten beï nvloeden om een 

bepaalde uitkomst te generen w ordt „Research bias‟  of „Experimenter bias‟  genoemd 

(Shutt lew orth, 2009). In dit  onderzoek zat de proef leider naast de proefpersoon t ijdens het 

uitvoeren van het experiment. Dit  w as om het experiment in goede banen te leiden maar 

daarmee kan de proef leider de proefpersoon hebben beï nvloed, ook de resultaten van het 

onderzoek. Daarnaast zijn in dit  onderzoek de displays „Oud‟  en „Nieuw ‟  zijn genoemd. Deze 

naamgeving kan invloed hebben op de onderzoeksresultaten omdat „Nieuw ‟  al een „verbetering‟  

kan wekken bij proefpersonen. Bij vervolgonderzoek kan men daarom de displays nummeren 

(Display 1, Display 2) in plaats van „Display Oud‟  en „Display Nieuw ‟. 

 

Bij het afnemen van het experiment w as, afhankelijk van de locat ie, achtergrondlawaai 

aanw ezig   o.a. mensen die praten, geluid van aanslaan van toetsen op een toetsenbord etc. 

Volgens Romera (1989) kan achtergrondlaw aai invloed hebben op het eff iciënt en effect ief 

uitvoeren van taken. Door de aanw ezigheid van achtergrondlaw aai kunnen mensen zich minder 

goed concentreren w aardoor taken langzamer w orden uitgevoerd en fouten kunnen w orden 

gemaakt (Romera, 1989). Bij dit  onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende locat ies voor 

het uitvoeren van het experiment. Om uit te sluiten dat achtergrondlaw aai het 

onderzoeksresultaat kan beï nvloeden, kan bij vervolgonderzoek een vaste locat ie voor het 

experiment w orden genomen. 

 

Bij de gebruikersanalyse is alleen gevraagd naar de informatiebehoefte en niet naar de w ijze 

w aarop de informatie moest w orden gepresenteerd in de nieuwe displays. De verbeteringen aan 

de nieuwe displays (kleurgebruik, drill-up/drill-down, gebruik dropdow nbox) zijn aangebracht op 

basis van intuï t ie van de display ontwerper. Bij  vervolgonderzoek kunnen deze verbeterpunten 

afzonderlijk w orden getoetst om na te gaan in welke mate ieder onderdeel bijdraagt aan de 

bruikbaarheid van nieuw e displays. Daarnaast kan bij vervolgonderzoek w orden gevraagd aan 

de eindgebruiker op w elke w ijze de informatie in de display het best kan w orden vertoond. 

 

De vraagstelling van dit onderzoek kan w orden beantw oord dat het betrekken van de 

eindgebruiker in het ontwerpproces van een product invloed kan hebben op de bruikbaarheid 

van een product. Met de nieuw  ontw orpen displays voeren proefpersonen niet alle 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

44 |  

 

zoekopdrachten signif icant sneller uit , maar er w orden w el minder fout ieve antw oorden 

opgezocht. Daarbij zijn proefpersonen signif icant meer tevreden met de nieuw e displays ten 

opzichte van de oude displays. 

 

Het onderzoeksresultaat  is in zoverre te generaliseren dat het bij ieder onderzoek van toepassing 

kan zijn dat gaat over de evaluat ie van de bruikbaarheid van informatiedisplays, waarbij 

gebruikers w orden betrokken in het ontw erpproces ervan. De meerw aarde van dit  onderzoek is 

dat de link met  bruikbaarheid is aangetoond, indien de gebruiker w ordt betrokken in het 

ontw erpproces van nieuwe displays. Het onderzoekresultaat kan echter nog meer meerw aarde 

hebben als bij vervolgonderzoek met de genoemde limitat ies rekening w ordt gehouden. 
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Bijlage A: Informatie zoekopdrachten 
 

Zoekopdrachten met betrekking tot oude displays 

 

 

Opdracht 1 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Eefje van Breemen werkt al geruime tijd aan het project “Smartsite”. Ze 

wil graag weten hoeveel uur ze op 16 juli 2007 op dit project heeft geboekt. 

 

 

3. Opdracht: Zoek op hoeveel uur Eefje op 16-7-2007 op project Smartsite heeft 

geboekt.  

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Kies display: “Tijd medewerker” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 2.60   О 2.00    О 2.50   О 2.55 

 

 

8. Sluit display af -> klik op zwarte kruis, zie afbeelding 
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Opdracht 2 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Rachel Staalduinen werkt al geruime tijd aan project “Sogyo”. Zij wil 

graag weten hoeveel uur ze in week 6 van 2007 aan dit project heeft gewerkt. 

 

 

3. Opdracht: Zoek op het totaal aantal uren dat Rachel in week 6 (5-2-2007 t/m 9-2-

2007) heeft gewerkt aan dit project. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Kies display: “Tijd medewerker” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 8.50   О 7.50   О 8.00   О 8.10 

 

 

8. Sluit display af -> klik op zwarte kruis, zie afbeelding 
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Opdracht 3 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Bas de Louw werkt al geruime tijd aan project “Aexis”. Hij wil graag weten 

hoeveel uur hij in 2007 over de maanden januari, februari, maart en april aan 

dit project heeft gewerkt. 

 

3. Opdracht: Zoek op hoeveel uur Bas in totaal vanaf 2-1-2007 t/m 30-4-2007 heeft 

gewerkt aan dit project. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Kies display: “Campagnes - Rapporten” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 86.83  О 86.33   О 86.12  О 86.81 

 

 

8. Sluit display af -> klik op zwarte kruis, zie afbeelding 
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Opdracht 4 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Merel gaat vanaf april 2006 aan project “2Control-IT” werken. Zij wil 

graag weten welke personen de maand daarvoor (maart 2006) aan dit project 

hebben gewerkt en hoeveel uur elke persoon daaraan heeft gewerkt. 

 

3. Opdracht: Zoek op welke personen in maart 2006 (1-3-2006 t/m 31-3-2006) aan 

het project “2Control-IT” hebben gewerkt en hoeveel uur ieder in totaal (overhead 

+ productie) heeft gewerkt. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Kies display: “Campagnes - Rapporten” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О Marc van Breemen (0.50)   О Melvin van Dam (12.44)    

О Arthur Franse (12.67)   О John Adams (49.33) 

О Bas de Louw (47.26)   О Marc van Breemen (43.16) 

 

О Jamila Valk (12.55)   О Marc van Breemen (0.50) 

О Bas de Louw (15.29)   О Melvin van Dam (0.33) 

О Pepijn Holla (33.78)   О Steven Loyens (7.00) 

 

 

8. Sluit display af -> klik op zwarte kruis, zie afbeelding 
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Opdracht 5 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Jolanda van Bergen werkt al geruime tijd aan project “Business & Decision 

Retail”. Zij wil graag weten hoeveel uur productie ze op dit project heeft geboekt in 

de maand juni, 2007. 

 

3. Opdracht: Zoek op hoeveel uur productie Jolanda heeft geboekt in de maand juni 

(1-6-2007 t/m 29-6-2007) aan het project “Business & Decision Retail”. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Kies display: “Tijd medewerker” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 15.90  О 14.83   О 14.16  О 16.17 

 

 

8. Sluit display af -> klik op zwarte kruis, zie afbeelding 
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Zoekopdrachten met betrekking tot nieuwe displays 

 

 

Opdracht 1 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Eefje van Breemen werkt al geruime tijd aan het project “Smartsite”. Zij 

wil graag weten hoeveel uur ze op 10 juli 2007 op dit project heeft geboekt. 

 

3. Opdracht: Zoek op hoeveel uur Eefje op 10-7-2007 op project Smartsite heeft 

geboekt. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Klik op “START Taak 1” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 0.60   О 0.83    О 0.50   О 0.55 

 

 

8. Klik op “Volgende” in de applicatie om door te gaan, zie afbeelding. 
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Opdracht 2 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Rachel Staalduinen werkt al geruime tijd aan project “Sogyo”. Zij wil 

graag weten hoeveel uur ze in week 7 van 2007 aan dit project heeft gewerkt. 

 

3. Opdracht: Zoek op het totaal aantal uren dat Rachel in week 7 (12-2-2007 t/m 16-

2-2007) heeft gewerkt aan dit project. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Klik op “START Taak 2” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 3.50   О 4.50   О 3.25   О 2.50 

 

 

8. Klik op “Volgende” in de applicatie om door te gaan, zie afbeelding. 
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Opdracht 3 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Bas de Louw werkt al geruime tijd aan project “Aexis”. Hij wil graag weten 

hoeveel uur hij in 2007 over de maanden februari, maart, april en mei aan dit 

project heeft gewerkt. 

 

3. Opdracht: Zoek op hoeveel uur Bas in totaal vanaf 1-2-2007 t/m 31-5-2007 heeft 

gewerkt aan dit project. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Klik op “START Taak 3” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 27.99  О 41.83   О 44.12  О 23.81 

 

 

8. Klik op “Volgende” in de applicatie om door te gaan, zie afbeelding. 
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Opdracht 4 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Merel gaat vanaf april 2006 aan project “Bink Software” werken. Zij wil 

graag weten welke personen de maand daarvoor (maart 2006) aan dit project 

hebben gewerkt en hoeveel uur elke persoon daaraan heeft gewerkt. 

 

3. Opdracht: Zoek op welke personen in maart 2006 (1-3-2006 t/m 31-3-2006) aan 

het project “Bink Software” hebben gewerkt en hoeveel uur ieder in totaal 

(overhead + productie) heeft gewerkt. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Klik op “START Taak 4” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О Marc van Breemen (43.83)   О Melvin van Dam (43.44)    

О Arthur Franse (11.67)   О John Adams (53.33) 

 

 

О Jamila Valk (12.55)   О Marc van Breemen (43.77) 

О Bas de Louw (67.29)   О Pepijn Holla (23.78) 

 

 

8. Klik op “Volgende” in de applicatie om door te gaan, zie afbeelding. 
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Opdracht 5 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Jolanda van Bergen werkt al geruime tijd aan project “Business & Decision 

Retail”. Zij wil graag weten hoeveel uur productie ze op dit project heeft geboekt in 

de maand april, 2007. 

 

3. Opdracht: Zoek op hoeveel uur productie Jolanda heeft geboekt in de maand april 

(2-4-2007 t/m 30-4-2007) aan het project “Business & Decision Retail”. 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Klik op “START Taak 5” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 45.90  О 33.16   О 8.16   О 6.17 

 

 

8. Klik op “Volgende” in de applicatie om door te gaan, zie afbeelding. 
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Bijlage B: SUS vragenlijst 

 

System Usability Scale 

 

          

© Digital Equipment Corporation, 1986. 

 

 

 

                    Strongly               Strongly  

                    disagree                  agree 

 

1. I think that I would like to  

   use this system frequently  

     

2. I found the system unnecessarily 

   complex 

     

 

3. I thought the system was easy 

   to use                        

 

 

4. I think that I would need the 

   support of a technical person to 

   be able to use this system  

 

 

5. I found the various functions in 

   this system were well integrated 

     

 

6. I thought there was too much 

   inconsistency in this system 

     

 

7. I would imagine that most people 

   would learn to use this system 

   very quickly    

 

8. I found the system very 

   cumbersome to use 

    

 

9. I felt very confident using the 

   system 

  

 

10. I needed to learn a lot of 

   things before I could get going 

   with this system    

 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5  
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 Aangepaste SUS vragenlijst 

 
        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

1 Ik denk dat ik de displays vaak 

zou w illen gebruiken 
 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

2 Ik vond de displays complex  о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

3 Ik vond de displays makkelijk 

om te gebruiken 
 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

4 Ik denk dat ik ondersteuning 

nodig heb om de displays te 

kunnen gebruiken 

 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 

        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

5 Ik vond de parameters om 

informat ie op te vragen 

samenhangend 

 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 

        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

6 Ik vond teveel inconsistent ie in 

de displays 
 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

7 Ik kan me voorstellen dat veel 

mensen op een snelle w ijze de 

displays leren gebruiken 

 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 

        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

8 Ik vond de displays heel 

omslacht ig om te gebruiken 
 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

9 Ik voelde me zeer vertrouw d bij 

het gebruik maken van de 

displays 

 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 

        

   Zeer mee 

oneens 

oneens neutraal eens Zeer mee 

eens 

10 Ik moest veel dingen leren 

voordat ik met de displays aan 

de slag kon 

 о 

 
о 

 
о 

 
о 

 
о 

 

        

 

 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

60 |  

 

Berekening SUS score 
 

Scoring SUS 

 

SUS yields a single number representing a composite measure of the overall usability of the system being 

studied. Note that scores for individual items are not meaningful on their own. 

 

To calculate the SUS score, first sum the score contributions from each item. Each item's score contribution 

will range from 0 to 4. For items 1,3,5,7,and 9 the score contribution is the scale position minus 1. For items 

2,4,6,8 and 10, the contribution is 5 minus the scale position. Multiply the sum of the scores by 2.5 to obtain 

the overall value of System Usability.  

 

SUS scores have a range of 0 to 100. 

 

The following page gives an example of a scored SU scale. 
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System Usability Scale 

 

          

© Digital Equipment Corporation, 1986. 

 

 

 

               Strongly           Strongly     

               disagree             agree 

 

1. I think that I would like to  

   use this system frequently  

     

2. I found the system unnecessarily 

   complex 

     

 

3. I thought the system was easy 

   to use                        

 

 

4. I think that I would need the 

   support of a technical person to 

   be able to use this system  

 

 

5. I found the various functions in 

   this system were well integrated 

     

 

6. I thought there was too much 

   inconsistency in this system 

     

 

7. I would imagine that most people 

   would learn to use this system 

   very quickly    

 

8. I found the system very 

   cumbersome to use 

    

 

9. I felt very confident using the 

   system 

  

 

10. I needed to learn a lot of 

   things before I could get going 

   with this system    

 

 

 

Total score = 22 

 

SUS Score = 22 *22.5 = 55

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4

1

1

4

1

2

1

1

4

3
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Bijlage C: Toelichting experiment  
Deze toelicht ing is van toepassing bij volgorde 1: eerst met oude displays en dan vervolgens 

met nieuw e displays de zoekopdrachten uitvoeren. 

 

Beste deelnemer, 

 

Je gaat straks een experiment uitvoeren. Het experiment maakt deel uit  van mijn afstuderen 

en w el van de studie „Human-Technology Interaction‟  (HTI) aan de Technische Universiteit  

Eindhoven.  

 

De studie HTI houdt het volgende in: Computers, mobiele 

telefoons, kantooromgevingen, internet, home entertainment 

en duurzame energiesystemen zijn maar een paar 

voorbeelden van nieuw e technologieën die diverse aspecten 

van ons leven aanzienlijk hebben beï nvloed. Enerzijds bieden 

deze technologieën ons een steeds groeiende reeks 

mogelijkheden, vermaak en comfort. Anderzijds zijn deze 

nieuw e producten en systemen ook steeds complexer en 

moeilijker te bedienen. De studie Human-Technology 

Interact ion gaat daar dieper in door deze kwesties te 

bestuderen. Dit gebeurt door het toepassen van kennis uit  de sociale w etenschappen, vooral 

de psychologie, op problemen die w orden opgew orpen door de introduct ie van nieuw e 

technologieën. 

 

 

Opzet experiment 

Het experiment zal ongeveer 20 minuten duren en bestaat uit  2 delen:  

 

- Deel 1 bestaat uit  het uitvoeren van 5x een informatie zoekopdracht met behulp van 

t ijdbesteding displays genaamd „Tijd Medewerker‟  (afbeelding 1a t/m 1c) en „Campagnes 

–  Rapporten‟  (afbeelding 2a t/m 2b). Na deze opdrachten zul je een quest ionnaire 

volledig moeten invullen.  

 

- Deel 2 bestaat ook uit  het uitvoeren van 5x een informatie zoekopdracht met behulp van 

t ijdbesteding displays genaamd „display 1‟  (afbeelding 3) en „display 2‟  (afbeelding 4). 

Daarna volgt w ederom een quest ionnaire die volledig moet w orden ingevuld.  

 

 

Informatie zoekopdracht 

Een informatie zoekopdracht houdt in het af leiden van informatie aan de hand van een display 

die op het scherm w ordt vertoond. Bijvoorbeeld hoeveel uur product ie heeft  Jan Smit 

gedraaid op 12 oktober 2001 op campagne “ Sogyo” . Voorafgaand aan het echte experiment 

w ordt eerst een voorbeeld opdracht uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het voorbeeld 

opdracht mag je nog w el vragen stellen, t ijdens het experiment mag dat niet. 

 

Een informatie zoekopdracht bestaat uit  4 delen, nl. scenario, opdracht, display en antw oord. 

Het is de bedoeling om eerst het scenario te lezen, vervolgens de opdracht. Indien het 

scenario en opdracht duidelijk is kun je proberen het  antw oord te gaan zoeken m.b.v. 

bijbehorend display. Afhankelijk van het type display moet je na het aankruisen van het 

antw oord de display afsluiten of op “ Volgende”  klikken.  

 

 

Questionnaire 

Bij de quest ionnaire worden er 10 vragen gesteld over de displays w aarmee je de 5 

opdrachten hebt vervuld. Beoordeel de displays van elk deel.  

 

- Veel succes! - 
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Displays deel 1  
 

Afbeelding 1a t/m 1c: “Tijd Medewerker” 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1b 
 

Afbeelding 1a 
 

Afbeelding 1c 
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Afbeelding 2a t/m 2b: Displays “Campagne – Rapporten” 

 
Afbeelding 2a 
 

 
Afbeelding 2b 
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Displays deel 2  
 

 

 
Afbeelding 3: Display 1 
 

 

 

 

 

 
Afbeelding 4: Display 2 



Een andere kijk op t ijd  A.R. Ramratan  

66 |  

 

Vragenlijst 

 

Naam:          Leeftijd: 

 

Geslacht: M / V 

 

 

1. Hoogst behaalde opleiding 
 HBO 

 Universiteit 

 Anders, namelijk …    

 

 

2. Hoe vaak maak je gebruik van de display “Tijd Medewerker”,  

(figuur 1)?  
 Geen gebruik 

 Dagelijks 

 Wekelijks   

 Maandelijks   

 

 

3. Zo ja, hoe lang maak je al gebruik van de display “Tijd medewerker”? 
 Minder dan een maand 

 1 tot 6 maanden   

 Meer dan 6 maanden  

 

 

4. Hoe vaak maak je gebruik van de display “Campagnes-Rapporten” (figuur 2)? 
 Geen gebruik 

 Dagelijks 

 Wekelijks   

 Maandelijks   

 

 

 

 

 

 

 

5. Zo ja, hoe lang maak je al gebruik van de display “Campagnes-Rapporten”? 
 Minder dan een maand 

 1 tot 6 maanden 

 Meer dan 6 maanden  

 

Figuur 1:  "Tijd medewerker" 

Figuur 2: "Campagnes-Rapporten" 
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Bijlage D: Voorbeeldopdrachten 
 

Voorbeeldopdracht oude displays 
 

UITLEG: 

Er wordt gebruik gemaakt van 2 displays, namelijk “Tijd medewerker” en “Campagnes - 

Rapporten”. De displays zijn op te vragen door: 

 

- Display “Tijd medewerker”:  

o Klik op “Tijd medewerker” in het linker 

menu 

o Selecteer persoon 

o Voer begindatum en einddatum in 

o Klik op “toon” 

 

 

- Display “Campagnes - Rapporten”:  

o Klik op “Campagnes” in het linker menu,  

o klik op “Rapporten” van een campagne 

o Voer begindatum en einddatum in 

o Klik op “Tijdbesteding” 

 

Voorbeeldopdracht: 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: Ben Buiks wil weten hoeveel uur productie hij heeft gedraaid van 1 april 

2007 tot 30 april 2007. 

 

3. Opdracht: Zoek op met beide displays hoeveel uur productie Ben heeft gedraaid, 

indien gezocht wordt met de parameters: 

Medewerker: Ben Buiks 

Campagne: BCT - Corsa Invoice (Mediabranche) 

Datum: 1-4-2007 t/m 30-4-2007 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Kies display: “Tijd medewerker” en “Campagnes - Rapporten” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О 1,00   О 2,17   О 0,17   О 0,83 

 

 

8. Sluit display af -> klik op zwarte kruis, zie afbeelding 

 

 

 

 

 

 

 

- Succes! - 
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Voorbeeldopdracht nieuwe displays 

 

 

1. Lees punt 2 en 3 
 

2. Scenario: John Adams wil graag weten hoeveel uur overhead hij heeft voor 

campagne “AB Media” van januari 2006 t/m mei 2006. 

 

3. Opdracht: Zoek op welke kleur het vak “overhead” heeft, indien gezocht wordt met 

de parameters: 

Medewerker: John Adams 

Campagne: AB Media 

Datum: 1-1-2006 t/m 31-5-2006 

 

 

4. Voer punt 5 t/m 8 uit 
 

5. Klik op “START voorbeeld opdracht” 

 

6. Opzoeken antwoord in display 

 

7. Kies antwoord: 

О Geel   О Paars   О Groen  О Oranje 

 

 

8. Klik op “Volgende” in de applicatie om door te gaan, zie afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Succes! - 
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Bijlage E: SPSS Output 

Histogrammen met normaliteitcurve en Q-Q plots 

 

Tijdsduur zoekopdrachten: 

150 100 50 

20 

15 

10 

5 

0 

Frequency 

Mean =67,99 
Std. Dev. =22,692 

N =80 

Zoekopdracht 3 (oud) 

150 125 100 75 50 25 

20 

15 

10 

5 

0 

Frequency 

Mean =61,55 
Std. Dev. =23,547 

N =80 

Zoekopdracht 2 (oud) 

200 150 100 50 0 

40 

30 

20 

10 

0 

Frequency 

Mean =67,68 
Std. Dev. =25,859 

N =80 

Zoekopdracht 1 (oud) 
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125 100 75 50 25 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Frequency 

Mean =63,44 
Std. Dev. =23,541 

N =80 

Zoekopdracht 5 (oud) 

250 200 150 100 50 0 

40 

30 

20 

10 

0 

Frequency 

Mean =76,52 
Std. Dev. =32,295 

N =80 

Zoekopdracht 4 (oud) 
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150 125 100 75 50 

12,5 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

Frequency 

Mean =79,59 
Std. Dev. =19,792 

N =80 

Zoekopdracht 2 (nieuw) 

120 110 100 90 80 70 60 50 

20 

15 

10 

5 

0 

Frequency 

Mean =75,49 
Std. Dev. =14,098 

N =80 

Zoekopdracht 1 (nieuw) 

100 90 80 70 60 50 40 30 

12,5 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

Frequency 

Mean =65,49 
Std. Dev. =15,894 

N =80 

Zoekopdracht 3 (nieuw) 
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200 150 100 50 0 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of Zoekopdracht 1 (oud) 

120 100 80 60 40 20 

12,5 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 

Frequency 

Mean =62,84 
Std. Dev. =17,707 

N =80 

Zoekopdracht 5 (nieuw) 

200 150 100 50 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Frequency 

Mean =78,7 
Std. Dev. =37,955 

N =80 

Zoekopdracht 4 (nieuw) 
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250 200 150 100 50 0 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 4 (oud) 

175 150 125 100 75 50 25 0 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 3 (oud) 

150 125 100 75 50 25 0 
Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 2 (oud) 
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150 125 100 75 50 

Observed Value 

2 

0 

-2 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 2 (nieuw) 

100 75 50 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 1 (nieuw) 

125 100 75 50 25 0 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 5 (oud) 
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120 100 80 60 40 20 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 5 (nieuw) 

200 150 100 50 0 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 4 (nieuw) 

120 100 80 60 40 20 

Observed Value 

2,5 

0,0 

-2,5 

Expected Normal 

Normal Q-Q Plot of zoekopdracht 3 (nieuw) 
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Tevredenheid: 

 

Tevredenheid Oud =  SUS score m.b.t. oude displays 
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Tevredenheid Nieuw  =  SUS score m.b.t . nieuw e displays 
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Repeated measures - Tijdsduur zoekopdrachten 

Within-Subjects Factors 

Measure:MEASURE_1 

Zoekopdracht Type_display Dependent Variable 

1 Oud Oud_Taak1 

Nieuw Nieuw_Taak1 

2 Oud Oud_Taak2 

Nieuw Nieuw_Taak2 

3 Oud Oud_Taak3 

Nieuw Nieuw_Taak3 

4 Oud Oud_Taak4 

Nieuw Nieuw_Taak4 

5 Oud Oud_Taak5 

Nieuw Nieuw_Taak5 

 

Between-Subjects Factors 

  N 

Groep 1 40 

2 40 

Volgorde 1 40 

2 40 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Zoekopdracht Sphericity Assumed 18957,683 4 4739,421 11,263 ,000 

Greenhouse-Geisser 18957,683 3,190 5942,970 11,263 ,000 

Huynh-Feldt 18957,683 3,477 5451,575 11,263 ,000 

Lower-bound 18957,683 1,000 18957,683 11,263 ,001 

Zoekopdracht * Groep Sphericity Assumed 3734,038 4 933,509 2,218 ,067 

Greenhouse-Geisser 3734,038 3,190 1170,569 2,218 ,083 

Huynh-Feldt 3734,038 3,477 1073,780 2,218 ,077 

Lower-bound 3734,038 1,000 3734,038 2,218 ,141 

Zoekopdracht * Volgorde Sphericity Assumed 1487,907 4 371,977 ,884 ,474 

Greenhouse-Geisser 1487,907 3,190 466,438 ,884 ,455 

Huynh-Feldt 1487,907 3,477 427,871 ,884 ,462 

Lower-bound 1487,907 1,000 1487,907 ,884 ,350 

Zoekopdracht * Groep  *  

Volgorde 

Sphericity Assumed 908,263 4 227,066 ,540 ,707 

Greenhouse-Geisser 908,263 3,190 284,728 ,540 ,667 

Huynh-Feldt 908,263 3,477 261,185 ,540 ,682 

Lower-bound 908,263 1,000 908,263 ,540 ,465 

Error(Zoekopdracht) Sphericity Assumed 127921,510 304 420,794   
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Greenhouse-Geisser 127921,510 242,435 527,653   

Huynh-Feldt 127921,510 264,288 484,024   

Lower-bound 127921,510 76,000 1683,178   

Type_display Sphericity Assumed 4970,045 1 4970,045 8,461 ,005 

Greenhouse-Geisser 4970,045 1,000 4970,045 8,461 ,005 

Huynh-Feldt 4970,045 1,000 4970,045 8,461 ,005 

Lower-bound 4970,045 1,000 4970,045 8,461 ,005 

Type_display * Groep Sphericity Assumed 1,280 1 1,280 ,002 ,963 

Greenhouse-Geisser 1,280 1,000 1,280 ,002 ,963 

Huynh-Feldt 1,280 1,000 1,280 ,002 ,963 

Lower-bound 1,280 1,000 1,280 ,002 ,963 

Type_display * Volgorde Sphericity Assumed 2191,220 1 2191,220 3,730 ,057 

Greenhouse-Geisser 2191,220 1,000 2191,220 3,730 ,057 

Huynh-Feldt 2191,220 1,000 2191,220 3,730 ,057 

Lower-bound 2191,220 1,000 2191,220 3,730 ,057 

Type_display * Groep  *  

Volgorde 

Sphericity Assumed 80,645 1 80,645 ,137 ,712 

Greenhouse-Geisser 80,645 1,000 80,645 ,137 ,712 

Huynh-Feldt 80,645 1,000 80,645 ,137 ,712 

Lower-bound 80,645 1,000 80,645 ,137 ,712 

Error(Type_display) Sphericity Assumed 44645,010 76 587,434   

Greenhouse-Geisser 44645,010 76,000 587,434   

Huynh-Feldt 44645,010 76,000 587,434   

Lower-bound 44645,010 76,000 587,434   

Zoekopdracht * 

Type_display 

Sphericity Assumed 10939,043 4 2734,761 6,802 ,000 

Greenhouse-Geisser 10939,043 3,222 3395,610 6,802 ,000 

Huynh-Feldt 10939,043 3,514 3113,252 6,802 ,000 

Lower-bound 10939,043 1,000 10939,043 6,802 ,011 

Zoekopdracht * 

Type_display * Groep 

Sphericity Assumed 2737,658 4 684,414 1,702 ,149 

Greenhouse-Geisser 2737,658 3,222 849,802 1,702 ,163 

Huynh-Feldt 2737,658 3,514 779,137 1,702 ,158 

Lower-bound 2737,658 1,000 2737,658 1,702 ,196 

Zoekopdracht * 

Type_display * Volgorde 

Sphericity Assumed 4196,618 4 1049,154 2,610 ,036 

Greenhouse-Geisser 4196,618 3,222 1302,681 2,610 ,048 

Huynh-Feldt 4196,618 3,514 1194,357 2,610 ,043 

Lower-bound 4196,618 1,000 4196,618 2,610 ,110 

Zoekopdracht * 

Type_display * Groep  *  

Volgorde 

Sphericity Assumed 392,593 4 98,148 ,244 ,913 

Greenhouse-Geisser 392,593 3,222 121,865 ,244 ,878 

Huynh-Feldt 392,593 3,514 111,732 ,244 ,893 

Lower-bound 392,593 1,000 392,593 ,244 ,623 

Error(Zoekopdracht*Type_di

splay) 

Sphericity Assumed 122221,890 304 402,046   

Greenhouse-Geisser 122221,890 244,836 499,199   

Huynh-Feldt 122221,890 267,041 457,689   

Lower-bound 122221,890 76,000 1608,183   
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Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 

Transformed Variable:Average 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 3911884,205 1 3911884,205 1999,517 ,000 

Groep 7442,000 1 7442,000 3,804 ,055 

Volgorde 2009,780 1 2009,780 1,027 ,314 

Groep * Volgorde 3,125 1 3,125 ,002 ,968 

Error 148687,490 76 1956,414   

 

 

Estimates 

Measure:MEASURE_1 

Type_display Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Oud 67,435 1,954 63,543 71,327 

Nieuw 72,420 1,594 69,245 75,595 

 
 

Type display: 

1 =  Oud 

2 =  Nieuw  
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Repeated measures –  Tevredenheid 

 

Within-Subjects Factors 

Measure:MEASURE_1 

Tevredenheid Dependent Variable 

1 Tevredenheid_Oud 

2 Tevredenheid_Nieuw 

 

Between-Subjects Factors 

  N 

Groep 1 40 

2 40 

Volgorde 1 40 

2 40 

 

Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square 

Tevredenheid Sphericity Assumed 13922,227 1 13922,227 

Greenhouse-Geisser 13922,227 1,000 13922,227 

Huynh-Feldt 13922,227 1,000 13922,227 

Lower-bound 13922,227 1,000 13922,227 

Tevredenheid * Groep Sphericity Assumed 24,414 1 24,414 

Greenhouse-Geisser 24,414 1,000 24,414 

Huynh-Feldt 24,414 1,000 24,414 

Lower-bound 24,414 1,000 24,414 

Tevredenheid * Volgorde Sphericity Assumed 1641,602 1 1641,602 

Greenhouse-Geisser 1641,602 1,000 1641,602 

Huynh-Feldt 1641,602 1,000 1641,602 

Lower-bound 1641,602 1,000 1641,602 

Tevredenheid * Groep  *  

Volgorde 

Sphericity Assumed 17,227 1 17,227 

Greenhouse-Geisser 17,227 1,000 17,227 

Huynh-Feldt 17,227 1,000 17,227 

Lower-bound 17,227 1,000 17,227 

Error(Tevredenheid) Sphericity Assumed 13197,656 76 173,653 

Greenhouse-Geisser 13197,656 76,000 173,653 

Huynh-Feldt 13197,656 76,000 173,653 

Lower-bound 13197,656 76,000 173,653 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 

Source F Sig. 

Tevredenheid Sphericity Assumed 80,173 ,000 

Greenhouse-Geisser 80,173 ,000 

Huynh-Feldt 80,173 ,000 

Lower-bound 80,173 ,000 

Tevredenheid * Groep Sphericity Assumed ,141 ,709 

Greenhouse-Geisser ,141 ,709 

Huynh-Feldt ,141 ,709 

Lower-bound ,141 ,709 

Tevredenheid * Volgorde Sphericity Assumed 9,453 ,003 

Greenhouse-Geisser 9,453 ,003 

Huynh-Feldt 9,453 ,003 

Lower-bound 9,453 ,003 

Tevredenheid * Groep  *  

Volgorde 

Sphericity Assumed ,099 ,754 

Greenhouse-Geisser ,099 ,754 

Huynh-Feldt ,099 ,754 

Lower-bound ,099 ,754 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 

Transformed Variable:Average 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept 749732,852 1 749732,852 4156,400 ,000 

Groep 1739,102 1 1739,102 9,641 ,003 

Volgorde 382,852 1 382,852 2,122 ,149 

Groep * Volgorde 1,914 1 1,914 ,011 ,918 

Error 13708,906 76 180,380   
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