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Samenvatting
In dit onderzoek is geprobeerd om inzicht te krijgen in de vraag of bepaalde kindkenmerken invloed
hebben op de prestaties op een kinderwebsite of de beoordeling ervan. Doordat hier nog weinig
onderzoek naar is gedaan, heeft dit onderzoek zowel theoretische (aanvulling op de literatuur) als
praktische waarde (welk type website past bij welk kind?).
Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van de gegevens uit het onderzoek van Jochmann et al.
(2012). In het gebruikersonderzoek van Jochmann et al. (2012) hebben kinderen tussen de 9 en 12
jaar oud verschillende versies van de kinderwebsite Junior Winkler Prins voorgelegd gekregen. Deze
versies waren een klassieke, een speels-klassieke en een speelse image map website. De kinderen
moesten op één van deze websites vijf taken uitvoeren. Hiervan zijn filmpjes gemaakt waarop de
taakuitvoeringen, de uitingen tijdens de taakuitvoeringen en de muisbewegingen van de kinderen te
zien zijn. Tevens zijn er statistische data verzameld over onder meer het aantal kliks, de taaktijd,
succescijfers, waarderingscijfer en de benodigde hulp.
Met behulp van deze gegevens is een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er is
hierbij gekeken naar de 81 kinderen die zonder zoekmachine hebben genavigeerd. In het
kwantitatieve onderzoek is gekeken in hoeverre de prestaties en de beoordelingen per websitetype
verschillen en wat de invloed van geslacht, leeftijd, school en internetervaring hierop is. Met de
kwalitatieve analyse is vervolgens gekeken naar de kenmerken van succesvolle en minder succesvolle
kinderen op de drie kinderwebsites.
Uit het kwantitatieve onderzoeksgedeelte is naar voren gekomen dat er verschillen zijn tussen de
prestaties op de verschillende websites. Deze verschillen zijn gebonden aan de verschillende taken.
Bij één taak waren kinderen succesvoller op de speels-klassieke website dan op de speelse image
map website. Bij twee andere taken waren kinderen het minst succesvol op de klassieke website.
Ook op de beoordeling van de websites is een verschil gevonden. De pragmatische kwaliteit van de
speels-klassieke website wordt positiever beoordeeld dan die van de speelse image map.
Vervolgens is gekeken of geslacht, leeftijd, school en internetervaring invloed hadden op de
prestaties op of de beoordeling van een kinderwebsite. Al deze kindkenmerken bleken invloed te
hebben op de prestaties of de beoordeling. Deze invloed was echter vaak lokaal, waardoor het
moeilijk was om algemene conclusies te trekken. Wel bleek dat enkele verschillen op geslacht te
verklaren waren door game-ervaring, waarbij jongens doorgaan meer ervaring hebben dan meisjes.
In het kwalitatieve onderzoeksgedeelte is duidelijk geworden dat dit verschil in game-ervaring een
belangrijk gevolg heeft voor de werkwijze van kinderen. Kinderen met weinig ervaring (vooral
meisjes) werken namelijk vaak door eerst te denken en dan pas te doen. Kinderen die veel ervaring
hebben (vooral jongens) werken juist door trial and error. Het trial and error-gedrag wordt alleen
‘uitgelokt’ als de kinderen niet precies weten waar ze heen moeten. Als de menubalklabels worden
voorzien van afbeeldingen (zoals op de speels-klassieke website), wordt het tekstbegrip van de
kinderen vergemakkelijkt en hebben de succesvolle kinderen geen trial and error meer nodig. De
minder succesvolle kinderen hebben juist wel trial and error nodig, omdat ze de menubalklabels niet
goed kunnen inschatten.
Verder bleek uit het kwalitatieve onderzoek dat succesvolle kinderen doorgaans de menubalklabels
goed kunnen inschatten. Ze weten welke informatie onder welke labels staat. Daarnaast kunnen ze
de taak goed voor ogen houden, waardoor ze minder snel van het ideaalpad afwijken. Als ze toch
afdwalen, weten de succesvolle kinderen snel dat ze fout zitten en herstellen ze zich direct.
De minder succesvolle kinderen hebben juist moeite om de menubalklabels in te schatten en missen
regelmatig de inhoudelijke kennis om dit te kunnen. Ook verliezen ze de taak snel uit het oog en
dwalen daardoor van het ideaalpad af. En ander probleem was dat sommige kinderen van tevoren al
een antwoord in hun hoofd hadden en dan niet meer open stonden voor (correcte) alternatieven.
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1. Inleiding
De meeste mensen zullen waarschijnlijk het reclamefilmpje van een bekend automerk kennen waarin
een kind verkleed als Darth Vader zijn magische krachten in huis uitprobeert (zie afbeelding 1)1.
Telkens wordt hij teleurgesteld, omdat zijn superkrachten niet lijken te werken. Totdat het kind zijn
superkrachten uitprobeert op de auto van zijn vader. Hij spreidt zijn armen, concentreert zich en …
‘poef’, de lichten van de auto gaan aan!

Afbeelding 1: Het reclamefilmpje over de superkrachten van ‘Darth Vader’

De autofabrikant speelt met deze reclame slim in op de belevingswereld van een kind. Deze
belevingswereld is namelijk heel anders dan die van een volwassene. Kinderen kijken op een andere
manier tegen de wereld aan en ervaren deze daardoor ook anders. Dit betekent onder meer dat
producten voor kinderen aan andere eisen moeten voldoen dan producten voor volwassenen. Ook
de informatievoorziening voor kinderen moet worden aangepast aan hun belevingswereld.
De laatste jaren heeft het internet een explosieve groei doorgemaakt en ook kinderen maken
tegenwoordig veel gebruik van deze informatiebron. Om hier op in te spelen zijn er diverse
kinderwebsites ontworpen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar wat kinderen nu eigenlijk
een gebruiksvriendelijk websiteontwerp vinden.
Daarom hebben Jochmann et al. (2012) onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van
kinderwebsites. Om dit te meten hebben zij 158 kinderen taken laten uitvoeren op verschillende
versies van een kinderwebsite. Hieruit kwam onder meer naar voren dat de zogenaamde speelsklassieke website het meest geschikt lijkt voor kinderen2. Het is hierbij echter niet ondenkbaar dat
sommige kinderen anders op een website reageren dan andere kinderen. Wellicht hebben jongens
andere voorkeuren dan meisjes? Of lopen jongere kinderen tegen andere problemen aan dan oudere
kinderen?
Het doel van dit onderzoek is daarom om te achterhalen of bepaalde kindkenmerken invloed hebben
op de prestaties op een kinderwebsite of de beoordeling ervan. In hoofdstuk 2 wordt aan de hand
van de literatuur eerst een beeld geschetst van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan naar de
gebruiksvriendelijkheid van kinderwebsites. Daarna wordt er inzicht gegeven in hoe kinderwebsites
eruit zien en hoe ze worden beoordeeld. Ook het digitale zoekgedrag van websitegebruikers komt in
het theoretisch kader aan bod, evenals de mogelijke invloed van persoonskenmerken op het
navigeergedrag van kinderen. In hoofdstuk 3 wordt er meer verteld over de methode die in dit
onderzoek gebruikt is. Nadat is uitgelegd hoe het onderzoek er uit ziet, worden in hoofdstuk 4 de
resultaten van het kwantitatieve onderzoeksgedeelte besproken en in hoofdstuk 5 de resultaten van
het kwalitatieve onderzoek. Dit onderzoek wordt afgesloten met een conclusie in hoofdstuk 6 en een
discussie in hoofdstuk 7.

1

Kijk voor het reclamefilmpje op http://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0
Op het moment van schrijven is het onderzoek van Jochmann et al. (2012) nog in ontwikkeling. Het betreft
hier de voorlopige resultaten.
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2. Theoretisch kader
Internet is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in het dagelijkse leven. Ook het
internetgebruik onder kinderen is recent explosief gestegen. Volgens EU Kids Online (genoemd in De
Haan & Pijpers, 2010) waren in 2008 alle Nederlandse kinderen tussen de 15 en 17 jaar online. Bij de
11- tot 14-jarigen was 96% online en bij kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud lag dit percentage op
83%. Volgens Boot et al. (2010; genoemd in Jochmann et al., 2010) hebben bijna alle kinderen in
Nederland inmiddels internet tot hun beschikking. Hoewel kinderen veel gebruik maken van internet,
is er nog weinig onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van kinderwebsites.
2.1 Kinderen versus volwassenen
Kinderen zijn anders dan volwassenen en zien de wereld om hen heen dan ook op een andere
manier. Enkele punten waarop kinderen verschillen van volwassenen zijn onder andere hun
motorische vaardigheden, spraak, leesvaardigheid, achtergrondkennis en interactiestijl (Bruckman et
al., 2007). Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop kinderen (kunnen) omgaan met websites.
Zo ontdekten Gilutz & Nielsen (2002) dat kinderen, in tegenstelling tot volwassenen, over het
algemeen prijs stellen op animaties en geluidseffecten, op image maps (een soort visuele
plattegrond) en op instructies. Daarnaast blijkt dat ze zelden scrollen en dat ze advertenties vaak niet
als zodanig herkennen. Hutchinson et al. (2005) stelt dat kinderen langer doen over het verwerken
van informatie dan volwassenen, wat zijn weerslag heeft op hun motorische vaardigheden.
Kinderwebsites zouden met al deze aspecten rekening moeten houden, zodat de website aansluit bij
de fysieke en cognitieve vaardigheden van kinderen. Want ook al verschillen kinderen op veel punten
van volwassenen, ook zij willen gewoon de informatie vinden die ze zoeken. Hierbij is niet alleen de
inhoud belangrijk (dat de gewenste informatie beschikbaar is), maar ook het gebruiksgemak (dat de
gewenste informatie gemakkelijk te vinden is) van de website (Gilutz & Nielsen, 2002).
Toch waren er in eerste instantie veel websites voor kinderen die gebruik maakten van systemen die
door en voor volwassenen ontwikkeld zijn. Kinderen die gebruik maakten van deze websites liepen
dan ook tegen diverse problemen op (Hutchinson et al., 2005; Jochmann et al., 2010 en 2011).
Volgens Hutchinson et al. (2005) komt dit onder andere doordat deze websites ervan uitgaan dat
(jonge) kinderen even vaardig zijn in het spellen, typen, lezen en navigeren als volwassenen en dat
kinderen op dezelfde manier denken als volwassenen. In reactie op deze problemen zijn er in de
afgelopen 10 à 15 jaar diverse websites speciaal voor kinderen ontwikkeld. Ook op deze websites is
echter kritiek, omdat er geen fundamenteel onderzoek is gedaan naar hoe kinderen een website
gebruiken en wat dus een succesvol websitedesign is (Gilutz & Nielsen, 2002; Meloncon et al.,2010;
Jochmann et al., 2011). Volgens Gilutz & Nielsen (2002) zijn veel websites zelfs gebaseerd op mythen
over kinderen.
2.2 Kinderwebsites of algemene websites?
Aangezien er nog zo weinig fundamenteel onderzoek is gedaan naar kinderwebsites, hebben Gilutz &
Nielsen en Jochmann et al. zelf onderzoek gedaan naar het soort website dat kinderen prefereren.
Gilutz & Nielsen (2002) hebben in een gebruikersonderzoek 55 kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud
laten werken met 24 kinderwebsites en 3 algemene websites. Deze kinderen moesten meerdere
taken uitvoeren op twee of drie websites. Een belangrijke en wellicht verrassende uitkomst was dat
de kinderen vaak het beste werkten met de websites die niet speciaal voor hen ontwikkeld waren.
Hoewel uit eerder onderzoek naar voren kwam dat kinderen problemen hadden met websites die
voor en door volwassenen ontwikkeld waren (Jochmann et al., 2010 en 2011; Hutchinson et al.,
2005), blijkt uit dit onderzoek dus dat kinderen beter werken met algemene websites dan met
websites die speciaal voor hen ontwikkeld zijn. Dit moge duidelijk maken dat de kinderwebsites die
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gebruikt zijn in het onderzoek van Gilutz & Nielsen (2002) niet aansluiten bij de behoeften en
vaardigheden van kinderen. De kinderen zouden volgens Gilutz & Nielsen (2002) beter met de
algemene websites overweg kunnen doordat deze een duidelijk en simpel ontwerp hadden met goed
leesbare teksten.
Jochmann et al. (2010) hebben een soortgelijk onderzoek uitgevoerd als Gilutz & Nielsen (2002). Uit
onderzoek van Pijpers et al. (2008; genoemd in Jochmann et al., 2010) bleek dat 80% van de kinderen
tussen de acht en twaalf jaar oud in Nederland de zoekmachine Google gebruiken om informatie te
zoeken. Dit percentage kan in de afgelopen jaren zelfs nog verder gestegen zijn. Jochmann et al.
(2010) hadden het vermoeden dat dit het zoekgedrag van kinderen op speciaal voor hen ontwikkelde
website wel eens kon beïnvloeden. Daarom hebben zij 32 kinderen tussen de 8 en de 12 jaar taken
laten uitvoeren op Google en 4 kinderwebsites. Evenals bij het onderzoek van Gilutz & Nielsen
(2002), kwam ook uit dit onderzoek naar voren dat kinderen het beste overweg konden op (de
algemene website) Google. Ze waren op deze website het meest succesvol, vonden de informatie het
snelst en beoordeelden de website als het gemakkelijkst.
De weinige onderzoeken die er op het gebied van kinderwebsites zijn uitgevoerd, spreken elkaar dus
deels tegen. Hoewel kinderen tegen problemen oplopen als ze met websites moeten werken die
voor en door volwassenen ontwikkeld zijn (Jochmann et al., 2010 en 2011; Hutchinson et al., 2005),
blijkt uit onderzoek van Gilutz & Nielsen (2002) en Jochmann et al. (2010) dat kinderen toch beter
overweg kunnen met algemene websites dan met de huidige kinderwebsites.
2.3 Hoe moet een kinderwebsite er volgens de theorie uitzien?
De kinderwebsites die onderzocht zijn door Gilutz & Nielsen (2002) en Jochmann et al. (2010)
voldoen dus niet aan de eisen die kinderen stellen aan websites. De vraag die dan rijst is hoe een
kinderwebsite er wel uit zou moeten zien.
Gilutz & Nielsen (2002) hebben naar aanleiding van hun eerder genoemd gebruikersonderzoek een
aantal richtlijnen geformuleerd over hoe een kinderwebsite er wel uit zou moeten zien. Deze
richtlijnen waren veelal vrij algemeen, zoals ‘volg algemene richtlijnen voor webdesign’, ‘gebruik
bekende symbolen en iconen’ en ‘gebruik standaard interactiemethoden’. Daarnaast formuleerden
zij enkele specifiekere richtlijnen, zoals:
- zorg ervoor dat kinderen niet hoeven te scrollen
- laat zien waar op geklikt kan worden
- maak gebruik van beweging en geluid
- toon een kruimelpad
- gebruik karakters waar kinderen zich mee kunnen identificeren
- gebruik instructies die altijd beschikbaar zijn
- maak teksten gemakkelijk en niet te lang
Meloncon et al. (2010) hebben een gebruikersonderzoek uitgevoerd met kinderen tussen de zeven
en negen jaar oud. Omdat er sinds 2004 steeds meer kinderen gebruik maken van internet, wilden zij
webdesigners richtlijnen geven over hoe een kinderwebsite eruit zou moeten zien. Om dit te
onderzoeken, hebben zij negen kinderen met een speciaal voor hen ontworpen educatieve
kinderwebsite laten werken. Dit websiteontwerp was gebaseerd op het (weinige) onderzoek
(waaronder Gilutz & Nielsen, 2002) dat over kinderwebsites bekend is. Vervolgens vroegen ze op drie
gebieden feedback aan de kinderen, namelijk op het gebied van navigatie, ontwerp en inhoud. Op
deze drie gebieden hebben zij vervolgens ook richtlijnen geproduceerd. Zo moet een kinderwebsite
wat betreft navigatie over een hiërarchische navigatiestructuur beschikken met meerdere navigatie
cues, om op die manier voor een duidelijke en simpele navigatie te zorgen. Een duidelijke structuur is
belangrijk omdat kinderen, mede door een nog niet volledig ontwikkeld ruimtelijk inzicht,
gemakkelijk verdwalen op een website. Een (realistische) image map kan een goede manier zijn om
8
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de navigatiestructuur te versimpelen (Gilutz & Nielsen, 2002; Meloncon et al., 2010). Het ontwerp
moet volgens Meloncon et al. (2010) eveneens simpel zijn. Daarnaast moet het ontwerp concreet,
actief en leuk zijn. Dit kan door gebruik te maken van relevante (bewegende) afbeeldingen,
mascottes (karakters volgens Gilutz & Nielsen, 2002), heldere kleuren en spelletjes. De inhoud ten
slotte moet relevant en doelgroepspecifiek zijn.
2.4 Hoe ziet een kinderwebsite er in de praktijk uit?
We weten nu hoe een kinderwebsite er in de theorie uit moet zien en we weten dat kinderwebsites
in de praktijk niet voldoen aan de eisen die kinderen stellen aan een kinderwebsite. Hoe zien de
websites er in de praktijk dan uit? Jochmann et al. (ongepubliceerd) hebben in een corpusonderzoek
getracht uit te zoeken wat de huidige standaarden en conventies zijn voor kinderwebsites. Zij hebben
hiervoor 80 Engelse, 12 Nederlandse en 8 Duitse websites bekeken. Na het analyseren van deze
websites bleek dat er grofweg drie typen websites onderscheiden kunnen worden, namelijk een
klassieke, een speels-klassieke en een speelse image map website. Een belangrijk verschil tussen
deze drie typen websites is de mate waarin er afbeeldingen worden gebruikt.
2.4.1 De klassieke website
Deze website wordt gekenmerkt door een klassieke, conventionele indeling van de pagina: het logo
staat linksboven en het hoofdmenu staat verticaal aan de linkerkant. Verder heeft dit type website
een effen achtergrondkleur en maakt het weinig tot geen gebruik van afbeeldingen, animaties,
video’s en/of audio (Jochmann, 2011). Op afbeelding 2 is een voorbeeld te zien van een klassieke
website.

Afbeelding 2: De website van Schoolbieb.nl is een voorbeeld van een klassieke website

2.4.2 De speels-klassieke website
Dit type website wordt gekenmerkt door de hierboven genoemde klassieke indeling die wordt
gecombineerd met speelse aspecten, zoals afbeeldingen en animaties. Ook worden er veel
verschillende kleuren en iconen gebruikt bij de menubalklabels (Jochmann, 2011). Op afbeelding 3 op
de volgende pagina is een voorbeeld te zien van een speels-klassieke website.
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Afbeelding 3: De website van Willem Wever is een voorbeeld van een speels-klassieke website

2.4.3 De speelse image map website
De speelse website wordt gekenmerkt door het gebruik van een image map. Hierbij wordt de
menubalk vervangen door een soort visuele plattegrond (zie afbeelding 4). Afbeeldingen, animaties,
video’s en geluiden spelen een belangrijke rol bij dit type website. De website is niet alleen visueel
speels, maar de gehele interactie is speels (Jochmann, 2011).

Afbeelding 4: De website van Kids Kennisnet is een voorbeeld van een speelse website met een image map

De vraag is nu welk type website het beste aansluit bij de wensen, behoeften en vaardigheden van
kinderen.
2.5 Welke website werkt het best?
Als we kijken naar de aanbevelingen op basis van de literatuur (Gilutz & Nielsen, 2002; Meloncon et
al., 2010), lijkt het erop de dat klassieke website het minst geschikt is voor kinderen (weinig
afbeeldingen en geluid, veel tekst, scrollen noodzakelijk, weinig kleur, geen spelletjes of
karakters/mascottes). De speels-klassieke en de speelse image map website zouden geschikter
moeten zijn. Het gebruik van een image map op de speelse website zou ervoor moeten zorgen dat
kinderen beter hun weg kunnen vinden op de website.
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Uit het gebruikersonderzoek van Jochmann et al. (2010) blijkt dat de kinderen op de speels-klassieke
kinderwebsite het meeste succes hadden en de informatie het snelste vonden. Ook vonden ze de
website het gemakkelijkst. De speels-klassieke website wordt echter niet gevolgd door de speelse
image map website (zoals te verwachten was op basis van de literatuur), maar door de klassieke
website. De speelse image map website scoorde beduidend lager op succes, snelheid en moeilijkheid
dan de andere twee websites.
Het antwoord op welke kinderwebsite het meest geschikt is voor kinderen lijkt dus duidelijk: ze
kunnen het beste overweg met de speels-klassieke website. De beoordeling van een website hangt
echter niet alleen af van de pragmatische kwaliteit van een website. Volgens Tractinsky et al. (2000),
Hassenzahl (2004) en Van Schaik & Ling (2008) heeft ook de hedonische kwaliteit van een website
invloed op de beoordeling van een website. Zij spreken daarbij over de user experience.
2.6 User experience
Jochmann et al. (2011) hebben daarom naast de pragmatische kwaliteit ook naar de hedonische
kwaliteit van de websites gekeken. Dit hebben zij gedaan door de data te analyseren op basis van
emotionele uitingen. Het bleek dat kinderen op de klassieke website zich vooral negatief uiten. Dit
werd meestal veroorzaakt door pragmatische problemen (als ze de weg kwijt raken). Dit is geen
verrassend resultaat omdat op de klassieke website geen hedonische aspecten zijn toegevoegd die
positieve emoties kunnen oproepen. Op de speels-klassieke website waren er ongeveer evenveel
positieve als negatieve uitingen van de kinderen. Bij de speelse image map was het aantal positieve
en negatieve uitingen eveneens gelijk, alleen lag het totaal aantal uitingen veel hoger dan in
vergelijking met de speels-klassieke website. Ook kwam naar voren dat de uitingen van de kinderen
op deze website vaker betrekking hadden op hedonische aspecten van de website. Daarnaast waren
de meeste van deze hedonische uitingen positief. Het toevoegen van speelse elementen op een
website lijkt dus wel degelijk invloed te hebben op de user experience van kinderen.
Op de vraag welke website kinderen het hoogste waarderen, is dus niet eenvoudig een antwoord te
geven. Er zijn meerdere aspecten die een rol spelen en voor het ene kind zal de pragmatische kant
het belangrijkst zijn, terwijl een ander kind misschien meer behoefte heeft aan hedonische aspecten
als bewegende afbeeldingen, spelletjes en heldere kleuren. Hier komen we bij een belangrijk punt,
waarover nog weinig bekend is: in hoeverre hebben persoonskenmerken invloed op de voorkeur van
kinderen voor een bepaalde website? Kan het zo zijn dat een bepaald type website meer of juist
minder geschikt is voor een bepaald ‘type’ kind?
Dit lijkt te worden onderschreven door het CUE-model (Components of User Experience) van Thüring
en Mahlke (2007; genoemd in Mahlke, 2007). Dit model laat zien welke componenten invloed
hebben op de user experience en wat voor consequenties de user experience kan hebben. Op
afbeelding 5 op de volgende pagina is te zien dat de interactie tussen mensen en technologie
(human-technology interaction, HTI) wordt beïnvloed door drie aspecten, namelijk het systeem, de
context of de taak en de karakteristieken van de gebruiker. Het systeem speelt hierbij de grootste rol.
De HTI heeft vervolgens weer invloed op twee componenten van user experience, namelijk perceptie
van de instrumentele kwaliteiten (pragmatisch) en perceptie van de non-instrumentele kwaliteiten
(hedonisch). Dit tezamen heeft invloed op het derde component van user experience: de emotionele
reacties van de gebruiker. De user experience bepaalt vervolgens de beoordeling van de website, de
voorkeur voor bepaalde websites en het gebruikersgedrag (Thüring en Mahlke, 2007; genoemd in
Mahlke, 2007). Aangezien uit dit model blijkt dat de karakteristieken van de gebruiker ook een rol
spelen bij de user experience (en uiteindelijk bij de beoordeling van een website) lijkt het aannemelijk
dat sommige websiteontwerpen beter gewaardeerd worden door bepaalde typen kinderen dan
andere websiteontwerpen.
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Afbeelding 5: Het CUE-model van
Thüring en Mahlke (2007)

Voordat ik verder zal ingaan op de mogelijke invloed van persoonskenmerken, zal ik eerst iets meer
vertellen over het zoekgedrag op websites om op die manier meer inzicht te krijgen in het digitale
zoekproces.
2.7 Zoekgedrag
Er zijn verschillende theorieën over zoekgedrag op internet. Volgens Borgman et al. (1995) zijn
searching en browsing twee belangrijke zoekstrategieën. Voor kinderen zou browsing gemakkelijker
zijn, omdat ze woorden (in de menubalk) dan alleen hoeven te herkennen. Bij searching moeten ze
zich herinneren wat ze zoeken en dat omzetten in geschikte zoektermen. Dit zorgt voor een grotere
cognitieve load dan het herkennen van woorden.
Juvina & Oostendorp (2008) hebben een model ontwikkeld om te laten zien hoe mensen browsen op
het internet. Dit model, het CoLiDeS+ model (zie afbeelding 6 op de volgende pagina), is gebaseerd
op het CoLiDeS (Comprehension-based Linked Model of Deliberate Search) model van Kitajima et al.
(2000, genoemd in Juvina & Oostendorp, 2008). CoLiDeS gaat ervan uit dat het begrip van tekst en
plaatsjes het belangrijkste proces van webnavigatie is. Het legt uit hoe gebruikers een webpagina
verwerken en hoe de volgende actie wordt bepaald.
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Afbeelding 6: Het CoLiDeS+ model
van Juvina & Oostendorp

Op bovenstaande afbeelding is te zien dat het model start met een doel (de task description). Met dit
doel in het hoofd start de gebruiker het zoekproces. Op de eerste webpagina (target page) zal hij
kijken of de gewenste informatie te vinden is. Als dit het geval is, stopt het zoekproces direct. Als de
gewenste informatie niet te vinden is op de huidige pagina, zal de gebruiker gaan parsen. Hij
segmenteert de pagina en kijkt in welk deel van de pagina hij waarschijnlijk dichter bij zijn doel komt
(focused-on area). Hierbij wordt onder andere gekeken of er links zijn die semantisch overeenkomen
met het doel van de gebruiker (LSA). Als de gebruiker vervolgens dichter bij zijn doel komt, start het
zoekproces weer opnieuw (bij current webpage). Het kan ook zijn dat de gebruiker niet dichterbij zijn
doel komt. Dit kan onder meer komen doordat er low scent correct links of high scent incorrect links
(Kitajima, 2007) op de pagina staan. Een low scent correct link is een link die niet genoeg ‘geur’
afgeeft om herkend te worden als een goede link. Een high scent incorrect link is een link die juist
‘teveel geur’ afgeeft, maar niet de juiste is. Als de gebruiker niet dichterbij zijn doel komt, evalueert
de gebruiker zijn gekozen pad (buffer). Hij kijkt hoe adequaat dit is. Als het gekozen pad adequaat is,
start zijn zoektocht opnieuw vanaf het begin (current webpage). Als het gekozen pad niet adequaat
is, kan de gebruiker drie dingen doen: hij kan voor de next best optie gaan, hij kan opnieuw gaan
parsen (re-focus) of hij kan besluiten een pagina terug te gaan (back). De daaropvolgende stap in het
zoekproces is afhankelijk van de optie die de gebruiker kiest.
Kinderen lopen in dit model vaak tegen problemen aan in het gedeelte van comprehension en
selection. Dit komt omdat ze over weinig domeinkennis en een beperkt vocabulaire beschikken en
daardoor moeite hebben om te beslissen welke link hen dichter bij de gewenste informatie brengt.
Ze hebben moeite om te begrijpen welke informatie er onder de vaak abstracte menulabels te
vinden is. Hoe meer niveaus een website heeft, hoe groter de kans is dat een kind verdwaalt op de
website (Jochmann et al., 2010). Ook blijkt uit onderzoek van Jochmann et al. (2010) dat kinderen
vaak (te) snel parsen, waardoor ze relevante links over het hoofd zien. Daarnaast gebruiken kinderen
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regelmatig een ‘loopy’ navigatiestijl. Dit wil zeggen dat ze vaak terugkeren op pagina’s waar ze al zijn
geweest, ook als dit ze niet dichter bij de gewenste informatie bracht.
Lazonder & Rouet (2007) hebben een Information Problem Solving model opgesteld om de factoren
in kaart te brengen die een rol spelen bij het effectief en efficiënt kunnen oplossen van een
informatieprobleem. Er wordt hier gesproken over een informatieprobleem, omdat internet volgens
Lazonder & Rouet (2007) wordt gebruikt om informatie te vinden en er op dat moment dus een
tekort aan informatie is. Volgens hen zijn er drie cognitieve dimensies die een rol spelen bij het
oplossen van een informatieprobleem, te weten contextuele, individuele en bronvariabelen. Met de
context variabelen worden de relevante karakteristieken van de situatie waarin de zoekactiviteit
plaatsvindt bedoeld. Hierbij kan gedacht worden aan de plaats, de tijd en de moeilijkheid van een
taak. Bij de individuele variabelen hebben Lazonder & Rouet (2008) het over algemene vaardigheden
als taal- en leesvaardigheid, voorkennis en de bekendheid met de taak. Het blijkt dat cognitieve
vaardigheden als taal, geheugen en communicatie zeer belangrijk zijn bij het oplossen van een
probleem. Bij de bronvariabelen ten slotte gaat het over de hoeveelheid en het type informatie en
over toegangshulpmiddelen als zoekmachines en hyperlinks.
Eerder bleek uit het CUE-model van Thüring en Mahlke (2007; genoemd in Mahlke, 2007), dat
gebruikerskarakteristieken invloed kunnen hebben op de user experience en daarmee op de
beoordeling van een website. Verschillende typen kinderen kunnen verschillende typen websites dus
anders beoordelen. Uit het bovengenoemde IPS-model van Lazonder & Rouet (2008) komt naar
voren dat individuele variabelen ook een rol kunnen spelen bij de mate waarin gebruikers een
probleem efficiënt en effectief kunnen oplossen. Wellicht kunnen bepaalde typen kinderen dus beter
overweg met bepaalde typen websites. Op basis van deze gegevens zouden we dus kunnen
concluderen dat de persoonskenmerken invloed kunnen hebben op zowel de beoordeling van als de
prestaties op een website.
Nu er een beeld is geschetst van het zoekproces van websitegebruikers, welke variabelen een rol
spelen bij het efficiënt en effectief oplossen van een informatieprobleem en wat de rol van
persoonskenmerken hierbij kan zijn, rest de vraag wat er al bekend is over de invloed van persoonskenmerken op de waardering van en de prestaties op een website.
2.8 Persoonskenmerken
Er is een aantal persoonskenmerken waarvan het aannemelijk lijkt dat dit invloed kan hebben op de
waardering van een website of de prestaties erop. Hierbij kan gedacht worden aan leeftijd, geslacht,
internetervaring, ruimtelijk inzicht, leesvaardigheid en milieu.
2.8.1 Leeftijd
Volgens Piaget (1970; genoemd in Bruckman et al., 2007 en Markopoulos et al., 2008) zijn er
verschillende fases (stages) waar kinderen doorheen gaan gedurende hun ontwikkeling. Op
afbeelding 7 op de volgende pagina zijn deze fases met de belangrijkste kenmerken weergegeven.
Kinderen die zich in een andere levensfase bevinden, zullen op een andere manier met websites
omgaan en deze op verschillende aspecten beoordelen. Volgens Kail (1991; genoemd in Hutchinson
et al., 2005) neemt de informatieverwerkingssnelheid toe naar mate kinderen ouder worden.
Jongere kinderen hebben dus meer tijd nodig om informatie te verwerken dan oudere kinderen. De
Haan en Pijpers (2010) stellen dat kinderen totdat ze een jaar of tien zijn een beperkt
reflectievermogen hebben, waardoor zij moeite hebben in de gaten te houden wat ze waarom doen.
Hierdoor is het voor hen moeilijk hun zoekstrategie bij te stellen. Dit kan ervoor zorgen dat jongere
kinderen minder efficiënt en effectief gebruik maken van internet.
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Afbeelding 7: De ontwikkelingsfases van kinderen volgens Piaget (1970), afkomstig uit Makropoulos et al.(2008)

Er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van leeftijd bij kinderen op het gebruik van websites.
Eén van de onderzoeken die leeftijd hebben meegenomen als mogelijke mediator is dat van Borgman
et al. (1995). Zij hebben een onderzoek gedaan naar het zoekgedrag van kinderen in een bibliotheek
catalogus. Zij hebben 32 kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud laten werken met 4 verschillende
versies van een catalogus (allemaal image map). Hieruit kwam onder meer naar voren dat jongere
kinderen de versie prefereerden die gebruik maakte van plaatjes en waarbij correcte spelling niet
noodzakelijk was. Er waren echter geen tot minieme verschillen in succes en zoektijd. Dit is in
tegenspraak met de theorie. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit onderzoek afkomstig is uit 1995
en dat er in de laatste 15 jaar zeer veel veranderd is op het gebied van internetgebruik en andere
digitale producten. Het kan zijn dat de kinderen nog zo weinig digitale ervaring hadden, dat er sprake
was van een bodemeffect wat betreft de prestaties.
2.8.2 Geslacht
Jongens zijn anders dan meisjes. Volgens Makropoulos et al. (2008) gaan jongens en meisjes ook
verschillend met technologie om. Toch is er nog vrij weinig onderzoek gedaan naar de invloed van
geslacht op de prestaties op of de beoordeling van websites bij kinderen.
Passig & Levin (2000) hebben niet specifiek gekeken of geslacht invloed heeft in de omgang van
kinderen met websites, maar wel of er verschillen zijn in de voorkeuren van jongens en meisjes voor
multimediale leeromgevingen. Zij lieten 90 kinderen met verschillende leeromgevingen werken en
hebben vervolgens getoetst of jongens en meisjes andere voorkeuren hadden. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat jongens en meisjes inderdaad verschillen in hun waardering voor de
leeromgevingen. Zo kwam onder meer naar voren dat jongens duidelijke navigatie belangrijk vonden
(pragmatisch), terwijl meisjes het belangrijk vonden dat de leeromgeving er leuk en mooi uitzag
(hedonisch).
Gilutz & Nielsen (2002) hebben wel specifiek naar de omgang van kinderen met websites gekeken.
Hieruit bleek dat jongens en meisjes tussen de vier en tien jaar oud vooral verschilden in hun
voorkeur voor inhoud en niet zo zeer in interactie (ze liepen tegen dezelfde ontwerpproblemen op)
of gedrag. Daarnaast kwam naar voren dat ze verschilden in het doel waarvoor ze internet
gebruikten. Jongens gebruikten internet vooral voor entertainment, terwijl meisjes internet vaker
voor educatie en communicatie gebruikten.
Een ander onderzoek dat specifiek op kinderen gericht is, is dat van Meloncon et al. (2010). Zij
vonden echter geen verschillen tussen jongens en meisjes tussen de zeven en negen jaar oud in hun
omgang met een speciaal voor hen ontwikkelde website.
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De onderzoeken die met kinderen zijn uitgevoerd verschillen dus in hun resultaten. Volgens het
onderzoek van Passig & Levin (2000) en dat van Gilutz & Nielsen (2002) heeft geslacht wel degelijk
invloed op de manier waarop kinderen omgaan met een website. Deze onderzoeken vinden echter
geen overeenkomst in wat die invloed dan precies is. Het meest recente onderzoek van Meloncon et
al. (2010) zegt dat er helemaal geen verschil is tussen jongens en meisjes in de manier waarop ze
omgaan met websites.
2.8.3 Internetervaring
Ook op het gebied van internetervaring is bij kinderen nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed
hiervan op de omgang met websites. Wel vond Bilal (2000; genoemd in Slone, 2003) dat ervaren
kinderen meer succes hadden in het vinden van informatie op internet dan kinderen met weinig
ervaring. Daarnaast worden volgens Fidel et al. (1999), Hirsh (1999) en Large et al. (1998) (allen
genoemd in Slone, 2003) problemen die kinderen ervaren op het internet vaak veroorzaakt door hun
onervarenheid.
Slone (2003) heeft vervolgens gekeken wat de invloed van leeftijd, ervaring en zoekdoelen is op het
zoekgedrag van de gebruikers. Zij heeft hierbij niet alleen kinderen meegenomen in haar onderzoek,
maar ook volwassenen en ouderen. In totaal heeft ze naar het zoekgedrag van 31 gebruikers tussen
de 7 en 63 jaar oud gekeken. Een belangrijke uitkomst was dat onervaren gebruikers een ander
zoekgedrag vertoonden dan ervaren gebruikers, ongeacht de leeftijd. Onervaren gebruikers hadden
daarnaast meer moeite om de gewenste informatie te vinden dan ervaren gebruikers.
Het lijkt dus aannemelijk dat de mate van internetervaring invloed heeft op de prestaties van
kinderen op websites. Gezien het geringe onderzoek, is er echter nog geen definitieve conclusie te
trekken. Verder onderzoek is daarom gewenst om meer inzicht te geven in deze kwestie.
2.8.4 Ruimtelijk inzicht
Uit het onderzoek van Juvina & Oostendorp (2008) is naar voren gekomen dat ruimtelijk inzicht
invloed heeft op de navigatie op een website. Ze hebben 30 studenten 6 taken laten uitvoeren op
een website en onder meer gekeken wat de invloed van ruimtelijk inzicht is op de taakuitvoering. Het
bleek dat het ruimtelijk inzicht van de proefpersoon een significante voorspeller was voor de
prestaties op de website. Mensen met veel ruimtelijk inzicht kwamen minder vaak op een pagina die
ze al hadden bezocht, gebruikten minder vaak de backknop en hadden minder kliks nodig om de taak
te volbrengen. Kortom, mensen met veel ruimtelijk inzicht navigeren beter (efficiënter) dan mensen
met weinig ruimtelijk inzicht en hebben daardoor meer succes op een website. Deze bevinding is
echter nog nooit getest bij kinderen en het is de vraag in hoeverre het ruimtelijk inzicht van kinderen
invloed heeft op hun prestaties op een website.
2.8.5 Leesvaardigheid
Onderzoek naar de invloed van leesvaardigheid op de omgang van kinderen met websites blinkt
vooral uit in haar afwezigheid. Toch lijkt het geen onaannemelijke gedachte dat de leesvaardigheid
van kinderen invloed zou hebben op hun prestaties op een website of hun beoordeling ervan. Uit het
model van Lazonder & Rouet (2008) bleek immers al dat cognitieve vaardigheden als taal en
communicatie zeer belangrijk zijn bij het oplossen van een probleem. Deze individuele variabelen
kunnen de efficiëntie van kinderen op een website beïnvloeden. Daarnaast is het niet ondenkbaar
dat zwakke lezers een website op andere punten zullen beoordelen dan sterke lezers. Wellicht
vinden zwakke lezers afbeeldingen belangrijker dan sterke lezers of reageren sterke en zwakke lezers
anders op een image map.
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2.8.6 Milieu
Evenals bij leesvaardigheid, is er weinig tot geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen de omgang
van kinderen met websites en het milieu waar de kinderen vandaan komen. Toch lijkt ook dit geen
onmogelijke gedachte. Kinderen uit verschillende milieus zullen wellicht verschillende
beoordelingscriteria hanteren.
Er is dus nog weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van persoonskenmerken op de
prestaties van kinderen op websites en de beoordeling van deze websites. Het onderzoek dat wel is
gedaan, doet vermoeden dat (sommige) persoonskenmerken wel degelijk invloed hebben. Er kan
echter nog niets geconcludeerd worden over welke persoonskenmerken dit zijn en wat die invloed
precies is. Verder onderzoek naar de invloed van persoonskenmerken op de omgang van kinderen
met websites is daarom noodzakelijk. Het is daarbij interessant om te kijken of bepaalde typen
kinderen beter presteren op bepaalde typen websites of dat ze bepaalde typen websites beter
waarderen.
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3. Methode van onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of bepaalde designkenmerken van drie typen
kinderwebsites beter of juist slechter interacteren met bepaalde kenmerken van kinderen. De drie
typen websites die bekeken worden, zijn de klassieke, de speels-klassieke en de speelse image map
website. Er wordt hierbij gekeken naar de prestaties op deze websites en de beoordeling/waardering
van deze websites. De kinderkenmerken waarnaar gekeken wordt zijn geslacht, leeftijd, school en
internetervaring. De data die in dit onderzoek gebruikt worden, zijn afkomstig uit het onderzoek van
Jochmann et al. (2012)3. Alvorens dieper in te gaan op mijn onderzoek, zal ik eerst meer vertellen
over het onderzoek van Jochmann et al. (2012).
3.1 Data Jochmann et al. (2012)
Het doel van het gebruikersonderzoek van Jochmann et al. (2012) was het meten van het effect van
het toevoegen van speelse kenmerken en interactievormen op zowel effectiviteit en efficiëntie in de
taakuitvoering, als op affect en emotie bij kinderen (Jochmann et al., 2011). Er wordt dus zowel naar
pragmatische als hedonische aspecten gekeken. Om dit te meten hebben 158 kinderen zes
verschillende versies van de kinderwebsite Junior Winkler Prins voorgelegd gekregen. Deze versies
waren een klassieke, een speels-klassieke en een speelse image map website (zie afbeelding 8a t/m
c). Van ieder type website was een versie met en zonder zoekmachine.

Afbeelding 8a: De homepage van de
klassieke versie van de Junior Winkler Prins
website

Afbeelding 8b: De homepage van de speelsklassieke versie van de Junior Winkler Prins
website

3

Nog in ontwikkeling
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Afbeelding 8c: De homepage van de speelse
image map versie van de Junior Winkler
Prins website

De kinderen moesten op één van deze websites vijf in moeilijkheid variërende taken uitvoeren.
Hiervan zijn filmpjes gemaakt waarop de taakuitvoeringen, de uitingen tijdens de taakuitvoeringen
en de muisbewegingen van de kinderen te zien zijn. Tevens zijn er statistische data verzameld over
onder meer het aantal kliks, de taaktijd, succescijfers, waarderingscijfer en de benodigde hulp. De vijf
verschillende taken zijn terug te vinden in bijlage 1.
3.2 Opzet
Mijn onderzoek zal bestaan uit twee gedeeltes, namelijk een kwantitatief en een kwalitatief
onderzoek. Voor de kwantitatieve analyses wordt de statistische informatie van Jochmann et al.
(2012) gebruikt. Vanuit de resultaten van dit kwantitatieve onderzoek, wordt een kwalitatief
onderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoeksgedeelte worden de filmpjes waarop de taakuitvoering en
de muisbewegingen van de kinderen te zien zijn gebruikt om op die manier meer inzicht te krijgen in
het zoekgedrag van bepaalde typen kinderen.
Doordat er een beperkte tijd beschikbaar is voor mijn onderzoek, is het niet haalbaar alle data te
bekijken. Daarom is besloten alleen naar de kinderen te kijken die zonder zoekmachine de taken
hebben uitgevoerd. Er zijn in totaal 81 kinderen die geen zoekmachine hebben gebruikt om de taken
uit te voeren op één van de drie typen websites. In een andere scriptie wordt er specifiek gekeken
naar de kinderen die wel een zoekmachine hebben gebruikt.4
3.2.1 Kwantitatief onderzoeksgedeelte
In de SPSS datafile zijn gegevens te vinden over het geslacht, de leeftijd, de school en de
internetervaring van de kinderen die hebben meegewerkt aan het onderzoek van Jochmann (2012).
Er wordt gekeken in hoeverre deze kinderkenmerken significant invloed hebben op de prestaties op
de website en op de beoordeling van de website. De indicatoren voor de prestatie op de website zijn
het gemiddelde aantal kliks, de gemiddelde taaktijd en het succescijfer dat de kinderen per type
kinderwebsite haalden. De indicatoren voor de beoordeling van de website zijn de beoordeling van
de pragmatische en de hedonische kwaliteit.
Alvorens met deze analyses wordt begonnen, worden er eerst vijf algemene analyses uitgevoerd om
op die manier een beeld te schetsen van de prestaties op de drie verschillende kinderwebsites:
- Verschilt het succescijfer per type kinderwebsite?
- Verschilt de snelheid waarmee kinderen de taken hebben uitgevoerd per kinderwebsite?
- Verschilt het aantal kliks dat de kinderen nodig hadden om de taken te volbrengen per type
kinderwebsite?
- Wordt de pragmatische kwaliteit van de website anders beoordeeld per type website?
- Wordt de hedonische kwaliteit van de website anders beoordeeld per type website?

4

Dit is de scriptie van Myrthe de Goeij, 2012
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Hierna wordt er specifiek per persoonskenmerk gekeken wat voor invloed dit heeft op de prestaties
van de kinderen op de websites en hun beoordeling ervan.
3.2.2 Kwalitatief onderzoeksgedeelte
Voor het kwalitatieve gedeelte worden de filmpjes5 bekeken van kinderen die zonder zoekmachine
de taken hebben uitgevoerd. De analyses die uitgevoerd worden zijn afhankelijk van de resultaten uit
het kwantitatieve onderzoeksgedeelte. Significante of marginaal significante resultaten zullen aan de
hand van kwalitatieve analyses verder worden uitgediept.
Uit de kwantitatieve analyses uit hoofdstuk 4 zal duidelijk worden dat er enkele kleine verschillen zijn
op het gebied van geslacht, leeftijd, school en internetervaring. Hiervan lijken vooral de verschillen
tussen jongens en meisjes het nader onderzoeken waard. De kleine verschillen bieden echter weinig
houvast om te bepalen welke filmpjes nu precies bekeken dienen te worden. Daarom zullen de
meest succesvolle en de minst succesvolle kinderen op iedere website tegen elkaar worden afgezet
(waarbij specifiek wordt gekeken naar het verschil tussen jongens en meisjes). Door op deze manier
naar de websites te kijken, kan er hopelijk een beeld worden geschetst over welke kenmerken
succesvolle en minder succesvolle kinderen beschikken op ieder type website en kan er uiteindelijk
antwoord worden gegeven op de vraag welk type kind het beste past bij welk type website (zie voor
motivatie van de gemaakte keuzes de resultatensectie van het kwantitatieve onderzoeksgedeelte
paragraaf 4.8 op pagina 32). Omdat er wordt gekeken naar de algemene werkwijze van kinderen,
worden alle taken bekeken.
Om te onderzoeken waardoor de gevonden verschillen worden veroorzaakt, wordt een
analyseschema opgesteld waarin per kind kan worden gekeken tegen welke problemen hij aanloopt
en welke successen hij ervaart. Het analyseschema dat in dit onderzoek wordt gebruikt is gebaseerd
op het Colides+ model (Juvina & Oostendorp, 2008; zie ook hoofdstuk 2: theoretisch kader, pagina 11
en 12) en is met toelichting en operationalisatie weergegeven in bijlage 2.
Als een kind afwijkt van het ideaalpad6, is dit een indicatie dat hij tegen een probleem aanloopt.
Daarom wordt tijdens de kwalitatieve analyses het ideaalpad in het oog gehouden. De ideaalpaden
per taak zijn weergegeven in bijlage 3. Afwijkingen van het ideaalpad kunnen ondermeer verklaard
worden door de LSA scores van de menubalklabels. Deze score wordt mede bepaald door de
semantische overeenkomst tussen het doel van het kind (in dit geval de taak) en de menubalklabels.
De LSA scores van de menubalklabels op de Junior Winkler Prins website zijn berekend met behulp
van docent Rogier Kraf en zijn te vinden in bijlage 4. Als er een menubalklabel is dat volgens het
ideaalpad gevolgd moet worden, maar dat een lage LSA score heeft, is dit een low scent correct link.
Als er een menubalklabel is dat afwijkt van het ideaalpad, maar een hoge LSA score heeft is dit een
high scent incorrect link.
Het analyseschema is zowel deductief als inductief tot stand gekomen. De eerste opzet van het
schema is opgesteld vanuit de literatuur. Daarna is deze getoetst in de praktijk en zijn waar nodig
aanpassingen gemaakt. Om de betrouwbaarheid van het schema te waarborgen heeft medestudent
Yvette Hooijmans vijf filmpjes vanuit dit schema bekeken en geanalyseerd en is gekeken in hoeverre
haar invulling van het schema overeen kwam met mijn invulling. Dit bleek voor 79% hetzelfde te zijn
(zie bijlage 5).

5
6

Afkomstig uit het onderzoek van Jochman, 2012
Het ideaalpad is de kortste weg van de homepage naar de gewenste informatie
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3.3 Deelvragen en onderzoeksvraag
In het theoretisch kader in hoofdstuk 2 is naar voren dat er vermoedelijk een interactie is tussen
kinderkenmerken en websiteontwerpen: kinderkenmerken zouden invloed kunnen hebben op de
prestaties op of de beoordeling van een kinderwebsite. Het is echter ook duidelijk geworden dat er
zeer weinig onderzoek is gedaan op dit gebied. Er kan daardoor nog niets gezegd worden over het
precieze verband tussen kinderkenmerken en websiteontwerpen. Daarom ga ik in dit onderzoek op
zoek naar dit mogelijke verband. De hoofdvraag is dan ook:
Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden, is een aantal deelvragen opgesteld. Deze
deelvragen zijn:
- In hoeverre verschillen de prestaties op en de beoordeling van de drie typen kinderwebsites?
- In hoeverre hebben geslacht, leeftijd, school en internetervaring invloed op de prestaties op
en de beoordeling van de drie typen kinderwebsites?
- Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke
website?
- Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke
website?
- Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speelse image
map website?
- Zijn bepaalde kinderwebsiteontwerpen beter geschikt voor bepaalde kinderen?
De eerste twee deelvragen zullen beantwoord worden met behulp van een kwantitatieve analyse.
Statistische gegevens zullen inzicht geven in hoeverre de prestaties en de beoordelingen per
websitetype verschillen en wat de invloed van geslacht, leeftijd, school en internetervaring hierop is.
Met een kwalitatieve analyse wordt vervolgens gekeken naar de kenmerken van succesvolle en
minder succesvolle kinderen op de drie kinderwebsites. De resultaten van deze analyse worden ten
slotte samengevat en verder uitgediept in de laatste deelvraag.
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4. Resultaten kwantitatief onderzoek
Dit kwantitatieve onderzoeksgedeelte heeft als doel om uit te zoeken welke persoonskenmerken van
kinderen voor verschillen zorgen op de prestaties op of de beoordeling van de verschillende
websites. Voordat er met de analyses wordt begonnen, wordt er eerst kort een beeld geschetst van
de respondenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek van Jochmann et al. (2012).
4.1 Respondenten
Er zijn in totaal 81 kinderen die geen zoekmachine hebben gebruikt om de taken uit te voeren op één
van de websites. Daarvan hebben 25 kinderen op de klassieke website gewerkt, 26 kinderen op de
speels-klassieke website en 30 kinderen op de speelse image map website. De kinderen varieerden in
leeftijd tussen de 9 en 12 jaar en waren afkomstig van vier scholen, te weten de RMS, de Regenboog,
de Beekman en de Baken. De RMS en de Regenboog zijn beide gevestigd in Rotterdam, de Beekman
in Den Bosch en de Baken in Berkel. Er hebben 45 meisjes en 36 jongens meegewerkt aan het
onderzoek. De kinderen zijn wat betreft geslacht (p = 0.504), leeftijd (F = 0.249; df = 2, 80; p = 0.780),
school (p = 0.978) en internetervaring (p = 0.839) gelijk verdeeld over de condities. De precieze
verdelingen per conditie zijn terug te vinden in bijlage 6, evenals de uitgevoerde randomisatiechecks.
4.2 Algemene analyses
Nu de respondenten zijn beschreven, worden er enkele algemene analyses uitgevoerd. Deze analyses
helpen om een beeld te schetsen van de prestaties op de kinderwebsites en de beoordeling ervan.
4.2.1 Prestaties
Bij de prestaties wordt er gekeken naar het totale succescijfer en naar het gemiddelde aantal kliks en
de gemiddelde taaktijd die de kinderen nodig hadden om één zoektaak uit te voeren. Met een
Oneway Anova is berekend dat het totale succescijfer7 van de kinderen per type website niet
significant van elkaar verschilde (F = 1.021; df = 2, 80; p = 0.365). Dit betekent dat de kinderen de
taken niet beter of slechter uitvoerden op één van de websites (zie voor de precieze gemiddelden
per website bijlage 7, tabel 1). Omdat de taken sterk in moeilijkheid verschilden, is er gekeken of er
wel significante verschillen optreden als er naar het succescijfer per taak wordt gekeken (zie tabel 1).
Het succes per taak is vastgesteld door te kijken hoe ver een kind kwam in zijn zoektocht (juiste
pagina, juiste subcategorie, juiste hoofdcategorie, onjuiste pagina gevonden of niets gevonden).
Tabel 1: Gemiddelde succescijfers (SD) per taak met bijbehorende significantie, waarbij 1 de hoogste score is (juiste pagina
gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Taak 1
Kameleon
Taak 2
Ruimtevaart
Taak 3
Elfstedentocht
Taak 4
Columbus
Taak 5a
Newton
Taak 5b
Woordenboek

Klassiek
(N=25)
1.00 (0.00)

Speels-klassiek
(N=26)
1.04 (0.196)

Speelse image map
(N=30)
1.00 (0.00)

1.84 (1.38)

1.38 (0.50)

2.10 (1.54)

2.32 (1.60)

2.92 (1.65)

2.23 (1.41)

2.84 (1.49)

2.12 (0.77)

2.13 (0.68)

1.32 (1.11)

1.12 (0.43)

1.47 (1.22)

2.42 (1.89)

1.00 (0.00)

1.14 (0.76)

Significantie
F = 1.059; df = 2, 80;
p = 0.353
F = 2.342; df = 2, 80;
p = 0.103
F = 1.582; df = 2, 80;
p = 0.212
F = 4.231; df = 2, 80;
p = 0.018
F = 0.867; df = 2, 80;
p = 0.424
F = 10.913; df = 2, 74;
p < 0.001

7

Het totale succescijfer wordt berekend door 1 punt te geven als de taak succesvol is volbracht en 0 punten als
de kinderen niet bij de juiste pagina zijn gekomen. Met 5 taken brengt dit de maximumscore op 5.
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Uit tabel 1 blijkt dat taak 1 (kameleon) het gemakkelijkst was, gevolgd door taak 5a (Newton), 5b
(woordenboek) en taak 2 (ruimtevaart). Taak 4 (Columbus) was het moeilijkst, gevolgd door taak 3
(Elfstedentocht).
Verder blijkt dat er significante verschillen zijn op succescijfer per type website als er per taak wordt
gekeken. Taak 4 en taak 5b blijken beide significante verschillen op te leveren (respectievelijk F =
4.231; df = 2, 80; p = 0.018 en F = 10.913; df = 2, 74; p < 0.001). Ook taak 2 lijkt het nader
onderzoeken waard, zeker als de hypothese eenzijdig wordt getoetst (de verwachting was immers
dat kinderen op de speels-klassieke website het meest succesvol zouden zijn). De verschillen bij taak
2 zijn dan marginaal significant (F = 2.342; df = 2, 80; p = 0.052). Met een Post Scheffé test kan
vervolgens gekeken worden welke websites nu precies significant van elkaar verschillen wat betreft
het succes dat de kinderen erop hadden. In tabel 2 is te zien welke websites significant van elkaar
verschillen. Het blijkt dat kinderen bij taak 2 meer succes hadden op de speels-klassieke website dan
op de speelse image map website. Bij taak 4 en 5b waren kinderen minder succesvol op de klassieke
website dan op de overige websites.
Tabel 2: Typen websites die significant van elkaar verschillen wat betreft succes, weergegeven per taak

Taak
Taak 2: Ruimtevaart
Taak 4: Columbus
Taak 5b:
Woordenboek

Websites die significant verschillen (gemiddelde successcore,
waarbij 1 het hoogst is en 5 het laagst)
speels-klassiek (1.38) en speelse image map (2.10)
klassiek (2.84) en speels-klassiek (2.12)
klassiek (2.84) en speelse image map (2.13)
klassiek (2.42) en speels-klassiek (1.00)
klassiek (2.42) en speelse image map (1.14)

Significantie
p = 0.106 (tweezijdig)
p = 0.046
p = 0.044
p < 0.001
p = 0.001

Naast de succescijfers hebben ook het aantal kliks en de taaktijd invloed op de prestaties op een
website. In tabel 3 is te zien dat het gemiddelde aantal kliks dat kinderen nodig hadden om één taak
uit te voeren marginaal verschilt per type website (F = 3.017; df = 2, 80; p = 0.055; berekend met een
Oneway Anova). Kinderen hadden dus meer kliks nodig op de klassieke website dan op de andere
websites. Verder valt op dat de standaarddeviatie bij de klassieke website vrij groot is in vergelijking
met de andere websites (ongeveer twee keer zo groot). Dit betekent dat de kinderen die op de
klassieke website hebben gewerkt zeer verschilden in het aantal kliks dat ze nodig hadden. Wellicht
zorgen bepaalde persoonskenmerken voor deze grote standaarddeviatie.
Uit een Oneway Anova blijkt dat de snelheid waarmee de kinderen één taak uitvoerden niet
significant verschilt per website (F = 1.718; df = 2, 80; p = 0.186). Ook uit een Post Hoc Scheffé test
komen geen significante verschillen naar voren.
Tabel 3: Gemiddelde aantal kliks en gemiddelde taaktijd (SD) met bijbehorende significantie

Kliks
Taaktijd
(sec.)

Klassiek
(N=25)
14.8 (8.01)

Speels-klassiek
(N=26)
11.5 (3.45)

Speelse image map
(N=30)
11.8 (3.96)

215.2 (70.31)

186.6 (45.25)

213.3 (68.23)

Significantie
F = 3.017; df = 2, 80;
p = 0.055
F = 1.718; df = 2, 80;
p = 0.186

Kortom, het type website heeft wel degelijk invloed op sommige prestaties van kinderen. Zo blijkt
dat kinderen bij taak 2 succesvoller zijn op de speels-klassieke website dan op de speelse image map
website. Dit komt overeen met eerder onderzoek van Jochmann et al. (2011). Bij taak 4 en 5b waren
kinderen het minst succesvol op de klassieke website. Daarnaast blijkt dat kinderen op de klassieke
website de meeste kliks nodig te hebben.
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4.2.2 Beoordeling
Type website kan naast invloed op prestaties, ook invloed hebben op hoe kinderen de websites
beoordelen. Voor de beoordeling wordt er gekeken hoe de kinderen de pragmatische en de
hedonische kwaliteit van de website waardeerden. Jochmann et al. (2012) heeft de kinderen in haar
onderzoek elf beeldparen voorgelegd, waarvan er zes de pragmatische kwaliteit representeerden en
vijf de hedonische kwaliteit. Voordat er gesproken kan worden over een pragmatisch en een
hedonisch construct, moet er eerst met een Cronbach’s Alpha gekeken worden of de verschillende
aspecten in voldoende mate met elkaar samenhangen. Er wordt hierbij gekeken naar de z-scores.
De pragmatische aspecten die met de beeldparen bevraagd zijn, zijn:
- omslachtig
direct
- uitdagend
makkelijk
- verwarrend
duidelijk
- onhandig
handig
- ingewikkeld
simpel
De bovenstaande aspecten hangen in voldoende mate met elkaar samen (α = 0.753). Er mag daarom
over het construct ‘pragmatische kwaliteit’ gesproken worden.
De hedonische aspecten die met de beeldparen bevraagd zijn, zijn:
- amateuristisch
professioneel
- goedkoop
waardevol
- saai
spannend
- lelijk
mooi
- slordig
netjes
- technisch
menselijk
Deze aspecten blijken eveneens in voldoende mate met elkaar samen te hangen om over één
overkoepelend construct ‘hedonische kwaliteit’ te mogen spreken (α = 0.733).
De vraag is nu of de beoordeelde pragmatische en hedonische kwaliteit significant verschilt per
website. Dit is te berekenen met een Oneway Anova. In tabel 4 zijn de gemiddelden met de
bijbehorende significantie per website weergegeven.
Tabel 4: Z-scores van de pragmatische en de hedonische kwaliteit (SD) van de drie typen websites met bijbehorende
significantie

Pragmatisch

Klassiek
(N=25)
-0.063 (0.81)

Speels-klassiek
(N=26)
0.101 (0.63)

Speelse image map
(N=30)
-0.321 (0.61)

Hedonisch

0.003 (0.76)

-0.016 (0.71)

-0.139 (0.52)

Significantie
F = 2.712; df = 2, 80;
p = 0.073
F = 0.169; df = 2, 80;
p = 0.682

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat er een marginaal verschil is tussen de pragmatische
beoordeling op de verschillende websites (F = 2.712; df = 2, 80; p = 0.073). Uit een Post Hoc Scheffé
test blijkt dat dit marginale verschil zit tussen de speels-klassieke website en de speelse image map
website (p = 0.078), waarbij de speels-klassieke website positiever wordt beoordeeld dan de speelse
image map (3.1 versus 2.6 op een 5-puntsschaal). De hedonische kwaliteit wordt niet significant
anders beoordeeld door de kinderen (F = 0.169; df = 2, 80; p = 0.682). De kinderen vonden de
websites dus even leuk, mooi en spannend.
Met name op de pragmatische kwaliteit lijken er dus verschillen te zijn tussen de websites. Nu er is
gekeken naar de algemene prestaties op de websites en de algemene beoordelingen, kan er specifiek
naar de invloed van persoonskenmerken gekeken worden.
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4.3 Geslacht
De vraag waarop in deze paragraaf antwoord wordt gegeven, is: Heeft het geslacht van de kinderen
invloed op de prestaties op en de beoordeling van de drie typen kinderwebsites? Om dit te
onderzoeken wordt een Meerwegs Anova uitgevoerd.
4.3.1 Prestaties
Voor de prestaties wordt eerst gekeken naar het succes dat jongens en meisjes op de websites
hadden. In bijlage 7 (tabel 2) zijn de succescijfers van jongens en meisjes per type website te zien. Uit
een Meerwegs Anova blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen jongen en meisjes (F =
0.438; df = 2, 80; p = 0.647). Jongens of meisjes zijn dus niet succesvoller of juist minder succesvol op
een bepaald type website. Daarnaast is er gekeken of er verschillen zijn als er per taak wordt gekeken
naar het succes van jongens en meisjes op de websites, maar ook dit leverde geen significante
verschillen op (zie bijlage 7, tabel 3).
Een ander onderdeel van de prestaties is het gemiddelde aantal kliks dat jongens en meisjes nodig
hadden om één taak te volbrengen (zie bijlage 7, tabel 4). Hoewel het gemiddelde aantal kliks van
meisjes iets lager ligt dan dat van jongens (12.1 versus 13.1), is dit verschil niet significant (F = 0.475;
df = 2, 80; p = 0.623). Verder valt op dat de standaarddeviatie bij jongens op de klassieke website erg
hoog is in vergelijking met die op de andere websites en die van de meisjes. Blijkbaar loopt het aantal
kliks op de klassieke website bij jongens erg uiteen.
Het laatste onderdeel van de prestaties is de gemiddelde tijd die jongens en meisjes nodig hadden
om een taak te volbrengen (zie tabel 5). Ook deze verschillen zijn niet significant (F = 1.244; de = 2,
80; p = 0.294). Evenals bij het gemiddelde aantal kliks is ook bij de gemiddelde tijd de
standaarddeviatie bij jongens die met de klassieke website hebben gewerkt opvallend hoog.
Tabel 5: Gemiddelde taaktijd van jongens en meisjes (SD) in seconden per website

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Meisjes (N=45)
210.1 (61.81)
197.7 (41.91)
229.7 (69.69)
214.6 (60.91)

Jongens (N=36)
222.9 (84.45)
177.1 (47.34)
188.6 (60.49)
193.7 (64.64)

Als er naar de getallen in tabel 5 wordt gekeken, lijkt het verschil tussen jongens en meisjes op de
speelse image map website aan de grote kant. Daarom is met een Independent T-toets (waarbij de
typen websites zijn gesplitst) nog eens gekeken of dit verschil misschien toch significant is. Uit deze
analyse blijkt dat het verschil op de speelse image map website bij tweezijdig toetsen niet significant
is (t = 1.665; df = 28; p = 0.107). Bij eenzijdig toetsen is er echter wel sprake van een marginaal
significant verschil (p = 0.054). Dit betekent dat er een trend zichtbaar is waarbij jongens de taken op
de speelse image website gemiddeld iets sneller uitvoeren dan meisjes.
4.3.2 Beoordeling
Voor de beoordeling wordt er gekeken naar hoe jongens en meisjes de pragmatische en hedonische
kwaliteit (tabel 6 op de volgende pagina) van de websites waardeerden. Op beide constructen zijn
geen significante verschillen tussen jongens en meisjes gevonden (pragmatisch: F = 1.312; df = 2, 80;
p = 0.275 en hedonisch: F = 1.619; df = 2, 80; p = 0.205). Toch is er wel een aantal resultaten dat
verdere aandacht vereisen.
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Tabel 6: Z-scores van de pragmatische en hedonische kwaliteit (SD) beoordeeld door jongens en meisjes per website

Pragmatische kwaliteit

Hedonische kwaliteit

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal
Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Meisjes (N=45)
0.09 (0.74)
0.02 (0.70)
-0.40 (0.47)
-0.12 (0.66)
0.14 (0.64)
0.001 (0.70)
-0.27 (0.46)
-0.06 (0.61)

Jongens (N=36)
-0.29 (0.90)
0.17 (0.58)
-0.21 (0.79)
-0.08 (0.76)
-0.20 (0.91)
-0.03 (0.74)
0.05 (0.55)
-0.05 (0.73)

Bij de pragmatische kwaliteit van de klassieke website lijkt het verschil tussen jongens en meisjes op
het eerste gezicht vrij groot (0.09 versus -0.29). Daarom is met een Independent T-toets (waarbij de
data is gesplitst op type website) gekeken of dit verschil significant is. Geslacht blijkt echter geen
significante invloed te hebben op de klassieke website (t = 1.092; df = 16.7; p = 0.290).
Bij de hedonische kwaliteit zijn er twee resultaten die opvallen, namelijk het verschil tussen jongens
en meisjes op de klassieke (0.14 versus -0.20) en de speelse image map website (-0.27 versus 0.05).
Opnieuw is met een Independent T-toets gekeken wat de invloed van geslacht is bij de beoordeling
van de hedonische kwaliteit op deze websites. Het verschil op de klassieke website blijkt niet
significant te zijn (t = 1.075; df = 23; p = 0.293). Het verschil op de speelse image map website blijkt
marginaal significant te zijn (t = -1.724; df = 28; p = 0.096). Dit zou betekenen dat jongens de
hedonische kwaliteit van de speelse image map website hoger waarderen dan meisjes.
Concluderend kan er gesteld worden dat geslacht op het eerste gezicht geen invloed lijkt te hebben
op de prestaties op of de beoordeling van de verschillende websites. Als er iets dieper op de data
wordt ingegaan, zijn er echter wel enkele (marginaal) significante verschillen te vinden. Zo voeren
jongens de taken op de speelse image map website sneller uit dan meisjes en waarderen ze de
hedonische kwaliteit van deze website iets hoger. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen
zitten in game-ervaring. Hier zal in de volgende paragraaf dieper op worden ingegaan.
4.3.3 Game-ervaring
De game-ervaring is bevraagd door te vragen hoeveel uur kinderen doordeweeks op een gemiddelde
dag op internet gamen en hoeveel uur ze in het weekend op een gemiddelde dag gamen. Met een
Spearman’s rangorde-correlatiecoëfficiënt is gekeken in hoeverre de twee variabelen met elkaar
correleren. Het blijkt dat ze in sterke mate met elkaar samenhangen (rs=0.863, p < 0.001). Omdat
deze variabelen in sterke mate met elkaar samenhangen, kunnen ze deels als gelijk worden
beschouwd. Daarom is besloten om te werken met slechts één van de variabelen, namelijk het aantal
uur dat de kinderen doordeweeks op internet gamen.
Als het aantal uur dat per dag aan gamen wordt besteed, wordt verdeeld in minder dan 1 uur en
meer dan 1 uur, blijkt uit een Chi2-toets dat jongens significant meer tijd op internet besteden aan
gamen dan meisjes (p = 0.036). De precieze aantallen zijn in tabel 7 weergegeven.
Tabel 7: game-ervaring van jongens en meisjes

Minder dan 1 uur
Meer dan 1 uur

Meisjes (N=44)
31
13

Jongens (N=34)
16
18

Als er vervolgens een covariantie analyse wordt uitgevoerd om te kijken of de gevonden verschillen
op geslacht (jongens voeren hun taak sneller uit op de speelse image map website en waarderen de
hedonische kwaliteit van deze website hoger dan meisjes) overeind blijven als deze worden
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gecorrigeerd voor de invloed van game-ervaring, blijkt dat game-ervaring inderdaad een verklarende
factor is voor de gevonden verschillen. De verschillen op taaktijd en de beoordeling van de
hedonische kwaliteit van de speelse image map website zijn namelijk niet langer significant
(respectievelijk F = 1.653; df = 1, 28; p = 0.210 en F = 1.222; df = 1, 28; p = 0.279). Dat jongens de
taken op de speelse image map sneller uitvoeren en deze website hoger beoordelen op de
hedonische kwaliteit is dus te danken aan hun game-ervaring.
4.4 Leeftijd8
De volgende vraag waarop antwoord gezocht wordt, is: Heeft de leeftijd van de kinderen invloed op
de prestaties op en de beoordeling van de drie typen kinderwebsites? Om deze vraag te
beantwoorden wordt een Meerwegs Anova gebruikt.
4.4.1 Prestaties
Om te kijken of leeftijd invloed heeft op de prestaties op de drie typen websites, wordt er eerst
gekeken naar het succes dat de kinderen op de websites hadden (zie bijlage 7, tabel 5, voor de
gemiddelde successcores per leeftijdsgroep). Het blijkt dat leeftijd geen invloed heeft op het succes
van de kinderen op de verschillende websites (F = 0.959; df = 4, 81; p = 0.435). Ook per taak zijn er
geen significante verschillen (zie bijlage 7, tabel 6).
Een tweede aspect van prestaties is het gemiddelde aantal kliks dat kinderen van verschillende
leeftijden nodig hadden om een taak uit te voeren. Leeftijd blijkt geen significante invloed te hebben
het aantal kliks (F = 0.459; df = 4, 80; p = 0.765). In bijlage 7 (tabel 7) staan de precieze gemiddelden
per leeftijd weergegeven.
Tenslotte wordt er bij de prestaties ook naar de gemiddelde taaktijd gekeken (zie bijlage 7, tabel 8).
Het blijkt dat leeftijd geen significante invloed heeft op de gemiddelde taaktijd (F = 1.101; df = 4, 80;
p = 0.363). Kinderen van verschillende leeftijden werken dus niet sneller op bepaalde websites.
Leeftijd heeft dus geen significante invloed op de prestaties op de verschillende websites.
4.4.2 Beoordeling
De beoordeling van de pragmatische en hedonische kwaliteit van de websites door kinderen van
verschillende leeftijden is weergegeven in tabel 7. Uit deze tabel is op te maken dat er geen
significante verschillen zijn op de beoordeling van de pragmatische kwaliteit (F = 0.476; df = 4, 80; p =
0.753), maar wel op de beoordeling van de hedonische kwaliteit (F = 2.879; df = 4, 80; p = 0.029).
Tabel 7: Z-scores van de pragmatische en hedonische kwaliteit (SD) beoordeeld door 10-, 11- en 12-jarigen per website

Pragmatische
kwaliteit

Hedonische
kwaliteit

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal
Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

10 jaar (N = 21)
-0.14 (0.70)
0.24 (0.64)
-0.45 (0.36)
-0.13 (0.62)
-0.06 (0.41)
0.45 (0.55)
-0.16 (0.44)
0.07 (0.53)

11 jaar (N = 49)
-0.01 (0.80)
0.003 (0.63)
-0.34 (0.68)
-0.13 (0.71)
0.24 (0.68)
-0.25 (0.72)
-0.13 (0.53)
-0.06 (0.65)

12 jaar (N = 11)
-0.14 (1.20)
0.23 (0.71)
0.14 (0.68)
0.07 (0.84)
-0.77 (1.07)
0.05 (0.61)
-0.11 (0.83)
-0.29 (0.86)

Significantie
F = 0.476; df =
4, 80; p = 0.753

F = 2.879; df =
4, 80; p = 0.029

Om uit te zoeken waar dit verschil precies zit, is een Oneway Anova uitgevoerd (waarbij de data ziin
gesplitst op website). Hieruit blijkt dat de hedonische kwaliteit marginaal anders wordt beoordeeld
8

Omdat er slechts één 9-jarige heeft meegedaan aan het onderzoek, is dit kind bij de 10-jarigen gevoegd (zie
ook methode van onderzoek)
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op de klassieke (F = 3.284; df = 2, 24; p = 0.057) en de speels-klassieke website (F = 2.722; df = 2, 25;
p = 0.087). Uit een Post Hoc Scheffé test blijkt dat het verschil op de klassieke website zit tussen
kinderen van 11 en 12 jaar (p = 0.058), waarbij de 11-jarigen positiever zijn over deze website dan de
12-jarigen. Op de speels-klassieke website zit het verschil tussen de kinderen van 10 en 11 jaar. De
11-jarigen zijn negatiever over dit websiteontwerp dan de 10-jarigen. De hedonische kwaliteit van de
speelse image map website wordt niet anders beoordeeld (F = 0.012; df = 2, 29; p = 0.988)
Na het uitvoeren van deze analyses kan geconcludeerd worden dat leeftijd geen invloed heeft op de
prestaties op de verschillende websites, maar wel op de (hedonische) beoordeling van deze
websites. Het blijkt dat 11-jarigen de hedonische kwaliteit van de klassieke website hoger
beoordelen dan 12-jarigen. Op de speels-klassieke website beoordelen kinderen van 10 jaar de
hedonische kwaliteit van dit websiteontwerp hoger dan kinderen van 11 jaar.
4.5 School
Nadat er is gekeken naar de invloed van geslacht en leeftijd, wordt er gekeken naar de invloed van
school op de prestaties op en de beoordeling van de drie typen kinderwebsites.
4.5.1 Prestaties
Voor de prestaties wordt er eerst gekeken naar het succes dat kinderen van verschillende scholen
hadden op de websites. In bijlage 7 (tabel 9) zijn de gemiddelde scores per school per website te
zien. Uit een Meerwegs Anova blijkt dat kinderen van de ene school niet significant beter met een
bepaalde website werken dan kinderen van een andere school (F = 1.409; df = 6, 80; p = 0.224). Er
zijn ook geen significante verschillen tussen de succescijfers van de verschillende scholen per taak
(zie bijlage 7, tabel 10).
Het gemiddelde aantal kliks dat de kinderen van de verschillende scholen op de drie websites nodig
hadden om één taak te volbrengen is weergegeven in tabel 8. Evenals bij de succescijfers is er op het
eerste gezicht geen significant interactie-effect tussen het websites en de scholen (F = 1.666; df = 6,
80; p = 0.142).
Tabel 8: Gemiddelde aantal kliks van de verschillende scholen (SD) per website

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

RMS
(N=26)
10.4 (2.26)
11.6 (3.94)
11.4 (4.63)
11.1 (3.71)

Regenboog
(N=21)
21.0 (11.5)
13.9 (4.5)
12.3 (3.03)
15.6 (7.97)

Beekman
(N=20)
12.9 (6.15)
9.4 (1.73)
12.1 (5.33)
11.4 (4.78)

Baken
(N=14)
16.5 (3.40)
11.2 (1.32)
11.5 (3.15)
12.5 (3.31)

Als de data echter worden gesplitst op school, blijkt uit een Oneway Anova dat er op de klassieke
website wel een marginaal significant verschil is tussen de scholen (F = 2.979; df = 3, 24; p = 0.055).
Met een Post Hoc Scheffé test is vervolgens gekeken welke scholen significant van elkaar verschillen.
De RMS en de Regenboog verschillen marginaal (p = 0.070), wat wil zeggen dat kinderen van de RMS
minder kliks nodig hadden op de klassieke website dan kinderen van de Regenboog. Op de speelsklassieke en de speelse image map website waren er geen significante verschillen tussen de scholen
(respectievelijk F = 2.041; df = 3, 25; p = 0.137 en F = 0.090; df = 3, 29; p = 0.965).
Het derde aspect van prestatie waar naar wordt gekeken is de tijd die de kinderen nodig hadden om
een taak uit te voeren. In tabel 9 op de volgende pagina is de gemiddelde taaktijd per school
weergegeven. Ook hier is geen interactie-effect tussen school en type website (F = 1,072; df = 6, 80; p
= 0.388).
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Tabel 9: Gemiddelde taaktijd van de verschillende scholen (SD) in seconden per website

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

RMS
(N=26)
178.9 (37.13)
180.0 (32.65)
206.1 (58.06)
189.7 (45.52)

Regenboog
(N=21)
277.4 (69.4)
245.0 (30.59)
225.9 (57.68)
248.5 (57.83)

Beekman
(N=20)
203.0 (81.45)
157.7 (31.65)
225.8 (70.23)
194.0 (67.42)

Baken
(N=14)
195.3 (14.91)
167.6 (33.77)
195.9 (102.12)
185.7 (67.76)

Evenals bij het aantal kliks, komt uit een Oneway Anova (waarbij de data is gesplitst op school) naar
voren dat er wel significante verschillen zijn per websiteontwerp. De scholen verschillen significant
van elkaar op de klassieke website (F = 3.538, df = 3, 24; p = 0.032) en de speels-klassieke website (f =
9.195; df = 3, 25; p < 0.001). Met behulp van een Post Hoc Scheffé test wordt duidelijk dat het
verschil in taaktijd op de klassieke website zit tussen de Regenboog en de RMS ( p = 0.044). Dit
betekent dat kinderen van de Regenboog op de klassieke website significant meer tijd nodig hadden
om een taak uit te voeren dan kinderen van de RMS. Het verschil op de speels-klassieke website zit
tussen de Regenboog en alle overige scholen (RMS: p = 0.011; Beekman: p = 0.001; en Baken: p =
0.007). Kinderen van de Regenboog hebben significant meer tijd nodig om een taak uit te voeren op
de speels-klassieke website dan kinderen van de andere scholen. Er is geen verschil tussen de
scholen in de tijd die de kinderen nodig hadden om een taak uit te voeren op de speelse image
website (F = 0.303; df = 3, 29; p = 0.823).
Hoewel er geen verschil is tussen het succes dat kinderen van verschillende scholen halen op de
websites, is er dus wel verschil wat betreft het aantal kliks en de tijd die de kinderen nodig hadden
om een taak op de website uit te voeren. Kinderen van de Regenboog hebben op de klassieke
website meer kliks nodig dan kinderen van de RMS. Qua tijd is op de klassieke website dezelfde trend
te zien: kinderen van de Regenboog hebben langer nodig om een taak uit te voeren dan kinderen van
de RMS. Op de speels-klassieke website hebben de kinderen van de Regenboog langer nodig om een
taak uit te voeren dan de kinderen van alle drie de andere scholen. Op de speelse image map website
is er geen verschil in prestaties tussen de scholen.
4.5.2 Beoordeling
In tabel 10 is te zien hoe kinderen van de vier verschillende scholen de websites op pragmatische en
hedonische kwaliteit hebben beoordeeld. Er zijn geen significante verschillen tussen de scholen op
de beoordeling van de pragmatische kwaliteit (F = 0.679; df = 6, 80; p = 0.667) of de beoordeling van
de hedonische kwaliteit (F = 1.818; df = 6, 80; p = 0.108).
Tabel 10: Z-scores van de pragmatische en hedonische kwaliteit (SD) per website beoordeeld door kinderen van verschillende
scholen

Pragmatische
kwaliteit

Hedonische
kwaliteit

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image
map
Totaal
Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image
map
Totaal

RMS
(N = 26)
-0.19 (0.67)
-0.04 (0.55)
-0.36 (0.53)

Regenboog
(N = 21)
0.12 (0.96)
-0.26 (0.54)
-0.29 (0.85)

Beekman
(N = 20)
-0.21 (0.98)
0.40 (0.63)
-0.31 (0.51)

Baken
(N = 14)
0.19 (0.59)
0.34 (0.73)
-0.32 (0.63)

Significantie
F = 0.679; df
= 6, 80; p =
0.667

-0.21 (0.57)
-0.38 (0.87)
-0.32 (0.58)
-0.20 (0.51)

-0.15 (0.80)
0.23 (0.63)
-0.15 (0.72)
0.33 (0.55)

0.07 (0.78)
0.23 (0.84)
0.06 (0.79)
-0.45 (0.28)

0.03 (0.68)
-0.04 (0.13)
0.51 (0.62)
-0.36 (0.25)

F = 1.818; df
= 6, 80; p =
0.108

-0.29 (0.64)

0.16 (0.63)

-0.03 (0.73)

0.02 (0.55)

Omdat sommige verschillen in de tabel vrij groot lijken, zijn de data gesplitst op websiteontwerp.
Met een Oneway Anova is vervolgens gekeken in hoeverre de beoordeling van de pragmatisch en
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hedonische kwaliteit verschilt per school (zie bijlage 7, tabel 11). Hieruit kwam één significant
verschil naar voren, namelijk bij de waardering van de hedonische kwaliteit van de speelse image
map website (F = 4.511; df = 3, 29; p = 0.011). Kinderen van de Regenboog beoordelen de hedonische
kwaliteit van de speelse image map website significant hoger dan kinderen van de Beekman (p =
0.029) en marginaal significant hoger dan kinderen van de Baken (p = 0.063).
Kortom, er zijn enkele verschillen in de prestaties op en de beoordeling van de websites voor de
kinderen van de verschillende scholen. Met name kinderen van de Regenboog blijken anders te zijn
dan de andere kinderen. Ze hadden op de klassieke website meer kliks en meer tijd nodig dan
kinderen van de RMS. Op de speels-klassieke website hadden ze meer tijd nodig om een taak uit te
voeren dan de kinderen van de andere drie scholen. Op de speelse image map website reageren de
kinderen van de verschillende scholen wel hetzelfde. Het is dan ook verrassend dat juist op deze
website een significant verschil is bij de beoordeling. Kinderen van de Regenboog beoordelen de
hedonische kwaliteit van de speelse image map website hoger dan kinderen van de Beekman en de
Baken.
4.6 Internetervaring
Een ander persoonskenmerk dat invloed kan hebben op de prestaties op en de beoordeling van de
websites is de internetervaring die kinderen hebben. Met een Meerwegs Anova wordt gekeken of
internetervaring invloed heeft op de prestaties en de beoordeling.
4.6.1 Prestaties
Om te beginnen wordt er naar de successcores gekeken (zie tabel 11). Er is geen interactie-effect
tussen websiteontwerp en internetervaring (F = 1.46; df = 4, 78; p = 0.223).
Tabel 11: Succescijfers (SD) per website in combinatie met internetervaring waarbij 1 de hoogste score is (juiste pagina
gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Weinig ervaring
(N = 28)
3.8 (1.16)
3.1 (0.83)
2.7 (0.98)
3.1 (1.07)

Gemiddelde ervaring
(N = 31)
3.0 (0.89)
2.9 (0.99)
3.2 (0.92)
3.0 (0.91)

Veel ervaring
(N = 20)
2.6 (0.89)
2.8 (0.71)
2.9 (1.07)
2.8 (0.85)

Significantie
F = 0.1.463; df = 4,
78; p = 0.223

Ook in tabel 11 staan enkele verschillen tussen de websites die het waard lijken om verder te
onderzoeken. Daarom wordt de data opgesplitst naar ervaring en is vervolgens met een Oneway
Anova gekeken hoe succesvol de verschillende ervaringsgroepen zijn op de websites. Daar komt uit
naar voren dat kinderen met weinig ervaring marginaal significant verschillen in hoe succesvol ze zijn
op de verschillende websites (F = 2.814; df = 2, 27; p = 0.079). Uit een Post Hoc Scheffé test blijkt dat
de minder ervaren kinderen succesvoller zijn op de klassieke website dan op de speelse image map
website (p = 0.079). Kinderen met gemiddelde ervaring en veel ervaring zijn niet meer of minder
succesvol met een bepaald websiteontwerp (respectievelijk F = 0.267; df = 2, 30; p = 0.767; en F =
0.121; df = 2, 19; p = 0.887).
Er is ook gekeken naar het succescijfer per taak in combinatie met internetervaring. In bijlage 7 (tabel
12) staan de resultaten hiervan te vinden. Bij één taak is een marginaal significant verschil, namelijk
bij taak 3 (zie onderstaande tabel) (F = 2.298; df = 4, 78; p = 0.067).
Tabel 12: Gemiddelde succescijfers van taak 3 (Elfstedentocht)

Taak 3 Elfstedentocht

Ervaring
Weinig
Gemiddeld
Veel

Klassiek
1.3 (0.71)
3.1 (1.76)
2.6 (1.52)

Speels-klassiek
2.8 (1.67)
3.0 (1.63)
3.0 (1.85)

Speelse image map
2.7 (1.67)
1.6 (0.84)
2.4 (1.51)
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Omdat uit de Post Hoc Scheffé test niet duidelijk wordt waar dit verschil zit, worden ook deze data
gesplitst op internetervaring. Met een Oneway Anova komt vervolgens naar voren dat het verschil zit
bij de klassieke website (F = 3.859; df = 2, 23; p = 0.037). Een Post Hoc Scheffé test laat zien dat
kinderen met weinig internetervaring op de klassieke website succesvoller zijn dan kinderen met
gemiddelde ervaring (p = 0.040). Daarnaast wordt, als de data worden gesplitst op websitetype in
plaats van op internetervaring, duidelijk dat kinderen met gemiddelde ervaring beter presteren op de
speelse image map website dan op de klassieke website (F =3.252; df = 2, 30; p = 0.054).
In bijlage 7 (tabel 13) staat het gemiddelde aantal kliks dat kinderen nodig hadden om een taak uit te
voeren. Ook hier is geen significant interactie-effect (F = 1.716; df = 4, 78; p = 0.156). De data wordt
vervolgens gesplitst op de mate van ervaring, zodat met een Oneway Anova kan worden gekeken of
bepaalde websiteontwerpen beter of juist minder geschikt zijn voor bepaalde ervaringsgroepen. Dit
blijkt niet het geval te zijn (zie bijlage 7, tabel 14).
Ook op de gemiddelde taaktijd is geen significant interactie-effect tussen de mate van ervaring en de
benodigde tijd om een taak uit te voeren (F = 0.521; df = 4, 78; p = 0.720) (zie bijlage 7, tabel 15). Ook
als de data wordt gesplitst op websitetype, komen er geen significante verschillen naar voren (bijlage
7, tabel 16).
Wat betreft de prestaties blijkt dat kinderen met weinig ervaring meer succes hebben op de klassieke
website dan op de speelse image map website. Als er specifiek naar het succes per taak wordt
gekeken, blijkt dat er slechts bij één taak (marginaal) significante verschillen zijn: weinig ervaren
kinderen zijn bij taak 3 succesvoller op de klassieke website dan kinderen met gemiddelde ervaring.
Kinderen met gemiddelde ervaring presteren bij taak 3 op hun beurt beter op de speelse image map
website dan op de klassieke website. Er zijn geen significante verschillen tussen de mate van ervaring
qua benodigde kliks en benodigde tijd om een taak uit te voeren.
4.6.2 Beoordeling
In tabel 13 is de beoordeling van de pragmatische en hedonische kwaliteit door de verschillende
ervaringsgroepen weergegeven. Het blijkt dat er een marginaal significant verschil is op de
beoordeling van de pragmatische kwaliteit van de websites (F = 2.009; df = 4, 78; p = 0.091).
Tabel 13: Z-scores van de pragmatische en hedonische kwaliteit (SD) per website beoordeeld door kinderen met weinig,
gemiddeld en veel ervaring

Pragmatische
kwaliteit

Hedonische
kwaliteit

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal
Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Weinig ervaring
(N = 28)
-0.47 (0.58)
0.25 (0.64)
-0.59 (0.34)
-0.31 (0.61)
0.15 (0.53)
0.31 (0.66)
-0.24 (0.49)
0.02 (0.59)

Gemiddelde ervaring
(N = 31)
0.07 (0.82)
0.14 (0.70)
-0.01 (0.44)
0.07 (0.66)
-0.11 (1.04)
-0.03 (0.75)
-0.13 (0.54)
-0.09 (0.79)

Veel ervaring
(N = 20)
0.50 (0.79)
-0.10 (0.55)
-0.29 (1.00)
-0.02 (0.81)
0.14 (0.31)
-0.32 (0.64)
0.12 (0.59)
-0.08 (0.57)

Significantie
F = 2.090; df = 4,
78; p = 0.091

F = 1.099; df = 4,
78; p = 0.364

Als de data wordt gesplitst op websitetype, blijkt uit een Oneway Anova dat er twee marginaal
significante verschillen zijn bij de beoordeling van de pragmatische kwaliteit, namelijk op de klassieke
website (F = 2.805; df = 2, 23; p = 0.083) en op de speelse image map website (F = 2.683; df = 2, 28; p
= 0.087). Op de klassieke website zijn kinderen met weinig ervaring negatiever over de pragmatische
kwaliteit ervan dan kinderen met veel ervaring ( p = 0.095). Dit is tegenstrijdig met de prestaties van
kinderen met weinig ervaring. Zij hadden namelijk meer succes op de klassieke website dan op de
speelse image map website. Hoewel ze dus meer succes hadden, beoordelen ze de pragmatische
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kwaliteit van de klassieke website verrassend genoeg wel lager. Op de speelse image map website
zijn kinderen met weinig ervaring negatiever over de pragmatische kwaliteit dan kinderen met
gemiddelde ervaring. Er zijn geen verschillen op de speels-klassieke website (F = 0.645; df = 2, 25; p =
0.534). Ook wat betreft de beoordeling van de hedonische kwaliteit zijn er geen significante
verschillen tussen de ervaringsgroepen (F = 1.099; df = 2, 78; p = 0.364).
Kortom, er zijn enkele (marginaal) significante verschillen tussen kinderen met verschillende
internetervaring op de prestaties op de websites en de beoordeling ervan. Zo hebben kinderen met
weinig ervaring meer succes op de klassieke website dan op de speelse image map website. Als naar
de succescijfers per taak wordt gekeken, is er alleen een verschil tussen de ervaringsgroepen bij taak
3: weinig ervaren kinderen zijn succesvoller op de klassieke website dan kinderen met gemiddelde
ervaring. Kinderen met gemiddelde ervaring presteren op hun beurt beter op de speelse image map
website dan op de klassieke website. Qua beoordeling is er alleen verschil op de pragmatische
kwaliteit: kinderen met veel ervaring zijn op de klassieke website positiever over de pragmatische
kwaliteit dan kinderen met weinig ervaring en kinderen met gemiddelde ervaring zijn op de speelse
image map website positiever over de pragmatische kwaliteit dan kinderen met weinig ervaring.
4.7 Conclusie
Er zijn nu veel analyses uitgevoerd en de vraag is wat er nu eigenlijk duidelijk is geworden over de
invloed van persoonskenmerken op de prestaties op en de beoordeling van de verschillende
websites. Daarom worden hier alle resultaten kort samengevat.
Heeft het geslacht van de kinderen invloed op hun prestaties op de drie typen kinderwebsites en op
hun beoordeling van de websites?
Geslacht blijkt op enkele kleine punten invloed te hebben op zowel de prestaties als de beoordeling.
Jongens zijn op de speelse image map website iets sneller dan meisjes en waarderen de hedonische
kwaliteit van deze website ook hoger dan dat meisjes doen. Dit verschil blijkt te wijten te zijn aan het
verschil in game-ervaring. Jongens hebben meer game-ervaring en kunnen daardoor iets beter
overweg met de speelse image map website.
Heeft de leeftijd van de kinderen invloed op hun prestaties op de drie typen kinderwebsites en op hun
beoordeling van de websites?
Leeftijd heeft geen invloed op de prestaties op de websites of op de beoordeling van de
pragmatische kwaliteit ervan, maar wel op de beoordeling van de hedonische kwaliteit. Het blijkt dat
11-jarigen de hedonische kwaliteit van de klassieke website hoger beoordelen dan 12-jarigen. Op de
speels-klassieke website beoordelen kinderen van 10 jaar de hedonische kwaliteit van dit
websiteontwerp hoger dan kinderen van 11 jaar.
Heeft de school van de kinderen invloed op hun prestaties op de drie typen kinderwebsites en op hun
beoordeling van de websites?
De school heeft invloed op zowel de prestaties op als de waardering van de websites. Met name
kinderen van de Regenboog blijken anders te zijn dan de andere kinderen. Ze hadden op de klassieke
website meer kliks en meer tijd nodig dan kinderen van de RMS. Op de speels-klassieke website
hadden ze meer tijd nodig om een taak uit te voeren dan de kinderen van de andere drie scholen.
Daarnaast beoordelen ze de hedonische kwaliteit van de speelse image map website hoger dan
kinderen van de Beekman en de Baken. Het is niet verwonderlijk dat kinderen van de Regenboog
verschillen van kinderen van de andere scholen, omdat de Regenboog (als enige) bekend staat als
een zwakke school.
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Heeft de internetervaring van de kinderen invloed op hun prestaties op de drie typen kinderwebsites
en op hun beoordeling van de websites?
De mate van internetervaring heeft invloed op het succes dat kinderen op een website hebben.
Kinderen met weinig ervaring hebben namelijk meer succes op de klassieke website dan op de
speelse image map website. Als naar de succescijfers per taak wordt gekeken, is er alleen een
verschil tussen de ervaringsgroepen bij taak 3. Kinderen met weinig ervaring zijn succesvoller op de
klassieke website dan kinderen met gemiddelde ervaring. Daarnaast presteren kinderen met
gemiddelde ervaring beter op de speelse image map website dan op de klassieke website. Dit is ook
terug te zien in de beoordeling van pragmatische kwaliteit: kinderen met gemiddelde ervaring zijn
positiever over de werking van de speelse image map website dan kinderen met weinig ervaring.
Daarnaast zijn kinderen met veel ervaring op de klassieke website positiever over pragmatische
kwaliteit ervan dan kinderen met weinig ervaring.
4.8 Wat betekent dit voor de kwalitatieve analyse?
Er zijn een aantal kleine verschillen tussen de prestaties op en de beoordeling van de verschillende
websites als er wordt gekeken vanuit geslacht, leeftijd, school en internetervaring. Deze kleine
verschillen bieden echter weinig houvast om te bepalen welke filmpjes nu precies bekeken dienen te
worden in het kwalitatieve onderzoeksgedeelte. Daarom is er voor gekozen om meer in algemene zin
naar de filmpjes te kijken en alleen de filmpjes van de meest en minst succesvolle kinderen met
elkaar te vergelijken.
Het is in dit onderzoek niet mogelijk om alle filmpjes te bekijken, omdat er slechts een beperkte tijd
beschikbaar is. Er is daarom besloten om alleen naar de mate van succes te kijken en niet naar de
benodigde taaktijd of het benodigde aantal kliks. De mate van succes wordt hierbij als belangrijkste
indicator voor de prestaties op de websites gezien. Er wordt in de kwalitatieve analyse niet gekeken
naar de beoordeling van de websites, omdat dit construct moeilijk te meten is met de filmpjes.
Bij het analyseren van de filmpjes van de meest en minst succesvolle kinderen, wordt er specifiek
gekeken naar de invloed van geslacht ). Er kwamen uit de kwantitatieve analyse enkele interessante
verschillen naar voren die het verder onderzoeken waard lijken. De gevonden verschillen op geslacht
bleken grotendeels te danken aan verschil in game-ervaring tussen jongens en meisjes. Daarom is het
interessant om te kijken of game-ervaring invloed heeft op bijvoorbeeld de werkwijze of het
navigatieproces van de kinderen. Er is in dit onderzoek voor gekozen om toch naar geslacht te kijken
(en niet naar game-ervaring), omdat er ook andere verschillen tussen jongens en meisjes naar voren
kunnen komen (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.8.2 op pagina 14 en 15) .
Er wordt niet gekeken naar het verschil tussen de leeftijden, omdat deze verschillen te klein lijken om
op basis van de huidige dataselectie uit te diepen. Ook het uitdiepen van de verschillen op school is
niet haalbaar, omdat de kinderen van de Regenboog in de meeste categorieën
ondervertegenwoordigd zijn (zo zit er in de categorie ‘speels-klassiek: succesvol’ slechts één kind van
de Regenboog). Op internetervaring ten slotte zijn wel een aantal noemenswaardige verschillen
gevonden. Omdat deze verschillen echter ook in een andere scriptie naar voren zijn gekomen9, zal in
deze scriptie geen specifieke aandacht worden gegeven aan dit persoonskenmerk.
In bijlage 8 wordt verdere uitleg gegeven over de dataselectie en de uiteindelijke datakeuze.

9

Het betreft hier de scriptie van Myrthe de Goeij, 2012
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5. Resultaten kwalitatief onderzoek
Nu de resultaten van het kwantitatieve onderzoeksgedeelte zijn besproken, wordt er in dit hoofdstuk
ingegaan op de kwalitatieve analyses. Met behulp van deze analyses kan een beeld geschetst worden
van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de verschillende kinderwebsites. In dit hoofdstuk
worden per kinderwebsite de kenmerken van succesvolle en minder succesvolle kinderen besproken.
Er wordt in iedere paragraaf eerst in algemene zin naar de kinderen gekeken en daarna specifiek
vanuit geslacht. De paragraaf wordt afgesloten met een korte conclusie. In paragraaf 5.4 wordt er
vervolgens gekeken of bepaalde websiteontwerpen meer of juist minder geschikt zijn voor bepaalde
kinderen.
Allereerst wordt er gekeken naar de succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke
website.
5.1 Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website?
Van de negen succesvolle kinderen, worden er twee niet meegenomen in verdere analyses. Pleun
heeft namelijk een hoog succescijfer gehaald doordat ze alle pagina’s van de website lukraak is
afgegaan. Ze leek de structuur van de website niet te begrijpen. Daarom wordt zij niet meegenomen
in verdere analyses. Het andere kind dat niet wordt meegenomen is Jerzy. Zijn succescijfer was hoog,
doordat hij veel hulp heeft gekregen van de onderzoeker. Zonder hulp had hij slechts twee van de vijf
taken goed uitgevoerd. Bij de minder succesvolle kinderen worden alle kinderen meegenomen.
5.1.1 Algemeen
In tabel 14 en 15 zijn de analyseschema’s van de zeven succesvolle en de zes minder succesvolle
kinderen samengevat (de schema’s per kind staan in bijlage 9 en 10). De kenmerken van de
succesvolle en minder succesvolle kinderen worden hieronder besproken aan de hand van vier
punten. Deze punten zijn: de manier waarop pagina’s worden bekeken en links worden geselecteerd,
de hulp die de kinderen nodig hadden en de problemen waar ze tegen aan liepen, de kenmerken van
de kinderen en de manier waarop ze werkten en ten slotte hoe ze te werk gingen op de
contentpagina.
Manier van pagina’s bekijken en links selecteren
In tabel 14 valt op dat zowel de succesvolle als de minder succesvolle kinderen zich direct op een
gedeelte van de website richten. De manier waarop de kinderen een link selecteren verschilt wel. De
succesvolle kinderen bekijken op de homepage alle links. Op diepere niveaus is het aantal links dat ze
bekijken meer wisselend. Vrijwel altijd worden de links kort bekeken en wordt snel en zelfstandig
een vervolgactie bepaald. Bij de minder succesvolle kinderen is geen duidelijk patroon te zien in de
manier waarop ze een link kiezen. Het ene moment bekijken ze alle links uitgebreid, terwijl ze het
volgende moment juist kort naar enkele links kijken. Het ene moment kunnen ze lang twijfelen,
terwijl ze het volgende moment razendsnel een keuze maken. Succesvolle kinderen lijken dus op een
meer gestructureerde manier een link te selecteren.
Hulp en problemen
Zoals te verwachten is, lopen de succesvolle kinderen tegen weinig problemen aan. Alleen op niveau
drie van de website hebben ze regelmatig hulp nodig om een link te selecteren. Vooral inhoudelijke
hulp is dan gewenst (zoals ‘je zat op de goede pagina’). Dit kan mede verklaard worden door een
tekort aan inhoudelijke kennis. Op praktisch gebied hebben de kinderen amper hulp nodig. Ze
kunnen prima zelfstandig navigeren en zien amper knoppen of menubalklabels over het hoofs. Soms
klikken de succesvolle kinderen op high scent incorrect links (bijvoorbeeld de pagina Columbus),
maar vaker kiezen ze voor low scent correct links (zoals de pagina ‘stadions & toernooien’ en
‘ruimtevaart’).
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De minder succesvolle kinderen kunnen eveneens goed met de navigatie van de website uit de
voeten. Ze hebben dan ook geen hulp nodig op dit gebied. Wel hebben ze een aantal keer
inhoudelijke hulp nodig. Ze hebben vaker deze vorm van hulp nodig dan succesvolle kinderen. Verder
valt op dat weinig kinderen een low scent correct link hebben aangeklikt (zoals sport & bewegen –
stadions & toernooien). De meeste problemen die ze hadden, werden dan ook veroorzaakt doordat
ze de menubalklabels niet goed konden inschatten. Ze klikten op high scent incorrect links, misten de
inhoudelijke kennis of koppelde hun navigatiepad niet meer terug naar de taak. Vooral het vinden
van de juiste contentpagina bleek erg lastig. Verder lijkt het er op dat de minder succesvolle kinderen
van tevoren iets in hun hoofd hebben en dan niet meer open staan voor alternatieven. Een
voorbeeld hiervan is dat kinderen bij taak 2 (ruimtevaart) van tevoren al denken dat Neil Armstrong
het antwoord is. Zodra ze deze menubalklabel zien staan, klikken ze het aan en zeggen zonder te
lezen ‘ja, dit is hem’.
Er was één minder succesvol kind (Faes) dat tegen een heel ander probleem opliep, namelijk een fout
in de website. Op de pagina ‘bekende mensen’ ontbrak een menubalklabel (‘uitvinders &
wetenschappers’, zie afbeelding 9). Hierdoor kon deze jongen het antwoord op taak 5 (Newton) niet
vinden.

Afbeelding 9: Bij Faes ontbreekt op de pagina ‘bekende mensen’ het menubalklabel ‘uitvinders &
wetenschappers’

Kenmerken en werkwijze
Bij de succesvolle kinderen valt op dat ze veelal snel doorhebben wanneer ze fout zitten en dat ze de
taak goed voor ogen houden. Binnen enkele seconden weten ze vaak al dat ze niet op de juiste
pagina zitten. In het verlengde daarvan komt ook naar voren dat ze over een goed reflectief
vermogen beschikken: ze lezen de taak regelmatig terug en passen waar nodig hun werkwijze aan
(zoals Chrisje, die tijdens de eerste taak de tekst op de contentpagina te vluchtig scande en daarom
bij de volgende taken de tekst grondiger ging scannen). Hoewel enkele minder succesvolle kinderen
ook over reflectief vermogen beschikken (duidelijk minder dan de succesvolle kinderen), hebben de
meeste minder succesvolle kinderen niet (snel) door wanneer ze verkeerd zitten.
Er zijn twee extremen te onderscheiden in de manier van werken van de succesvolle kinderen,
namelijk trial and error en ‘eerst denken dan doen’. Vooral op de homepage wordt trial and error
nog wel eens toegepast. De kinderen weten dan niet precies welke hoofdcategorie ze moeten
hebben en gaan de menubalklabels op goed geluk af. Op het moment dat ze een relevante link
tegenkomen gaan ze weer verder met hun ‘normale’ manier van werken. Het tegenovergestelde van
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trial and error is ‘eerst denken dan doen’. Deze kinderen bekijken eerst alle links, denken na over hun
volgende actie, lezen indien nodig de taak nog een keer en maken dan een keuze. Beide manieren
van werken kunnen succes opleveren, mits ze niet worden overdreven (zoals bij Pleun het geval was).
Bij de minder succesvolle kinderen is alleen de trial and error manier van werken terug te vinden.
Geen van de hen denkt eerst na voordat hij wat doet.
Daarnaast hanteren succesvolle kinderen vaak meerdere zoekstrategieën. Ze raken niet in paniek als
ze een antwoord niet kunnen vinden, maar schakelen direct over op plan B. Als ze bijvoorbeeld
tevergeefs naar informatie over Willem-Alexander zoeken, schakelen ze om en gaan op zoek naar
informatie over de Elfstedentocht. Geen van de minder succesvolle kinderen hanteert meerdere
zoekstrategieën.
Contentpagina
Op de contentpagina (zie tabel 15) bekijken alle kinderen de pagina kort. Ze storten zich vaak direct
op de tekst. Deze tekst wordt door de succesvolle kinderen meestal scannend gelezen. De minder
succesvolle kinderen scanden de tekst of lazen het vluchtig door.
Het merendeel van de succesvolle kinderen had hulp nodig op de contentpagina. Vijf maal was
inhoudelijke hulp nodig (zoals ‘kijk, hier staat het’) en twee maal was praktische hulp nodig (zoals
‘kan je nog doorklikken?).’ Opvallend genoeg hadden de minder succesvolle kinderen helemaal geen
inhoudelijke hulp nodig. Toch werd het juiste antwoord niet altijd gevonden. Dit komt door een
verkeerde interpretatie van de tekst, het niet herkennen van een hyperlink, onvoldoende
leesvaardigheid, te snel scannen of een gebrek aan terugkoppeling tussen de tekst en de taak. De
succesvolle kinderen vonden het juiste antwoord vaak wel. Dit komt onder meer doordat ze over
reflectief vermogen beschikken. Zo lezen ze eerst de taak nog een keer door voordat ze antwoord
gaven (ze koppelen de tekst echt aan de taak). Ook passen sommige kinderen hun werkwijze aan als
ze merkten dat hun huidige werkwijze geen succes oplevert.
Er zijn veel kinderen die de homeknop niet zagen. Dit leverde echter zelden praktische problemen
op, doordat de kinderen dan de backknop gebruiken. In combinatie met de altijd zichtbare
menubalk, zorgde dit er echter wel voor dat sommige kinderen niet meer op de homepage kwamen,
waardoor ze het woordenboek niet konden vinden.
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Loopy navigatie

-

Tekort inhoudelijk kennis

Komt niet meer op home

Problemen - structuur

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

2

2

0

2

3

0

Menubalklabel niet zien

Verkeerde verwachting menubalklabel

0

Volgende knop niet zien

5

High scent incorrect link

0

Praktische hulp
0

0

Inhoudelijke hulp

Low scent correct link

7

0

Wisselend

Zelfstandig

6

Besluit snel

0

Wisselend
1

1

Links uitgebreid bekeken

Twijfelt

6

0

Wisselend

Links kort bekeken

7

(Bijna) alle links bekeken

Problemen - inhoudelijk

Problemen - praktisch

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

0

Enkele links bekeken

1

(Bijna) alles bekeken

Link selecteren

6

Gedeelte bekeken

Parsen

2

3

0

0

11

0

0

9

0

0

1

5

3

3

0

3

0

3

3

1

2

0

6

n.v.t.

1

0

2

1

1

0

6

11

0

1

6

0

6

1

0

1

6

0

3

4

1

6

n.v.t.

4

0

0

3

0

0

8

4

0

3

3

2

3

1

1

1

4

1

5

0

0

6

Minder succesvol
N=6

Succesvol
N=7

Succesvol
N=7

Minder succesvol
N=6

Niveau 2 (hoofdcategorie)

Niveau 1 (homepage)

Opties

Stadium

Tabel 14: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website, niveau 1 t/m 3
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n.v.t.

3

0

0

5

2

1

3

7

1

3

3

0

6

1

0

2

5

0

3

4

0

7

Succesvol
N=7

n.v.t.

4

0

1

0

1

0

1

0

0

2

4

2

4

0

2

1

3

2

1

3

0

6

Minder succesvol
N=6

Niveau 3 (subcategorie)

2

6

0

4

9

3

1

14

18

1

4

16

0

18

3

0

4

17

0

13

8

2

19

Succesvol
N=7

Totaal

37

2

11

0

1

14

1

0

18

4

0

6

12

7

10

1

6

2

10

6

7

5

0

18

Minder succesvol
N=6

0
0
1

3
1
0
3
0
0
1
3
1

3

Goede inschatting menubalklabels

Weet dat menubalklabels alfabetisch
zijn

Houdt taak voor ogen

Geen terugkoppeling taak-tekst

Komt niet tot (juiste) contentpagina

Langzame werker

Trial and error

Eerst denken dan doen

Reflectief vermogen (taak teruglezen en 1
werkwijze waar nodig aanpassen)
0

Kind weet snel wanneer het fout zit

Eén zoekstrategie

Meerdere zoekstrategieën

Gebruiker

0

Ontbreekt menubalklabel op website

Overig (vervolg)

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

3

0

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Minder
succesvol
N=6

Succesvol
N=7

Succesvol
N=7

Minder
succesvol
N=6

Niveau 2 (hoofdcategorie)
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Niveau 1 (homepage)

Opties

Stadium
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0

0

3

1

1

1

0

0

1

0

0

4

0

Succesvol
N=7

0

0

2

0

1

0

2

4

0

1

0

0

0

Minder
succesvol
N=6

Niveau 3 (subcategorie)

3

0

5

3

5

3

0

0

7

0

1

10

0

Succesvol
N=7

Totaal

38

0

1

3

0

5

0

2

4

0

1

0

0

1

Minder
succesvol
N=6
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Tabel 15: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website, niveau 4 (contentpagina)
Stadium

Opties

Contentpagina
Succesvol
N=7

Minder succesvol
N=6

Kort

7

6

Uitgebreid

0

0

Grondig lezen

0

0

Vluchtig lezen

1

2

Scannend lezen

6

4

Gebruikt menuutje wel

0

1

Gebruikt menuutje niet

7

5

Geen hulp nodig

4

3

Inhoudelijke hulp nodig

5

0

Praktische hulp nodig

2

2

Homeknop niet zien

1

0

Hyperlink in de tekst niet herkennen

1

1

Problemen - inhoudelijk

Tekst verkeerd interpreteren

2

1

Problemen - structuur

-

0

0

Problemen - taak

-

0

0

Problemen - lezer

Onvoldoende leesvaardigheid

0

1

Overig

Homeknop wordt niet gebruikt

5

5

Afbeeldingen aan rechterzijde worden bekeken

1

0

Reflectief vermogen

4

0

Goede leesvaardigheid

1

0

Houdt taak voor ogen

4

0

Langzame werker

1

0

Te snel scannen

0

1

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

4

Oriënteren op pagina

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Problemen - praktisch

Gebruiker

5.1.2 Geslacht
Er behoorden drie jongens (30% van alle jongens op de klassieke website) en vier meisjes (26% van
alle meisjes op de klassieke website) tot de succesvolle kinderen op de klassieke website. Er zijn vier
jongens (40% van alle jongens op de klassieke website) en twee meisjes (13% van alle meisjes op de
klassieke website) die bij de categorie minder succesvol horen. Blijkbaar hebben jongens iets meer
moeite met de klassieke website dan meisjes.
Als er naar het verschil tussen succesvolle jongens en meisjes wordt gekeken, valt in tabel 16 op dat
jongens relatief vaker alle links bekijken dan meisjes. Deze links worden ook vaker uitgebreid
bekeken. Daarnaast hanteren een aantal jongens een loopy navigatiestijl. Ook lijken ze meer
problemen te hebben dan meisjes. Dit is wellicht te verklaren door een verschil in werkwijzen tussen
jongens en meisjes. Eerder is al vastgesteld dat er twee extremen zijn in de werkwijzen: trial and
error en ‘eerst denken dan doen’. Trial and error wordt bij succesvolle kinderen relatief meer door
jongens gehanteerd, terwijl meisjes juist eerst denken en dan pas iets doen. Dit kan wellicht
verklaren waarom de standaarddeviatie bij jongens op de klassieke website zo groot was wat betreft
de taaktijd en het aantal kliks (zie hoofdstuk 4, pagina 24). Het ene kind kan namelijk bij de eerste
‘lukrake klik’ al een relevante link vinden, terwijl het andere kind pas na acht pogingen iets vindt.
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Daarnaast kiezen jongens door hun manier van werken wellicht vaker voor high scent incorrect links.
De manier van werken van meisjes zorgt er wellicht voor dat ze hun reflectief vermogen beter
gebruiken en de taak beter voor ogen houden.
Bij de minder succesvolle kinderen is er weinig verschil tussen jongens en meisjes in de manier
waarop ze parsen en waarop ze een link selecteren. Ook in de werkwijze zijn er weinig verschillen.
Toch zijn er wel enkele kleine verschillen. Zo hebben meisjes relatief gezien vaker problemen met het
inschatten van de menubalklabels. Jongens hebben de meeste moeite met het vinden van de juiste
contentpagina’s. Waar bij de succesvolle kinderen vooral de meisjes over reflectief vermogen
beschikken, zijn het bij de minder succesvolle kinderen juist de jongens die over een reflectief
vermogen beschikken.
Op de contentpagina blijkt uit tabel 17 dat bij de succesvolle kinderen meisjes alleen de tekst
scannen. Bij de jongens scant de helft de tekst, terwijl de andere helft de tekst vluchtig door leest.
Meisjes verliezen relatief gezien vaker de taak uit het oog op de contentpagina dan jongens.
Bij de minder succesvolle kinderen hebben jongens op de contentpagina praktische hulp nodig
(doordat ze de homeknop niet zien of een hyperlink niet herkennen), terwijl meisjes op dit gebied
geen hulp nodig hebben. Meisjes op hun beurt laten zien over een groter reflectief vermogen te
beschikken en houden de taak beter voor ogen.
Tabel 16: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website opgesplitst naar geslacht.
De getallen zijn een optelsom van niveau 1, 2 en 3
Stadium

Opties

Jongens

Meisjes

Succesvol
N=3

Minder succesvol
N=4

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=2

Gedeelte bekeken

7

12

12

6

(Bijna) alles bekeken

2

0

0

0

Enkele links bekeken

2

4

6

1

(Bijna) alle links bekeken

7

4

6

3

Wisselend

0

4

0

2

Links kort bekeken

6

7

11

3

Links uitgebreid bekeken

3

1

1

1

Wisselend

0

4

0

2

Twijfelt

3

1

0

0

Besluit snel

6

6

12

4

Wisselend

0

5

0

2

Zelfstandig

7

6

9

4

Inhoudelijke hulp

1

4

3

2

Praktische hulp

1

0

0

0

Low scent correct link

7

1

11

0

High scent incorrect link

9

9

5

6

Volgende knop niet zien

1

0

0

0

Menubalklabel niet zien

2

1

1

0

Problemen - inhoudelijk

Verkeerde verwachting
menubalklabel

5

7

4

7

Problemen - structuur

Loopy navigatie

4

0

0

1

Problemen - taak

-

0

0

0

0

Parsen

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch
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Jongens

Meisjes

Succesvol
N=3

Minder succesvol
N=4

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=2

Problemen - lezer

Tekort inhoudelijk kennis

3

7

3

4

Overig

Komt niet meer op home

0

1

2

1

Ontbreekt menubalklabel op
website

0

1

0

0

Kind weet snel wanneer het fout
zit

3

0

7

0

Taak voor ogen houden

0

0

7

0

Goede inschatting menubalklabels

0

0

1

0

Weet dat menubalklabels
alfabetisch zijn

0

1

0

0

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

3

0

1

Komt niet tot (juiste)
contentpagina

0

2

0

0

Langzame werker

3

0

0

0

Trial and error

3

4

2

1

Eerst denken dan doen

0

0

3

0

Reflectief vermogen (taak
teruglezen en werkwijze waar
nodig aanpassen)

0

3

5

0

Eén zoekstrategie

0

0

0

1

Meerdere zoekstrategieën

1

0

2

0

Gebruiker
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Tabel 17: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website opgesplitst naar geslacht,
niveau 4 (contentpagina)
Stadium

Opties

Jongens

Meisjes

Succesvol
N=3

Minder succesvol
N=4

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=2

Kort

3

4

4

2

Uitgebreid

0

0

0

0

Grondig lezen

0

0

0

0

Vluchtig lezen

0

2

1

0

Scannend lezen

3

2

3

2

Gebruikt menuutje wel

0

0

0

1

Gebruikt menuutje niet

3

4

4

1

Geen hulp nodig

1

2

3

1

Inhoudelijke hulp nodig

2

0

3

0

Praktische hulp nodig

2

1

0

1

Homeknop niet zien

1

0

0

0

Hyperlink in de tekst niet
herkennen

1

1

0

0

Problemen - inhoudelijk

Tekst verkeerd interpreteren

1

1

1

1

Problemen - structuur

-

0

0

0

0

Problemen - taak

-

0

0

0

0

Problemen - lezer

Onvoldoende leesvaardigheid

0

1

0

0

Overig

Homeknop wordt niet gebruikt

2

3

3

2

Afbeeldingen aan rechterzijde
worden bekeken

0

0

1

0

Reflectief vermogen

0

0

4

0

Goede leesvaardigheid

0

0

1

0

Houdt taak voor ogen

1

0

3

0

Langzame werker

1

0

0

0

Te snel scannen

0

1

0

0

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

2

0

2

Oriënteren op pagina

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Problemen - praktisch

Gebruiker
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5.1.3 Conclusie
Op basis van bovenstaande analyses kan vastgesteld worden dat zowel succesvolle als minder
succesvolle kinderen op de klassieke website zich meestal direct op een gedeelte van de website
richtten. De manier waarop de links werden geselecteerd verschilt. Waar bij de succesvolle kinderen
een duidelijk patroon was te zien, ontbreekt bij de minder succesvolle kinderen een gestructureerde
manier van het bekijken van de links. Het lijkt minder succesvolle kinderen te ontberen aan een
duidelijke werkwijze. Ze laten het afhangen van de situatie.
Vooraf leek het misschien logisch dat het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle kinderen
zou zitten in hoe goed de kinderen kunnen navigeren. Niets blijkt echter minder waar te zijn. De
minder succesvolle kinderen kunnen prima navigeren en snappen de website doorgaans goed. Ze
hadden dan ook geen praktische hulp nodig. De vraag is waarin minder succesvolle kinderen dan wel
verschillen van succesvolle kinderen.
Minder succesvolle kinderen hadden vooral problemen met het inschatten van de menubalklabels.
Ze klikten vaak op high scent incorrect links, amper op low scent correct links, misten de inhoudelijke
kennis of koppelden hun navigatiepad niet meer terug naar de taak. Ook wisten ze vaak niet wanneer
ze fout gingen. Hierdoor dwaalden ze af van het ideaalpad of verdwaalden zelfs helemaal op de
website. Sommige minder succesvolle kinderen hadden daarnaast van tevoren al een idee wat het
antwoord was en stonden daardoor niet meer open voor alternatieven (zoals bij Neil Armstrong).
Succesvolle kinderen hielden de taak juist goed voor ogen en hadden minder problemen met het
inschatten van de menubalklabels. Ze hadden weinig hulp nodig om de taken uit te voeren en ze
wisten doorgaans snel wanneer ze fout zitten.
Bij de succesvolle kinderen zijn duidelijk twee werkwijzen te onderscheiden, namelijk trial and error
en ‘eerst denken dan doen’. Jongens werken vooral door trial and error en meisjes vooral door ‘eerst
denken dan doen’. Dit verschil in werkwijze zorgde ook voor andere verschillen tussen jongens en
meisjes bij de succesvolle kinderen. Zo kozen jongens vaker voor high scent incorrect links en
hanteerden ze soms een loopy navigatiestijl. Meisjes kozen vaker voor low scent correct links,
hielden de taak goed voor ogen en lieten zien over een reflectief vermogen te beschikken. Zowel
jongens als meisjes gebruikten meestal meerdere zoekstrategieën: ze hadden een plan B als plan A
geen succes opleverde.
De minder succesvolle kinderen gebruikten alleen de trial and error manier om taken uit te voeren.
Ook werd er slechts één zoekstrategie gebruikt. Deze manier van werken zorgde er wellicht voor dat
de kinderen vaak high scent incorrect links kozen (en amper low scent correct links) en de taak met
regelmaat uit het oog verloren. Er was weinig verschil tussen jongens en meisjes. Wel waren er iets
meer jongens die minder goed presteerden op de klassieke website dan meisjes (respectievelijk 40%
versus 13%).
Op de contentpagina was het opvallend dat succesvolle kinderen vaker inhoudelijke hulp nodig
hadden dan minder succesvolle kinderen. De minder succesvolle kinderen gaven echter vaker een
onjuist antwoord. Dit kwam door een verkeerde interpretatie van de tekst, het niet herkennen van
een hyperlink, onvoldoende leesvaardigheid, te snel scannen of een gebrek aan terugkoppeling
tussen de tekst en de taak. De succesvolle kinderen vonden vaak wel het juiste antwoord doordat ze
over een reflectief vermogen beschikken en de taak niet uit het oog verliezen.
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5.2 Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke
website?
Nu duidelijk is geworden hoe succesvolle en minder succesvolle kinderen er op de klassieke website
uitzien, wordt er verder gegaan met de speels-klassieke website. In vergelijking met de klassieke
website worden er bij deze website meer afbeeldingen gebruikt en is de website iets speelser
opgebouwd.
Van de zes succesvolle kinderen op de speels-klassieke website worden er twee niet meegenomen in
verdere analyses. Ashley en Tim hadden teveel hulp nodig om als succesvolle kinderen door te gaan.
Zonder hulp hadden zij niet minstens vier van de vijf taken goed uitgevoerd. Van de negen minder
succesvolle kinderen wordt er één niet meegenomen in verdere analyses. Tijn had teveel
antwoorden goed (drie) om tot de minder succesvolle kinderen gerekend te worden. De
analyseschema’s per kind zijn te vinden in bijlage 11 en 12.
5.2.1 Algemeen
Evenals bij de klassieke website wordt er ook bij de speels-klassieke website gekeken naar vier
punten, namelijk ‘manier van pagina’s bekijken en links selecteren’, ‘hulp en problemen’, ‘kenmerken
en werkwijze’ en ‘contentpagina’. In tabel 18 en 19 zijn de analyseschema’s van de succesvolle en
minder succesvolle kinderen samengevat.
Manier van pagina’s bekijken en links selecteren
In tabel 18 is te zien dat er op de speels-klassieke website weinig verschil is in de manier waarop
succesvolle en minder succesvolle kinderen de pagina’s bekijken en links selecteren. Zowel
succesvolle als minder succesvolle kinderen richten zich bijna altijd direct op een bepaald gedeelte
van de website (doorgaans de menubalk). Slechts af en toe wordt de hele pagina geparsd. Op de
eerste twee niveaus van de website worden meestal alle of bijna alle links bekeken. Op niveau drie
worden er doorgaans slechts enkele links bekeken. Dit lijkt een logische uitkomst omdat er op dit
niveau meer links worden aangeboden (soms tot wel 60). Een kind bekijkt dan de links tot hij een
relevante label ziet. De rest van de links worden dan niet meer bekeken. De links worden doorgaans
kort bekeken en er wordt snel besloten op welke geklikt wordt.
Hulp en problemen
Zoals vooraf te verwachten was, hebben de meeste succesvolle kinderen de taken zelfstandig
uitgevoerd. Slechts tweemaal was er inhoudelijke hulp nodig (bijvoorbeeld ‘er kan ook op
Elfstedentocht gezocht worden’) en slechts eenmaal praktische hulp (‘heb je gezien dat er meer
onderwerpen zijn?’). Ook bij de minder succesvolle kinderen voeren de meeste kinderen de taken
zelfstandig uit. Er was slechts twee keer inhoudelijke hulp geboden (zoals ‘je zat daar goed’) en twee
keer praktische hulp (één keer om te wijzen op de volgende knop en één keer om duidelijk te maken
dat er ook op subcategorieën geklikt kan worden).
De problemen waar de succesvolle kinderen tegen aan lopen, zijn vooral praktisch en inhoudelijk van
aard. Het praktische probleem waar ze met name tegenaan lopen is dat ze over menubalklabels heen
kijken. Dit gebeurt alleen op niveau drie van de website (waar erg veel links op staan). Inhoudelijk
komt het relatief gezien vaak voor dat ze een verkeerde verwachting van de menubalklabel hebben.
Ook een tekort aan inhoudelijke kennis kan voor problemen zorgen. Daarnaast kiezen kinderen tot
zes keer toe een verkeerde link, doordat ze op een high scent incorrect link klikten. Aan de andere
kant wordt er bijna even zo vaak op een low scent correct link geklikt en kiezen de kinderen juist
knap voor de correcte link.

44

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Amy Mooij

De meeste problemen die de minder succesvolle kinderen in hun navigatie ondervinden, komen
overeen met de problemen van succesvolle kinderen: ze klikken op high scent incorrect links, ze
hebben een tekort aan inhoudelijke kennis en een verkeerde verwachting van de menubalklabels. De
minder succesvolle kinderen hebben hier alleen veel vaker problemen mee. Daarnaast hebben
sommige minder succesvolle kinderen problemen met de structuur van de website (bijvoorbeeld
doordat ze een image map verwachten). Verder lijkt het er op dat de minder succesvolle kinderen,
evenals op de klassieke website, van tevoren iets in hun hoofd hebben en dan niet meer open staan
voor alternatieven (zoals bij Neil Armstrong).
Een ander probleem waar met name visueel ingestelde kinderen tegen aan liepen, is dat op de
pagina ‘wetenschap & techniek’ bij sommige kinderen de afbeeldingen voor de menubalklabels
‘grondstoffen & materialen’ en ‘ruimte & ruimtevaart’ waren omgewisseld (zie afbeelding 10).
Hierdoor klikten sommige kinderen op ‘grondstoffen & materialen’ (met een afbeelding van een
raket) terwijl ze op zoek waren naar informatie over ruimtevaart. Kinderen die meer op de tekst
gericht waren dan op de afbeeldingen hadden hier geen probleem mee.

Afbeelding 10: op de pagina ‘wetenschap & techniek’ waren de afbeeldingen van ‘grondstoffen & materialen’
en ‘ruimte & ruimtevaart’ omgewisseld

Kenmerken en werkwijze
Er is een duidelijk verschil te zien in werkwijze tussen succesvolle en minder succesvolle kinderen op
de speels-klassieke website: succesvolle kinderen navigeren door eerst te denken en dan pas te
doen, terwijl de minder succesvolle kinderen navigeren door middel van trial and error.
Bij de klassieke website waren er duidelijk twee extremen in de werkwijze van succesvolle kinderen
te onderscheiden, namelijk trial and error en ‘eerst denken dan doen’. Succesvolle kinderen hadden
op de speels-klassieke website blijkbaar geen trial and error meer nodig. Dit kan komen doordat de
afbeeldingen bij de menubalklabels mogelijk het tekstbegrip van de kinderen faciliteerden (bij de
klassieke website had een succesvol kind tijdens het uitvoeren van de taken gemiddeld 1.3 keer
moeite met het inschatten van de menubalklabels, bij de speels-klassieke website is dit gemiddeld
0.75 keer). Ook een loopy navigatiestijl komt op de speels-klassieke website niet meer voor. Wel
beschikken de meeste kinderen over een reflectief vermogen en houden ze de taak vaak goed voor
ogen.
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De meeste minder succesvolle kinderen werken wel door middel van trial and error. Vooral op de
homepage gebeurt dit regelmatig. Kinderen weten dan niet welke hoofdcategorie ze moeten hebben
(meestal doordat ze de menubalklabels niet goed kunnen inschatten) en proberen er gewoon enkele
uit. Toch lijken de afbeeldingen bij de menubalklabels ook het tekstbegrip van de minder succesvolle
kinderen te faciliteren. Op de klassieke website hadden de mindere succesvolle kinderen namelijk
gemiddeld 2.3 keer moeite met het inschatten van een menubalklabel. Op de speels-klassieke
website is dit nog maar 1.4 keer. Verder valt op dat sommige minder succesvolle kinderen, in
tegenstelling tot de succesvolle kinderen, wel een loopy navigatiestijl hebben en moeite hebben om
de taak voor ogen te houden.
Contentpagina
Op de contentpagina (zie tabel 19) hebben zowel de succesvolle als de minder succesvolle kinderen
helemaal geen hulp nodig gehad. Bij de succesvolle kinderen gebeurde het een enkele keer dat er
over het antwoord werd heen gelezen of dat een tekst verkeerd werd geïnterpreteerd. Het gebeurde
echter vaker dat een kind juist over een goede leesvaardigheid beschikt. De minder succesvolle
kinderen gaven regelmatig een verkeerd antwoord doordat ze de tekst verkeerd interpreteerden.
Daarnaast liepen minder succesvolle kinderen tegen problemen aan doordat ze de taak niet goed
voor ogen konden houden. Succesvolle kinderen konden dit juist uitstekend en dit lijkt dan ook een
belangrijke succesindicator.
Daarnaast is er een verschil in de manier waarop succesvolle en minder succesvolle kinderen de
contentpagina bekijken. De minder succesvolle kinderen gebruiken namelijk vaker het menuutje aan
de linkerkant van het scherm. Ook het menu aan de rechterzijde met filmpjes en afbeeldingen (zie
afbeelding 11) wordt regelmatig bekeken. Dit leverde echter weinig succes op.

Afbeelding 11: Sem bekijkt het menuutje aan de rechterkant van het scherm
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-

Tekort inhoudelijk kennis

Problemen – lezer

0

0

0

Weet niet hoe de structuur van de website werkt

Problemen – taak

0

Loopy navigatie

Problemen – structuur

1

0

Menubalklabel niet zien

Verkeerde verwachting menubalklabel

0

Volgende knop niet zien

1

High scent incorrect link

0

Praktische hulp
0

1

Inhoudelijke hulp

Low scent correct link

3

0

Wisselend

Zelfstandig

4

Besluit snel

0

Wisselend
0

0

Links uitgebreid bekeken

Twijfelt

4

0

Wisselend

Links kort bekeken

3

(Bijna) alle links bekeken

Problemen - inhoudelijk

Problemen – praktisch

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

1

Enkele links bekeken

1

(Bijna) alles bekeken

Link selecteren

3

Gedeelte bekeken

Parsen

0

0

2

2

9

0

0

5

0

0

0

8

0

8

0

0

0

8

0

6

2

2

6

2

0

0

0

0

0

0

2

4

0

1

3

0

4

0

0

0

4

0

3

1

0

4

3

0

0

1

1

0

0

11

3

1

0

7

0

6

2

1

2

5

0

6

2

1

7

Minder succesvol
N=8

Succesvol
N=4

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=8

Niveau 2 (hoofdcategorie)

Niveau 1 (homepage)

Opties

Stadium

Tabel 18: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke website, niveau 1 t/m 3
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0

0

0

0

2

3

1

3

1

1

0

3

0

4

0

0

0

4

0

1

3

0

4

Succesvol
N=4

7

0

0

0

1

2

1

6

2

1

2

5

0

8

0

0

1

7

0

0

8

0

8

Minder succesvol
N=8

Niveau 3 (subcategorie)

2

0

0

0

3

3

1

6

5

1

2

9

0

12

0

0

0

12

0

7

5

1

11

Succesvol
N=4

Totaal

47

10

0

2

3

11

2

1

22

5

2

2

20

0

22

2

1

3

20

0

12

12

3

21

Minder succesvol
N=8

1
1
0
3
0
0
0
1
0
0
1

Snel overzicht op de pagina’s

Goede inschatting menubalklabels

Houdt taak voor ogen

Kind weet niet wanneer het fout zit

Geen terugkoppeling taak-tekst

Trial and error

Eerst denken dan doen

Reflectief vermogen (taak teruglezen en
werkwijze waar nodig aanpassen)

Hanteert één zoekstrategie

Hanteert meerdere zoekstrategieën

0

Verkeerde afbeelding bij menubalklabel

Kind weet snel wanneer het fout zit

1

Vraagt om zoekmachine

Gebruiker

0

Komt niet meer op home

Overig

3

3

1

0

4

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

1

6

0

n.v.t.

Minder succesvol
N=8

Succesvol
N=4

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=8

Niveau 2 (hoofdcategorie)
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Niveau 1 (homepage)

Opties

Stadium
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0

0

1

2

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

Succesvol
N=4

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

Minder succesvol
N=8

Niveau 3 (subcategorie)

1

0

4

5

0

0

0

5

1

1

2

1

1

0

Succesvol
N=4

Totaal

48

3

3

3

1

7

2

0

0

0

0

2

6

0

1

Minder succesvol
N=8
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Tabel 19: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke website, niveau 4
(contentpagina)
Stadium

Opties

Contentpagina
Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=8

Kort

4

6

Uitgebreid

0

2

Grondig lezen

0

1

Vluchtig lezen

0

1

Scannend lezen

4

6

Gebruikt menuutje wel

0

4

Gebruikt menuutje niet

4

4

Geen hulp nodig

4

8

Inhoudelijke hulp nodig

0

0

Praktische hulp nodig

0

0

Homeknop niet zien

0

0

Antwoord niet zien

1

1

Hyperlink in de tekst niet herkennen

0

1

Problemen – inhoudelijk

Tekst verkeerd interpreteren

1

4

Problemen – structuur

-

0

0

Problemen – taak

-

0

0

Problemen – lezer

-

0

0

Overig

Homeknop wordt niet gebruikt

1

3

Afbeeldingen aan rechterzijde worden bekeken

0

3

Reflectief vermogen

0

1

Goede leesvaardigheid

2

3

Nauwkeurige lezer

0

2

Grondige scanner

1

0

Houdt taak voor ogen

3

0

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

8

Oriënteren op pagina

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Problemen – praktisch

Gebruiker

5.2.2 Geslacht
Er zijn drie jongens die op de speels-klassieke website tot de succesvolle kinderen gerekend kunnen
worden (21% van alle jongens op de speels-klassieke website) en slechts één meisje (8% van alle
meisjes op de speels-klassieke website). Aangezien er slechts één meisje bij de succesvolle kinderen
hoort, is het moeilijk om op basis van deze gegevens generaliseerbare conclusies te trekken. De
werkwijze van één meisje is namelijk niet representatief voor alle meisjes. Daarom is besloten om
niet in te gaan op de verschillen op geslacht bij de succesvolle kinderen op de speels-klassieke
website. Bij de minder succesvolle kinderen is wel een representatief beeld te schetsen. Er zijn vijf
jongens (36% van alle jongens op de speels-klassieke website) en drie meisjes (25% van alle meisjes
op de speels-klassieke website) die tot de minder succesvolle kinderen gerekend kunnen worden.
Als er naar het verschil tussen minder succesvolle jongens en meisjes wordt gekeken (zie tabel 20 en
21), blijkt dat het de meisjes zijn die af en toe de hele pagina parsen, terwijl jongens zich direct op
een gedeelte van de pagina richten. Daarentegen bekijken jongens vaker alle links dan meisjes. Als er
wordt gekeken naar de problemen, hebben meisjes relatief meer problemen met de structuur (loopy
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navigatie en niet weten hoe de websitestructuur werkt). Jongens zien vaker een menubalklabel over
het hoofd of hebben een tekort aan inhoudelijke kennis. Ook werken ze meer via trial and error.
Meisjes beschikken vaker over reflectief vermogen en klikken iets vaker een low scent correct link
aan. In tegenstelling tot de meisjes werken jongens vaak met slechts één zoekstrategie.
Tabel 20: Overzichtstabel van minder succesvolle kinderen op de klassieke website opgesplitst naar geslacht. De getallen zijn
een optelsom van niveau 1, 2 en 3
Stadium

Opties

Jongens (N = 5)

Meisjes (N = 3)

Parsen

Gedeelte bekeken

15

6

(Bijna) alles bekeken

0

3

Enkele links bekeken

6

6

(Bijna) alle links bekeken

9

3

Wisselend

0

0

Links kort bekeken

13

7

Links uitgebreid bekeken

1

2

Wisselend

1

0

Twijfelt

1

1

Besluit snel

14

8

Wisselend

0

0

Zelfstandig

12

8

Inhoudelijke hulp

2

0

Praktische hulp

1

1

Low scent correct link

2

3

High scent incorrect link

12

10

Volgende knop niet zien

0

1

Menubalklabel niet zien

2

0

Problemen – inhoudelijk

Verkeerde verwachting menubalklabel

7

4

Problemen – structuur

Loopy navigatie

1

2

Weet niet hoe de structuur van de website werkt

1

1

Problemen – taak

-

0

0

Problemen – lezer

Tekort inhoudelijk kennis

7

3

Overig

Komt niet meer op home

1

0

Vraagt om zoekmachine

0

0

Verkeerde afbeelding bij menubalklabel

4

2

Kind weet snel wanneer het fout zit

2

0

Kind weet niet wanneer het fout zit

1

0

Trial and error

5

2

Eerst denken dan doen

0

1

Reflectief vermogen (taak teruglezen en
werkwijze waar nodig aanpassen)

0

3

Hanteert één zoekstrategie

3

0

Hanteert meerdere zoekstrategieën

1

2

Geen terugkoppeling taak-tekst

2

0

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Gebruiker
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Tabel 21: Overzichtstabel van minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke website gesplitst op geslacht, niveau 4
(contentpagina)
Stadium

Opties

Jongens (N = 5)

Meisjes (N = 3)

Oriënteren op pagina

Kort

5

1

Uitgebreid

0

2

Grondig lezen

1

0

Vluchtig lezen

1

0

Scannend lezen

3

3

Gebruikt menuutje wel

2

2

Gebruikt menuutje niet

3

1

Geen hulp nodig

5

3

Inhoudelijke hulp nodig

0

0

Praktische hulp nodig

0

0

Homeknop niet zien

0

0

Antwoord niet zien

0

1

Hyperlink in de tekst niet herkennen

1

0

Problemen – inhoudelijk

Tekst verkeerd interpreteren

3

1

Problemen – structuur

-

0

0

Problemen – taak

-

0

0

Problemen – lezer

-

0

0

Overig

Homeknop wordt niet gebruikt

2

1

Afbeeldingen aan rechterzijde worden
bekeken

1

2

Reflectief vermogen

1

0

Goede leesvaardigheid

1

2

Nauwkeurige lezer

1

1

Geen terugkoppeling taak-tekst

6

2

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Problemen – praktisch

Gebruiker
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5.2.3 Conclusie
Succesvolle kinderen op de speels-klassieke website richten zich bijna altijd direct de menubalk. Op
de eerste twee niveaus van de website worden meestal alle of bijna alle links bekeken. Op niveau
drie worden er doorgaans slechts enkele links bekeken.
Evenals de succesvolle kinderen, richten ook minder succesvolle kinderen zich vaak direct op een
gedeelte van de website. Meisjes bekijken af en toe de hele website voordat ze aan de taak
beginnen. Jongens op hun beurt bekijken vaker alle links in plaatst van enkele.
Alle kinderen hadden weinig hulp nodig bij het uitvoeren van de taken. Op de contentpagina hadden
de kinderen zelfs helemaal geen hulp nodig. De problemen waar de kinderen wel tegen aan liepen, is
dat ze op high scent incorrect links klikken en een verkeerde verwachting van de menubalklabels
hebben. Minder succesvolle kinderen hebben veel vaker problemen op deze gebieden dan
succesvolle kinderen. Dit is vooral terug te leiden op het kunnen inschatten van de menubalklabels:
minder succesvolle kinderen hebben meer moeite om te voorspellen welke informatie onder welke
labels staat. Dit is mede te verklaren doordat deze kinderen te weinig inhoudelijke kennis hebben.
Ook hebben ze moeite om de taak voor ogen te houden. Verder lijkt het er op dat de minder
succesvolle kinderen van tevoren iets in hun hoofd hebben en dan niet meer open staan voor
alternatieven (zoals bij Neil Armstrong).
Daarnaast liepen sommige kinderen tegen een ander probleem op, doordat er bij sommige kinderen
een fout op de website stond: de afbeeldingen bij ‘grondstoffen & materialen’ en ‘ruimte &
ruimtevaart’ waren omgewisseld. Hierdoor stond er bij ‘grondstoffen & materialen’ een afbeelding
van een raket. Met name visueel ingestelde kinderen dachten daardoor ten onrechte dat er onder dit
label iets te vinden zou zijn over de ruimte.
Als er specifiek naar de problemen van minder succesvolle jongens en meisjes wordt gekeken, blijkt
dat meisjes meer problemen hebben met de structuur (loopy navigatie en niet weten hoe de
websitestructuur werkt) van de website. Jongens zien vaker een menubalklabel over het hoofd of
hebben een tekort aan inhoudelijke kennis.
Waar op de klassieke website qua werkwijze bij de succesvolle kinderen een duidelijke tweedeling
was te zien, werken succesvolle kinderen op de speels-klassieke website alleen door ‘eerst denken
dan doen’. Mogelijk zorgen de afbeeldingen bij de menubalklabels ervoor dat kinderen een betere
voorstelling van de labels kunnen maken en dus geen trial and error nodig hadden. Ook een loopy
navigatiestijl komt bij de succesvolle kinderen niet meer voor. Wel beschikken ze vaak over een
reflectief vermogen en houden ze de taak vaak goed voor ogen.
De meeste minder succesvolle kinderen werken door middel van trial and error. Vooral jongens
gebruiken vaak deze werkwijze. De minder succesvolle kinderen hebben in tegenstelling tot de
succesvolle kinderen moeite om de taak voor ogen te houden en hanteren wel een loopy
navigatiestijl. Daarnaast werken drie kinderen met meerdere zoekstrategieën (bijvoorbeeld dat ze op
telescoop én Newton zoeken) en drie kinderen (allemaal jongens) met één zoekstrategie.
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5.3 Welke kenmerken hebben succesvolle en minder kinderen op de speelse image map website?
Nu een beeld is geschetst van de succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke
website, volgt als laatste de speelse image map website. Deze website wordt gekenmerkt doordat de
kinderen geen menubalk meer voor zich zien, maar een zogenaamde image map. Om de
menubalklabels te kunnen lezen, moeten de kinderen met hun muis over de afbeeldingen bewegen
(ook wel mine-sweepen genoemd).
In totaal zijn er negen succesvolle en tien minder succesvolle kinderen op de speelse image map
website. In bijlage 13 en 14 zijn de analyses per kind weergegeven.
5.3.1 Algemeen
Als eerste wordt er een algemene analyse gemaakt van de succesvolle en minder succesvolle
kinderen op de speelse image map website. Dit gebeurt evenals bij de klassieke en de speelsklassieke website aan de hand van vier punten. In tabel 22 en 23 zijn de analyseschema’s van de
succesvolle en minder succesvolle kinderen samengevat.
Manier van pagina’s bekijken en links selecteren
In tabel 22 is te zien dat succesvolle kinderen op de speelse image map website de homepage bijna
altijd in zijn geheel bekijken. Ook worden vaak alle links uitgebreid bekeken. Bij de minder
succesvolle kinderen bekijkt iets meer dan de helft van de kinderen de homepage in zijn geheel. De
meeste kinderen hadden dan ook tijd nodig om zich te oriënteren op de website. Als de kinderen
(zowel de succesvolle als de minder succesvolle) dieper de website ingaan, richten ze zich direct op
een gedeelte van de website. Ze bekijken doorgaans enkele links kort. Kinderen besluiten vrijwel
altijd snel wat hun volgende actie is. Alleen op niveau twee zijn er bij de onsuccesvolle kinderen
enkele kinderen die twijfelen of die wisselend snel beslissen of twijfelen.
Hulp en problemen
Zowel de succesvolle als de minder succesvolle kinderen hebben relatief veel hulp nodig gehad op de
speelse image map website. Vier keer is er inhoudelijke hulp gegeven (bijvoorbeeld doordat een
menubalklabel over het hoofd werd gezien) en drie keer praktische hulp (doordat de volgende knop
niet werd gezien of doordat de kinderen niet wisten hoe ze het pop-up scherm konden verlaten). Bij
de minder succesvolle kinderen was tien keer inhoudelijke hulp noodzakelijk (zoals ‘je moet naar
bekende mensen’) en zeven keer hadden de kinderen praktische hulp nodig (zoals ‘je moet ernaast
klikken om terug te gaan’).
De succesvolle en minder succesvolle kinderen hebben op dezelfde gebieden problemen: het kiezen
van high scent correct links, een tekort aan inhoudelijke kennis en een verkeerde inschatting van de
menubalklabels. Ook het niet zien van een menubalklabel, niet weten hoe je uit een pop-up scherm
komt (zie afbeelding 12 op de volgende pagina) en het niet snappen van de taak zorgde ervoor dat
kinderen afweken van het ideaalpad. Evenals bij de speels-klassieke website is het verschil dat
minder succesvolle kinderen vooral vaker tegen deze problemen aanlopen. Wat vooral opvalt, is dat
de kinderen op alle gebieden problemen ondervinden. Op het ene gebied ondervinden ze alleen
meer problemen (lezer) dan op het andere gebied (taak).
Verder viel op dat één kind op de homepage een menubalklabel over het hoofd zag (‘wetenschap &
techniek’). Dit zorgde voor een groot probleem bij het uitvoeren van de taken. De image map zorgt in
dit geval dus voor een extra moeilijkheid in plaats van voor extra gebruikersgemak.
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Afbeelding 12: verschillende kinderen wisten niet hoe ze uit het pop-up scherm konden komen

De taken zijn op alle websites hetzelfde. Daarom is het opmerkelijk dat kinderen alleen op de speelse
image map problemen hebben met het begrijpen van de taak (zowel succesvolle als minder
succesvolle kinderen snappen de taak niet altijd). Een mogelijke verklaring hiervoor is wellicht te
vinden in de cognitive load theory van Sweller et al. (1998). Deze theorie veronderstelt dat als het
werkgeheugen teveel belast wordt, dit ten koste gaat van de informatieverwerking. Hoe zwaar je
werkgeheugen wordt belast, hangt af van de hoeveelheid elementen die tegelijkertijd moeten
worden verwerkt. Ook is van belang hoe hoog de interactiviteit tussen die elementen is. Een lage
interactiviteit betekent een lage belasting van je werkgeheugen. De kinderen worden wellicht zo in
beslag genomen door de speelse image map website, dat ze geen cognitieve ruimte meer over
hebben voor het begrijpen van de taak.
Kenmerken en werkwijze
Bij de kinderen die succesvol waren op de speelse image map website valt op dat ze vaak de
menubalklabels goed kunnen inschatten. Ook beschikken ze veelal over een goed reflectief
vermogen en kunnen ze de taak goed voor ogen houden. De minder succesvolle kinderen hebben
juist moeite om de menubalklabels goed in te schatten. En hoewel sommige kinderen wel hun
reflectief vermogen gebruiken, voorkomt dit niet dat de kinderen hun taak toch uit het oog verliezen.
Ook waren er enkele minder succesvolle kinderen die een soort ‘klikangst’ hadden. Ze waren erg
onzeker en durfden niet goed te klikken. Het ene kind vroeg bij iedere actie toestemming om te
klikken (Oona), terwijl het andere kind helemaal blokkeerde als ze het niet meer wist (Anouk).
Er is eerder al geconstateerd dat er twee werkwijzen zijn te onderscheiden; ‘eerst denken dan doen’
en trial and error. De meeste succesvolle kinderen denken eerst voordat ze doen. Slechts een
enkeling gebruikt trial and error. Bij de minder succesvolle kinderen zijn beide werkwijzen terug te
zien.
Daarnaast gebruiken de meeste kinderen (succesvol en minder succesvol) meerdere zoekstrategieën.
Als ze bij taak 3 (Elfstedentocht) bijvoorbeeld niets kunnen vinden over Willem-Alexander, raken de
kinderen niet in paniek, maar schakelen ze simpelweg over op een andere zoekstrategie. Ze gaan dan
op zoek naar informatie over de Elfstedentocht. Toch levert deze manier van werken bij de minder
succesvolle kinderen weinig op. Wellicht komt dat omdat geen van de kinderen een goede
inschatting van de menubalklabels kan maken.
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Contentpagina
Op de contentpagina (zie tabel 23) worden de pagina’s altijd kort bekeken en de tekst wordt meestal
gescand. Het merendeel van de kinderen bekijkt menuutje aan de linkerzijde (met tussenkopjes). Bij
de succesvolle kinderen bekijkt een enkeling ook het menuutje aan de rechterzijde (met filmpjes en
afbeeldingen). Bij de minder succesvolle kinderen is dit meer dan de helft.
Geen van de succesvolle kinderen had inhoudelijke hulp nodig. Twee kinderen hadden praktische
hulp nodig. Deze hulp was noodzakelijk doordat kinderen de hyperlink in de lopende tekst niet
herkenden. Vier kinderen interpreteerden de tekst verkeerd waardoor ze een verkeerd antwoord op
de taak gaven.
De minder succesvolle kinderen hadden meer hulp nodig. Zo was er drie maak inhoudelijke hulp
nodig (zoals ‘je moet helemaal naar beneden’) en drie maal praktische hulp (zoals ‘heb je gezien dat
er nog meer informatie staat?’). De praktische hulp was vooral noodzakelijk omdat sommige
kinderen niet door hadden dat ze konden scrollen. De minder succesvolle kinderen interpreteerden
af en toe de tekst verkeerd. Ook werd er één keer over het antwoord heen gekeken.
Bij de minder succesvolle kinderen waren er kinderen die een slechte leesvaardigheid hadden of die
niet goed konden scannen. Daarnaast hadden enkele kinderen moeite om de taak voor ogen te
houden. Bij de succesvolle kinderen waren er kinderen die wel een goede leesvaardigheid hadden en
de taak goed voor ogen hielden.
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Taak niet snappen

Tekort inhoudelijk kennis

Problemen - lezer

4

1

0

Loopy navigatie

Problemen - taak

1

Niet weten hoe uit pop-up

Problemen - structuur

5

1

Menubalklabel niet zien

Verkeerde verwachting
menubalklabel

0

Volgende knop niet zien

4

High scent incorrect link

1

Praktische hulp
0

2

Inhoudelijke hulp

Low scent correct link

7

0

Wisselend

Zelfstandig

9

Besluit snel

0

Wisselend
0

6

Links uitgebreid bekeken

Twijfelt

3

0

Wisselend

Links kort bekeken

6

(Bijna) alle links bekeken

Problemen - inhoudelijk

Problemen - praktisch

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

3

Enkele links bekeken

8

(Bijna) alles bekeken

Link selecteren

1

Gedeelte bekeken

Parsen

3

1

3

0

11

1

0

6

0

0

4

6

0

9

1

0

1

9

0

4

6

6

4

2

1

0

1

1

0

0

3

9

1

1

7

1

8

0

0

1

8

2

1

6

0

9

7

0

2

0

2

0

0

10

2

0

3

7

2

6

2

1

0

9

2

3

5

0

10

Minder succesvol
N = 10

Succesvol
N=9

Succesvol
N=9

Minder succesvol
N = 10

Niveau 2 (hoofdcategorie)

Niveau 1 (homepage)

Opties

Stadium

Tabel 22: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speelse image map website, niveau 1 t/m 3
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1

0

0

0

1

3

1

7

4

1

4

4

1

8

0

0

1

8

0

0

9

0

9

Succesvol
N=9

5

0

2

5

0

2

2

5

1

7

3

3

0

9

1

0

1

9

0

0

10

0

10

Minder succesvol
N = 10

Niveau 3 (subcategorie)

7

2

0

2

7

4

1

14

13

3

7

18

2

25

0

0

8

19

2

7

18

8

19

Succesvol
N=9

Totaal

15

1

7

5

13

3

2

21

3

7

10

16

2

24

4

1

2

27

2

7

21

6

24

Minder succesvol
N = 10
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2
2

2

4
0
4
6
0
0
0
0
1
2

4

Veel kennis

Houdt taak voor ogen

Oriënteren op homepage

Weet labels op alfabetische
volgorde

Klikangst

Geen terugkoppeling taaktekst

Kind weet niet wanneer het
fout zit

Trial and error

Eerst denken dan doen

Reflectief vermogen (taak
2
teruglezen en werkwijze waar
nodig aanpassen)
1

Goede inschatting
menubalklabels

Hanteert één zoekstrategie

Hanteert meerdere
zoekstrategieën

5

4

0

1

1

0

5

0

0

0

0

Kind weet snel wanneer het
fout zit

0

0

Ziet volgende knop niet, maar 0
geen probleem

Gebruiker

0

0

Komt niet meer op home

Overig

2

0

0

3

3

1

0

0

1

0

n.v.t.

4

1

4

1

0

0

0

0

0

3

2

1

2

3

2

0

N.v.t.

0

0

0

0

0

0

2

Minder succesvol
N = 10

Succesvol
N=9

Succesvol
N=9

Minder succesvol
N = 10

Niveau 2 (hoofdcategorie)
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Niveau 1 (homepage)

0

Opties

Problemen – lezer (vervolg) Onvoldoende motivatie

Stadium
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0

0

5

2

1

0

0

0

2

n.v.t.

3

1

4

0

1

0

0

Succesvol
N=9

0

0

4

1

1

1

3

0

0

N.v.t.

0

0

0

0

0

0

2

Minder succesvol
N = 10

Niveau 3 (subcategorie)

4

1

10

7

3

0

0

1

2

6

11

2

12

1

1

0

0

Succesvol
N=9

Totaal

5

2

9

5

6

3

7

3

0

5

0

0

0

0

0

0

6

Minder succesvol
N = 10
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Tabel 23: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speelse image map website, niveau 4
(contentpagina)
Stadium

Opties

Contentpagina
Succesvol
N=9

Minder succesvol
N = 10

Kort

8

10

Uitgebreid

1

0

Grondig lezen

1

2

Vluchtig lezen

1

2

Scannend lezen

7

6

Gebruikt menuutje wel

5

3

Gebruikt menuutje niet

4

7

Geen hulp nodig

6

5

Inhoudelijke hulp nodig

1

3

Praktische hulp nodig

2

3

Homeknop niet zien

0

2

Antwoord niet zien

0

1

Niet zien dat je kunt scrollen

0

3

Hyperlink in de tekst niet herkennen

2

0

Problemen – inhoudelijk

Tekst verkeerd interpreteren

4

3

Problemen – structuur

-

0

0

Problemen – taak

-

0

0

Problemen – lezer

Onvoldoende motivatie

0

1

Overig

Homeknop wordt niet gebruikt

2

1

Afbeeldingen aan rechterzijde worden bekeken

2

3

Reflectief vermogen

4

3

Goede leesvaardigheid

2

0

Nauwkeurige lezer

1

0

Veel kennis

1

0

Houdt taak voor ogen

3

0

Slechte leesvaardigheid

0

1

Leest erg langzaam

0

1

Slechte scanner

0

2

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

3

Weet niet wanneer fout

2

2

Oriënteren op pagina

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Problemen – praktisch

Gebruiker
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5.3.2 Geslacht
Er zijn vier succesvolle jongens (33% van alle jongens op de speelse image map website) en vijf
succesvolle meisjes (28% van alle meisjes op de speelse image map website) op de speelse image
map website. Er zijn eveneens vier minder succesvolle jongens (33% van alle jongens op de speelse
image map website) en zes minder succesvolle meisjes (33% van alle meisjes op de speelse image
map website).
In tabel 24 en 25 zijn de succesvolle en minder succesvolle meisjes en jongens tegen elkaar afgezet.
Er is bij zowel de succesvolle als de minder succesvolle kinderen weinig verschil tussen jongens en
meisjes te zien wat betreft de manier waarop ze parsen en waarop ze een link selecteren.
Bij de hulp die is geboden is er wel verschil te zien. Zo hadden de succesvolle jongens meer hulp
nodig, zowel inhoudelijk als praktisch. Toch zijn er qua problemen geen grote verschillen tussen
jongens en meisjes. Bij de minder succesvolle kinderen hadden alleen meisjes inhoudelijke hulp
nodig. Dit kan mede verklaard worden doordat het meisjes waren die onvoldoende gemotiveerd
waren. Hierdoor heeft de onderzoeker hen vaak geholpen door hen precies te zeggen waar ze heen
moesten. Daarnaast konden meisjes vaker de menubalklabels niet goed inschatten en zagen ze
menubalklabels over het hoofd.
Qua werkwijzen zijn er bij de succesvolle kinderen duidelijke verschillen te zien tussen jongens en
meisjes. Zo werken jongens vaker via trial and error en meisjes door eerst te denken en dan pas te
doen. Meisjes tonen ook vaker hun reflectief vermogen en oriënteren zich eerst op de homepage
voordat ze aan de taak beginnen. Een ander verschil is dat jongens vaker één zoekstrategie hanteren,
terwijl meisjes juist meerdere manieren van zoeken gebruiken.
Bij de minder succesvolle kinderen is er weinig verschil in werkwijze. Wel zijn het meisjes die slechts
één zoekstrategie gebruiken. Jongens gebruiken vaker meerdere zoekstrategieën. Verder valt op dat
het vooral meisjes zijn die niet door hebben dat ze een pagina al eerder hebben bezocht. Daarnaast
weten sommige meisjes niet wanneer ze afdwalen en verliezen ze hun taak af en toe uit het oog. Het
lijkt erop dat jongens een iets beter overzicht op de website hebben. Ten slotte zijn het de meisjes
die klikangst hebben.
Op de contentpagina’s zijn er bij de succesvolle kinderen geen opvallende verschillen tussen jongens
en meisjes. Bij de minder succesvolle kinderen zijn er wel verschillen te zien. Zo scanden zowel
jongens als meisjes de tekst. Als de tekst echt werd gelezen, kozen jongens ervoor om de tekst
vluchtig te lezen, terwijl meisjes grondig lazen. Evenals op de andere niveaus van de website, waren
het meisjes die inhoudelijke hulp nodig hadden op de contentpagina’s. Daarnaast waren het
eveneens alleen de meisjes die praktische hulp nodig hadden op de contentpagina’s. Dit is duidelijk
terug te zien bij de problemen. Zo ondervonden alleen meisjes praktische problemen. Blijkbaar
hadden jongens, eenmaal op de contentpagina aangekomen, geen/amper problemen meer. Dit
wordt nog eens versterkt door kenmerken van de gebruiker die opvielen. Alleen meisjes hadden
problemen met de leesvaardigheid of met het scannen van de pagina.

59

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Amy Mooij

Tabel 24: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website opgesplitst naar geslacht.
De getallen zijn een optelsom van niveau 1, 2 en 3
Stadium

Opties

Jongens

Meisjes

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=4

Succesvol
N=5

Minder succesvol
N=6

Gedeelte bekeken

9

10

10

14

(Bijna) alles bekeken

3

2

5

4

Enkele links bekeken

9

9

9

12

(Bijna) alle links bekeken

2

3

5

4

Wisselend

1

0

1

2

Links kort bekeken

9

11

10

16

Links uitgebreid bekeken

3

1

5

1

Wisselend

0

0

0

1

Twijfelt

0

0

0

4

Besluit snel

10

11

15

13

Wisselend

2

1

0

1

Zelfstandig

7

9

11

7

Inhoudelijke hulp

4

0

3

10

Praktische hulp

2

3

1

4

Low scent correct link

7

1

6

2

High scent incorrect link

6

10

8

11

Volgende knop niet zien

1

1

0

1

Menubalklabel niet zien

2

0

2

3

Problemen – inhoudelijk

Verkeerde verwachting menubalklabel

2

3

5

7

Problemen – structuur

Niet weten hoe uit pop-up

1

2

1

2

Loopy navigatie

0

1

0

6

Problemen – taak

Snapt taak niet

2

0

1

1

Problemen – lezer

Tekort inhoudelijk kennis

3

6

4

9

Onvoldoende motivatie

0

0

0

6

Komt niet meer op home

0

0

0

0

Ziet volgende knop niet, maar geen
probleem

0

0

1

0

Kind weet snel wanneer het fout zit

0

0

1

0

Goede inschatting menubalklabels

6

0

6

0

Veel kennis

0

0

2

0

Houdt taak voor ogen

6

0

5

0

Oriënteren op homepage

1

2

5

3

Weet labels op alfabetische volgorde

1

0

1

0

Klikangst

1

0

0

3

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

3

0

4

Kind weet niet wanneer het fout zit

0

0

0

3

Trial and error

2

3

1

3

Eerst denken dan doen

2

2

5

3

Parsen

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Overig

Gebruiker
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Jongens
Succesvol
N=4

Gebruiker (vervolg)

Meisjes
Minder succesvol
N=4

Succesvol
N=5

Minder succesvol
N=6

Reflectief vermogen (taak teruglezen en 3
werkwijze waar nodig aanpassen)

3

7

6

Hanteert één zoekstrategie

1

0

0

2

Hanteert meerdere zoekstrategieën

0

4

4

1

Tabel 25: Overzichtstabel van succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speelse image map website gesplitst op
geslacht, niveau 4 (contentpagina)
Stadium

Jongens (N = 4)

Meisjes (N = 5)

Succesvol
N=4

Minder succesvol
N=4

Succesvol
N=5

Minder succesvol
N=6

Kort

4

4

4

6

Uitgebreid

0

0

1

0

Grondig lezen

0

0

1

2

Vluchtig lezen

1

2

0

0

Scannend lezen

3

2

4

4

Gebruikt menuutje wel

2

1

3

2

Gebruikt menuutje niet

2

3

2

4

Geen hulp nodig

3

4

3

1

Inhoudelijke hulp nodig

0

0

1

3

Praktische hulp nodig

1

0

2

3

Homeknop niet zien

0

0

0

2

Antwoord niet zien

0

0

0

1

Niet zien dat je kunt scrollen

0

0

0

3

Hyperlink in de tekst niet herkennen

1

0

1

0

Problemen – inhoudelijk

Tekst verkeerd interpreteren

1

1

3

2

Problemen – structuur

-

0

0

0

0

Problemen – taak

-

0

0

0

0

Problemen – lezer

Onvoldoende motivatie

0

0

0

1

Overig

Homeknop wordt niet gebruikt

1

1

1

0

Afbeeldingen aan rechterzijde worden
bekeken

1

2

1

1

Reflectief vermogen

1

1

3

2

Goede leesvaardigheid

1

0

1

0

Nauwkeurige lezer

0

0

1

0

Veel kennis

0

0

1

0

Houdt taak voor ogen

2

0

1

0

Slechte leesvaardigheid

0

0

0

1

Leest erg langzaam

0

0

0

1

Slechte scanner

0

0

0

2

Geen terugkoppeling taak-tekst

0

1

0

2

Weet niet wanneer fout

1

0

1

2

Oriënteren op pagina

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Problemen – praktisch

Gebruiker

Opties
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5.3.3 Conclusie
Succesvolle kinderen op de speelse image map website bekijken de homepage bijna altijd in zijn
geheel en nemen de tijd om zich op de website te oriënteren. De links worden veelal uitgebreid
bekeken. Op diepere niveaus richten de kinderen zich op een gedeelte van de website. Ze bekijken
enkele links kort. De kinderen besluiten vrijwel altijd snel en zonder te twijfelen wat hun volgende
actie is.
Waar bij de succesvolle kinderen vrijwel alle kinderen de homepage in zijn geheel bekeken, doet iets
meer dan de helft dit bij de minder succesvolle kinderen. Op de overige niveaus richten de minder
succesvolle kinderen zich meestal direct op een gedeelte van de website.
Hoewel de meeste succesvolle kinderen de taken zelfstandig hebben uitgevoerd, was er ook een
aantal kinderen dat wel hulp nodig had. Zeven keer is inhoudelijke hulp geboden en drie keer
praktische hulp. De praktische hulp was vooral nodig omdat de kinderen niet wisten hoe ze uit het
pop-up scherm moesten komen. De inhoudelijke hulp was vaak nodig omdat een menubalklabel over
het hoofd werd gezien. De jongens kregen iets vaker hulp dan de meisjes.
De minder succesvolle kinderen hebben vrij veel hulp gehad gedurende hun taakuitvoering. De
meisjes hadden voornamelijk inhoudelijke hulp nodig. Dit kwam ook doordat er twee meisjes waren
die onvoldoende gemotiveerd waren om de taken uit te voeren. De onderzoeker moest hen vaak
naar de correcte pagina begeleiden. Daarnaast weten sommige meisjes niet wanneer ze afdwalen en
verliezen ze hun taak af en toe uit het oog. Het lijkt erop dat jongens een iets beter overzicht op de
website hebben.
High scent correct links, een tekort aan inhoudelijke kennis en een verkeerde inschatting van de
menubalklabels zorgden bij alle kinderen voor problemen. Ook het niet zien van een menubalklabel,
niet weten hoe je uit een pop-up scherm komt en het niet snappen van de taak zorgde voor
problemen. Wat vooral opvalt, is dat de kinderen op alle gebieden problemen ondervinden. De
minder succesvolle kinderen liepen alleen vaker tegen problemen op.
Het was opvallend dat de kinderen op de speelse image map website ook hulp nodig hadden met
hun taken. De taken zijn namelijk hetzelfde, ongeacht het websitetype. Alleen op de speelse image
map website ondervonden de kinderen echter problemen met de taak. Ze snapten het niet en
vroegen om meer uitleg. Dit is mogelijk te verklaren door de cognitive load theory van Sweller et al.
(1998). De kinderen waren wellicht zo veel cognitieve ruimte kwijt door het werken met de speelse
image map website, dat ze geen cognitieve ruimte meer over hadden om de taak te begrijpen.
Bij de succesvolle kinderen valt op dat ze vaak de menubalklabels goed kunnen inschatten. Ook
beschikken ze veelal over een reflectief vermogen en houden ze de taak goed voor ogen. De meeste
kinderen denken eerst voordat ze doen (vooral meisjes). Een enkeling gebruikt trial and error
(voornamelijk jongens). Daarnaast gebruiken de meisjes vaak meerdere zoekstrategieën. De jongens
gebruiken slechts één manier van zoeken.
Bij de minder succesvolle kinderen zijn er twee werkwijzen zijn te onderscheiden, namelijk trial and
error en ‘eerst denken dan doen’. De meeste kinderen hanteerden meerdere zoekstrategieën (vooral
jongens), alleen leverde dit weinig succes op. Dit is te verklaren doordat de kinderen de
menubalklabels niet goed konden inschatten en de taak gemakkelijk uit het oog verloren. Een ander
probleem was dat sommige kinderen (meisjes) een soort ‘klikangst’ hadden. Ze waren erg onzeker en
durfde niet goed te klikken. Het klikken en uitproberen is juist bij de speelse image map website heel
belangrijk.
Ten slotte was het opvallend dat met name minder succesvolle meisjes het moeilijk hadden op de
contentpagina’s. De problemen waar ze tegenaan liepen waren voornamelijk praktisch en inhoudelijk
van aard. Succesvolle kinderen en minder succesvolle jongens hadden amper problemen.
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5.4 Zijn bepaalde kinderwebsiteontwerpen beter geschikt voor bepaalde kinderen?
Op basis van de informatie die in dit onderzoek is vergaard, is niet met zekerheid te zeggen of
bepaalde kinderwebsiteontwerpen beter of juist minder geschikt zijn voor bepaalde kinderen. Er is
echter wel een beeld te schetsen van hoe succesvolle en minder succesvolle kinderen ‘eruit zien’ op
de verschillende websiteontwerpen. In deze paragraaf worden de gevonden verschillen samengevat
en wordt er dieper op deze verschillen ingegaan.
5.4.1 Klassieke website
Er waren ongeveer evenveel jongens als meisjes die succesvol waren op de klassieke website. Ze
hanteerden echter wel een andere werkwijze. Succesvolle meisjes dachten eerst na voordat ze iets
deden en succesvolle jongens werkten via trial and error. Dit zorgde ook voor ander gedrag op de
website. Zo kozen jongens vaker voor high scent incorrect links en hanteerden ze soms een loopy
navigatiestijl. Meisjes kozen vaker voor low scent correct links, hielden de taak goed voor ogen en
lieten zien over een goed reflectief vermogen te beschikken.
Het verschil in werkwijze tussen jongens en meisjes kan mogelijk verklaard worden door een verschil
in game-ervaring (zie ook hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.3 op pagina 25 en 26). Het is niet ondenkbaar
dat de kinderen met veel game-ervaring (meestal jongens) eerder dingen uitproberen en dus
‘zomaar’ ergens op klikken, terwijl kinderen met weinig game-ervaring (meestal meisjes) eerst
nadenken voordat ze ergens op klikken en op die manier proberen rationeel een volgende actie te
kiezen. Een andere verklaring zou te vinden kunnen zijn in een meer algemeen verschil tussen
jongens en meisjes. Om dit uit te zoeken zijn in bijlage 15 de werkwijzen van de kinderen afgezet
tegen geslacht en game-ervaring. Hieruit is op te maken dat het verschil in werkwijze waarschijnlijk
te verklaren is door de game-ervaring: kinderen zonder game-ervaring (nooit) werken vooral door
eerst te denken en dan pas te doen en kinderen met veel ervaring (meer dan 1 uur per dag) werken
vooral via trial and error.
Een belangrijke succesfactor op de klassieke website was dat de kinderen vaak snel wisten wanneer
ze fout zaten. Dit kwam mede doordat ze de taak goed voor ogen hielden. Daarnaast hadden de
succesvolle kinderen meerdere zoekstrategieën voor handen.
Als er wordt gekeken naar de kinderen die minder succesvol waren op de klassieke website, valt op
dat dit vooral jongens zijn. Zij hadden met name moeite om de juiste contentpagina’s te kiezen. Over
het algemeen kan gezegd worden dat minder succesvolle kinderen geen gestructureerde manier
hebben om naar de website te kijken. Daarnaast hadden ze moeite om in te schatten welke
informatie onder welke menubalklabels valt. Dit komt deels door gebrek aan inhoudelijke kennis en
deels doordat ze de taak uit het oog verloren. Ook klikten ze vaak op high scent incorrect links.
Doordat de kinderen geen meerdere zoekstrategieën gebruikten en niet wisten wanneer ze fout
gingen, liepen ze vaak vast na het aanklikken van een high scent incorrect link. Daarnaast gaven
sommige kinderen een incorrect antwoord, omdat ze van tevoren al in hun hoofd hadden wat het
antwoord zou moeten zijn (zoals bij Neil Armstrong). Ten slotte hanteerden de minder succesvolle
kinderen alleen trial and error en geen ‘eerst denken dan doen’. Dit komt wellicht doordat de
kinderen niet goed konden inschatten welke informatie onder welke menubalklabels staat. Dit lokt
trial and error-gedrag uit (als je het niet weet, probeer je maar wat uit).
Op de contentpagina hadden succesvolle kinderen vaker inhoudelijke hulp nodig hadden dan minder
succesvolle kinderen. De minder succesvolle kinderen gaven echter vaker een onjuist antwoord. Dit is
te verklaren doordat zij vaker de tekst verkeerd interpreteerden, een hyperlink in de lopende tekst
niet herkenden, onvoldoende leesvaardigheid hadden of de tekst te snel scanden. Ook een gebrek
aan terugkoppeling tussen de tekst en de taak zorgde voor problemen. De succesvolle kinderen
vonden vaak wel het juiste antwoord doordat ze over een reflectief vermogen beschikken en de taak
niet uit het oog verloren.
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5.4.2 Speels-klassieke website
Opvallend genoeg hadden zowel de succesvolle als de minder succesvolle kinderen weinig hulp van
de onderzoeker nodig om de taken uit te voeren. Op de contentpagina hadden ze zelfs helemaal
geen hulp nodig. Dit impliceert dat bijna alle kinderen in staat waren om zelfstandig hun weg te
vinden op de website. Dit wil echter niet zeggen dat de kinderen geen problemen ondervonden.
De problemen waar de succesvolle en minder succesvolle kinderen tegen aan liepen, waren
grotendeels hetzelfde. Ze klikten op high scent incorrect links en hadden een verkeerde verwachting
van de menubalklabels. Het verschil was dat minder succesvolle kinderen vaker deze problemen
ervoeren. Dit is vooral terug te leiden op het kunnen inschatten van de menubalklabels: minder
succesvolle kinderen hebben meer moeite om te voorspellen welke informatie onder welke labels
staat. Dit is mede te verklaren doordat deze kinderen te weinig inhoudelijke kennis hebben. Ook
hebben ze moeite om de taak voor ogen te houden, waardoor ze soms afdwaalden. Verder lijkt het
er op dat de minder succesvolle kinderen van tevoren iets in hun hoofd hebben en dan niet meer
open staan voor alternatieven (Neil Armstrong).
Daarnaast liep een aantal kinderen tegen een ander probleem op, namelijk een fout op de website.
De afbeeldingen bij ‘grondstoffen & materialen’ en ‘ruimte & ruimtevaart’ waren omgewisseld.
Hierdoor dachten met name visueel ingestelde kinderen ten onrechte dat er onder het label
‘grondstoffen & materialen’ iets te vinden zou zijn over de ruimte.
Over het algemeen kan gezegd worden dat succesvolle kinderen op de speels-klassieke website
werken door ‘eerst te denken en dan pas te doen’. Mogelijk zorgden de afbeeldingen bij de
menubalklabels ervoor dat kinderen een betere voorstelling van de labels kunnen maken en dus
geen trial and error meer nodig hadden. De succesvolle kinderen beschikken verder over een goed
reflectief vermogen en houden de taak voor ogen. Waar succesvolle kinderen werken door eerst te
denken en dan pas te doen, werken de meeste minder succesvolle kinderen door middel van trial
and error. Vooral jongens gebruiken vaak deze werkwijze.
Als er specifiek naar het verschil tussen jongens en meisjes gekeken wordt, blijkt dat de minder
succesvolle meisjes meer problemen hebben met de structuur (loopy navigatie en niet weten hoe de
websitestructuur werkt) van de website. De minder succesvolle jongens zien vaker een
menubalklabel over het hoofd of hebben een tekort aan inhoudelijke kennis. Over het verschil tussen
succesvolle jongens en meisjes is niets te zeggen, omdat er te weinig succesvolle meisjes waren om
een representatief beeld te kunnen schetsen.
5.4.3 Speelse image map website
Er waren ongeveer evenveel jongens als meisjes die goed presteerden op de speelse image map
website. Succesvolle kinderen op de speelse image map website bekijken, in tegenstelling tot
kinderen op de overige websites, de homepage bijna altijd in zijn geheel en nemen de tijd om zich op
de website te oriënteren. Verder valt op dat ze de menubalklabels vaak goed kunnen inschatten. Ook
beschikken ze veelal over een goed reflectief vermogen en houden ze de taak goed voor ogen.
Er was ook een duidelijk verschil in de werkwijze tussen jongens en meisjes. Jongens gebruikten
vaker trial and error en werkten met slechts één manier van zoeken. Meisjes dachten eerst na
voordat ze iets deden en hanteerden meerdere zoekstrategieën. Beide manieren van werken kunnen
dus succes opleveren.
Er waren eveneens ongeveer evenveel jongens als meisjes die minder goed presteerden op de
speelse image map website. Waar bij de succesvolle kinderen vrijwel alle kinderen de homepage in
zijn geheel bekeken, doet iets meer dan de helft dit bij de minder succesvolle kinderen.
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De minder succesvolle kinderen ondervonden problemen doordat ze vaak voor high scent incorrect
links kozen, een tekort aan inhoudelijk kennis hadden, de menubalklabels niet goed konden
inschatten en de taak uit het oog verloren. Daarnaast hadden een aantal kinderen praktische
problemen, problemen met de structuur van de website (zoals niet weten hoe je uit een pop-up
scherm kunt komen). Een ander probleem was dat sommige meisjes een soort ‘klikangst’ hadden,
terwijl het klikken en uitproberen bij de speelse image map website juist een belangrijk onderdeel is.
Opvallend is dat de kinderen op alle gebieden problemen ondervonden.
Bij de minder succesvolle kinderen zijn, net als bij de succesvolle kinderen, twee werkwijzen te
onderscheiden, namelijk trial and error en ‘eerst denken dan doen’. De meeste kinderen hanteerden
meerdere zoekstrategieën (vooral jongens), alleen leverde dit weinig succes op. Dit is te verklaren
doordat de kinderen de menubalklabels niet goed konden inschatten en de taak gemakkelijk uit het
oog verloren.
Een opmerkelijk punt op de speelse image map website was ten slotte dat zowel succesvolle als
minder succesvolle kinderen tegen problemen aanliepen wat betreft de taken. Dit is opmerkelijk
omdat de taken op iedere website hetzelfde waren. Alleen op de speelse image map website hadden
de kinderen hier echter problemen mee. Dit is wellicht te verklaren met behulp van de cognitive load
theory van Sweller et al. (1998). Deze theorie veronderstelt dat als het werkgeheugen teveel belast
wordt, dit ten koste gaat van de informatieverwerking. De kinderen werden op de speelse image
map website misschien zo in beslag genomen door de website, dat het werkgeheugen teveel belast
werd. Hierdoor hadden ze geen cognitieve ruimte meer voor het begrijpen van de taak.
Er is nu meer bekend over succesvolle en minder succesvolle kinderen op de verschillende websites.
Op basis van deze gegevens kunnen er ook algemene conclusies getrokken worden over succesvolle
en minder succesvolle kinderen.
5.4.4 Succesvolle versus minder succesvolle kinderen
Over het algemeen kan gesteld worden dat succesvolle kinderen de menubalklabels goed kunnen
inschatten. Ze weten welke informatie onder welke labels staat. Dit betekent niet dat ze nooit op
high scent incorrect links klikken, maar wel dat ze regelmatig low scent correct links kiezen en vaak
het ideaalpad volgen. Daarnaast kunnen succesvolle kinderen de taak goed voor ogen houden,
waardoor ze eveneens minder snel van het ideaalpad afwijken. Als ze toch afdwalen, weten ze
doorgaans snel wanneer ze fout zitten en herstellen ze zich direct. Meestal hebben de succesvolle
kinderen meerdere zoekstrategieën voor handen.
De minder succesvolle kinderen hebben juist veel moeite om de menubalklabels in te schatten en
missen regelmatig ook de inhoudelijke kennis om dit te kunnen. Dit betekent dat ze vaak op high
scent incorrect links klikken en amper op low scent correct links. Ook verliezen ze de taak snel uit het
oog en dwalen mede daardoor van het ideaalpad af. Vaak hebben de minder succesvolle kinderen
slechts één zoekstrategie voor handen.
Een andere opvallende uitkomst in dit onderzoek is dat game-ervaring invloed lijkt te hebben op de
werkwijze van kinderen. Kinderen met weinig game-ervaring (meestal meisjes) denken eerst na
voordat ze iets doen, terwijl kinderen met veel game-ervaring (meestal jongens) werken door middel
van trial and error. Als de menubalklabels worden voorzien van afbeeldingen (zoals op de speelsklassieke website), lijkt het tekstbegrip van de kinderen vergemakkelijkt te worden en gebruiken de
succesvolle kinderen geen trial and error meer. Dit gedrag wordt dus alleen ‘uitgelokt’ als de
kinderen niet precies weten waar ze heen moeten. Dit kan ook verklaren waarom minder succesvolle
kinderen vaker via trial and error werken: ze weten niet waar ze heen moeten doordat ze de
menubalklabels niet goed kunnen inschatten en proberen daarom maar iets uit.
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6. Conclusie
In de conclusie zal kort antwoord worden gegeven op de eerder opgestelde deelvragen en de
hoofdvraag.
In hoeverre verschillen de prestaties op en de beoordeling van de drie typen kinderwebsites?
Er zijn een aantal verschillen tussen de prestaties op de verschillende websites. Zo blijkt dat kinderen
bij taak 2 succesvoller zijn op de speels-klassieke website dan op de speelse image map website. Bij
taak 4 en 5b waren kinderen het minst succesvol op de klassieke website. Daarnaast hadden
kinderen op de klassieke website de meeste kliks nodig te hebben. Ook op de beoordeling van de
websites is een verschil. De pragmatische kwaliteit van de speels-klassieke website wordt positiever
beoordeeld dan die van de speelse image map.
In hoeverre hebben geslacht, leeftijd, school en internetervaring invloed op de prestaties op en de
beoordeling van de drie typen kinderwebsites?
Alle bovengenoemde aspecten hebben in meer of mindere mate invloed op de prestaties op en/of
de beoordeling van de drie typen websites. Zo zijn jongens op de speelse image map website iets
sneller dan meisjes en waarderen ze de hedonische kwaliteit van deze website ook hoger. Dit verschil
blijkt te verklaren doordat jongens meer game-ervaring hebben. In de kwalitatieve analyse is dieper
ingegaan op het verschil tussen jongen en meisjes. Hier wordt in de volgende deelvragen meer over
verteld.
Leeftijd heeft alleen invloed op de beoordeling van de hedonische kwaliteit. Het blijkt dat 11-jarigen
de hedonische kwaliteit van de klassieke website hoger beoordelen dan 12-jarigen. Op de speelsklassieke website beoordelen kinderen van 10 jaar de hedonische kwaliteit van dit websiteontwerp
hoger dan kinderen van 11 jaar.
Wat betreft het type school is de belangrijkste conclusie dat kinderen van de Regenboog (een zwakke
school) verschillen van de kinderen van de andere scholen, zowel op de prestatie als op de
beoordeling.
De mate van internetervaring blijkt invloed te hebben op het succes dat kinderen op een website
hebben. Kinderen met weinig ervaring hebben namelijk meer succes op de klassieke website dan op
de speelse image map website. Tegenstrijdig genoeg beoordelen kinderen met weinig ervaring de
pragmatische kwaliteit van de klassieke website wel lager dan kinderen met veel ervaring. Daarnaast
presteren kinderen met gemiddelde ervaring beter op de speelse image map website dan op de
klassieke website. Dit is ook terug te zien in de beoordeling van de pragmatische kwaliteit: kinderen
met gemiddelde ervaring zijn positiever over de werking van de speelse image map website dan
kinderen met weinig ervaring.
Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de klassieke website?
De succesvolle kinderen op de klassieke website weten doorgaans snel wanneer ze fout zitten en
houden de taak goed voor ogen. De meisjes werken meestal door eerst te denken en dan pas te
doen. De jongens werken via trial and error. Dit verschil in werkwijze lijkt te verklaren door het
verschil in game-ervaring tussen jongens en meisjes. Kinderen met weinig game-ervaring (doorgaans
meisjes) werken vooral door eerst te denken en dan te doen, terwijl de kinderen met veel gameervaring (meestal de jongens) werken via trial and error.
Het verschil in werkwijze zorgde voor meer verschillen tussen jongens en meisjes. Zo kozen jongens
vaker voor high scent incorrect links en hanteerden ze soms een loopy navigatiestijl. Meisjes kozen
vaker voor low scent correct links, hielden de taak goed voor ogen en lieten zien over een goed
reflectief vermogen te beschikken. Zowel jongens als meisjes gebruikten meestal meerdere
zoekstrategieën: ze hadden een plan B als plan A geen succes opleverde.

66

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Amy Mooij

Minder succesvolle kinderen verschillen in de manier waarop een link wordt geselecteerd van
succesvolle kinderen. Waar bij de succesvolle kinderen een duidelijk patroon was te zien bij het
selecteren van de links, ontbreekt bij de minder succesvolle kinderen een gestructureerde manier
van werken. Het lijkt minder succesvolle kinderen te ontberen aan een duidelijke werkwijze. Ze laten
het afhangen van de situatie.
Hoewel vooraf misschien gedacht werd dat minder succesvolle kinderen problemen zouden hebben
met de navigatie, blijkt dit niet het geval te zijn. Ze hebben vooral problemen met het inschatten van
de menubalklabels. Dit resulteerde er onder andere in dat ze vaak op high scent incorrect links en
amper op low scent correct links. Daarnaast misten de minder succesvolle kinderen vaak inhoudelijke
kennis en verloren ze de taak meerdere malen uit het oog. Hierdoor dwaalden ze af van het
ideaalpad of verdwaalden zelfs helemaal op de website. Ook gebeurde het dat ze van tevoren al een
(verkeerd) antwoord in hun hoofd hadden en niet meer open stonden voor alternatieven.
Waar bij de succesvolle kinderen twee werkwijzen te onderscheiden zijn, gebruikten de minder
succesvolle kinderen alleen trial and error. Dit komt wellicht omdat ze de menubalklabels niet goed
konden inschatten. Ook gebruikten geen van de kinderen meerdere zoekstrategieën.
Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke website?
Zowel de succesvolle als de minder succesvolle kinderen waren doorgaans in staat om zelfstandig te
navigeren en hadden weinig hulp nodig bij het uitvoeren van de taken op de speels-klassieke
website. Op de contentpagina hadden de kinderen zelfs helemaal geen hulp nodig.
De problemen waar de succesvolle kinderen wel tegen aan liepen, is dat ze over een menubalklabel
heen keken of dat ze een verkeerde verwachting van een menubalklabel hadden (vooral meisjes).
Een enkele keer had een kind te weinig kennis om de taak goed uit te voeren.
Waar op de klassieke website qua werkwijze bij de succesvolle kinderen een duidelijke tweedeling
was te zien, werken succesvolle kinderen op de speels-klassieke website alleen door ‘eerst denken
dan doen’. Mogelijk zorgen de afbeeldingen bij de menubalklabels ervoor dat kinderen een betere
voorstelling van de labels kunnen maken en dus geen trial and error nodig hadden. Ook een loopy
navigatiestijl komt op de speels-klassieke website niet meer voor. Wel beschikken de meeste
kinderen over een reflectief vermogen en houden ze de taak vaak goed voor ogen.
De meeste problemen waar de minder succesvolle kinderen tegenaan liepen, komen overeen met
die van de succesvolle kinderen: ze kiezen voor high scent incorrect links en hebben een verkeerde
verwachting van de menubalklabels. Dit minder succesvolle kinderen lopen echter veel vaker tegen
deze problemen aan. Dit lijkt vooral te komen doordat ze meer moeite hebben om te voorspellen
welke informatie onder welke menubalklabels staat. Dit komt onder andere doordat deze kinderen
te weinig inhoudelijke kennis hebben. Verder lijkt het dat de minder succesvolle kinderen van
tevoren een antwoord in hun hoofd hebben en dan niet meer open staan voor andere antwoorden.
Dit zorgde er soms voor dat ze een verkeerd antwoord gaven.
De meeste kinderen minder succesvolle kinderen werken door middel van trial and error. Vooral
jongens gebruiken deze werkwijze. Daarnaast werken drie kinderen met meerdere zoekstrategieën
en drie kinderen (allemaal jongens) met één zoekstrategie. Als er specifiek naar de problemen van
jongens en meisjes wordt gekeken, blijkt dat meisjes meer problemen met de structuur (loopy
navigatie en niet weten hoe de websitestructuur werkt) van de website hebben. Jongens zien vaker
een menubalklabel over het hoofd of hebben een tekort aan inhoudelijke kennis.
Welke kenmerken hebben succesvolle en minder succesvolle kinderen op de speelse image map
website?
Succesvolle kinderen op de speelse image map website bekijken, in tegenstelling tot kinderen op de
overige websites, de homepage bijna altijd in zijn geheel en nemen de tijd om zich op de website te
oriënteren. De links worden veelal uitgebreid bekeken.
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Hoewel de meeste succesvolle kinderen de taken zelfstandig hebben uitgevoerd, was er ook een
aantal kinderen dat wel hulp nodig had. Dit was vooral nodig omdat de kinderen niet wisten hoe ze
uit het pop-up scherm moesten komen of omdat een menubalklabel over het hoofd werd gezien. De
jongens kregen iets vaker hulp dan de meisjes.
Bij de succesvolle kinderen valt op dat ze vaak de menubalklabels goed kunnen inschatten. Ook
beschikken ze veelal over een goed reflectief vermogen en houden ze de taak voor ogen. De meeste
kinderen denken eerst voordat ze doen (vooral meisjes). Een enkeling gebruikt trial and error
(voornamelijk jongens). Daarnaast gebruiken de meisjes vaak meerdere zoekstrategieën. De jongens
gebruiken slechts één manier van zoeken.
Waar bij de succesvolle kinderen vrijwel alle kinderen de homepage in zijn geheel bekeken, doet iets
meer dan de helft dit bij de minder succesvolle kinderen. De kinderen hebben vrij veel hulp gehad
gedurende hun taakuitvoering. De meisjes hadden voornamelijk inhoudelijke hulp nodig. Daarnaast
verloren ze de taak zo nu en dan uit het oog. Het lijkt erop dat jongens een iets beter overzicht op de
website hadden. Een ander probleem was dat sommige meisjes een soort ‘klikangst’ hadden, terwijl
het klikken en uitproberen bij de speelse image map website juist een belangrijk onderdeel is.
De kinderen ondervonden problemen doordat ze vaak voor high scent correct links kozen, een tekort
aan inhoudelijk kennis hadden en de menubalklabels niet goed konden inschatten. Wat vooral
opvalt, is dat de kinderen op alle gebieden problemen ondervinden. Dit is mogelijk te verklaren door
de cognitive load theory van Sweller et al. (1998). Het werkgeheugen van de kinderen werd op de
speelse image map website wellicht zo zwaar belast, dat ze geen cognitieve ruimte meer hadden
voor het verwerken en begrijpen van de taak.
Bij de minder succesvolle kinderen zijn er twee werkwijzen te onderscheiden, namelijk trial and error
en ‘eerst denken dan doen’. De meeste kinderen hanteerden meerdere zoekstrategieën (vooral
jongens), alleen leverde dit weinig succes op. Dit is te verklaren doordat ze de menubalklabels niet
goed konden inschatten en de taak gemakkelijk uit het oog verloren.
Zijn bepaalde kinderwebsiteontwerpen beter geschikt voor bepaalde kinderen?
Op basis van dit onderzoek lijken bepaalde kinderwebsiteontwerpen niet beter bij een bepaald type
kind te passen dan andere ontwerpen. Wel kan er een beeld geschetst worden van succesvolle en
minder succesvolle kinderen op de verschillende websites. In de vorige deelvragen is al uitgebreid
besproken welke kenmerken succesvolle en minder succesvolle kinderen op de verschillende
websites hebben. Daarom wil ik hier kort aandacht besteden aan enkele ‘website overschrijdende’
kenmerken van succesvolle en minder succesvolle kinderen.
Succesvolle kinderen kunnen doorgaans de menubalklabels goed kunnen inschatten. Ze weten welke
informatie onder welke labels staat. Daarnaast kunnen ze de taak goed voor ogen houden, waardoor
ze minder snel van het ideaalpad afwijken. Als ze toch afdwalen, weten de succesvolle kinderen snel
dat ze fout zitten en herstellen ze zich direct.
De minder succesvolle kinderen hebben juist veel moeite om de menubalklabels in te schatten en
missen regelmatig de inhoudelijke kennis om dit te kunnen. Ook verliezen ze de taak snel uit het oog
en dwalen daardoor van het ideaalpad af. En ander probleem was dat sommige kinderen van tevoren
al een antwoord in hun hoofd hadden en dan niet meer open stonden voor (correcte) alternatieven.
Nog een website overschrijdend verschil is het verschil in werkwijzen tussen kinderen met weinig
game-ervaring en kinderen met veel game-ervaring. Kinderen met weinig ervaring (meestal meisjes)
denken eerst na voordat ze iets doen, terwijl kinderen met veel ervaring (meestal jongens) werken
door middel van trial and error. Blijkbaar zorgt het gamen ervoor dat kinderen eerder zomaar wat
uitproberen en ergens op klikken. Kinderen met minder game-ervaring zijn wat voorzichtiger en
proberen een meer rationele keuze te maken. Het trial and error-gedrag wordt alleen ‘uitgelokt’ als
de kinderen niet precies weten waar ze heen moeten en is daarom niet terug te zien bij succesvolle
kinderen op de speels-klassieke website (de afbeeldingen bij de menubalklabels zorgen voor een
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beter tekstbegrip). Het tegenovergestelde is te zien bij de minder succesvolle kinderen: ze weten niet
precies waar ze heen moeten doordat ze de menubalklabels niet goed kunnen inschatten en werken
daarom vooral via trial and error.
Ten slotte ben ik aangekomen bij de beantwoording van de hoofdvraag.
Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
Uit dit onderzoek is niet naar voren gekomen dat bepaalde type kinderen beter overweg kunnen met
bepaalde websiteontwerpen. Het enige dat op dit gebied gezegd kan worden is dat jongens moeite
lijken te hebben met de klassieke website en dat dit websiteontwerp wellicht minder geschikt is voor
hen. Ook dit zou met game-ervaring te maken kunnen hebben. Zoals eerder al is vermeld zijn jongens
over het algemeen namelijk ervaren gamers. Wellicht vinden zij de klassieke website saai en daagt dit
type website hen te weinig uit. Een andere mogelijkheid is dat deze website minder geschikt is om
via trial and error (de werkwijze van ervaren gamers) te verkennen. Bij trial and error worden de
keuzes namelijk meer op intuïtieve basis gemaakt dan op rationele gronden. Kinderen hebben vaak
moeite om een voorstelling te maken aan de hand van alleen woorden, waardoor het ook lastiger
kan zijn om intuïtief te handelen en ze dus eerder verkeerde keuzes maken.
Omdat er weinig is te zeggen over de geschiktheid van bepaalde kinderen voor bepaalde typen
websites, is de aandacht in dit onderzoek meer verschoven naar de kenmerken en werkwijzen van
succesvolle en minder succesvolle kinderen. Grofweg kan gesteld worden dat succesvolle kinderen
de taak goed voor ogen houden en de menubalklabels goed kunnen inschatten. Ze weten snel
wanneer ze fout gaan en herstellen zich dan binnen enkele seconden. Hun manier van werken is te
beschrijven als ‘eerst denken dan doen’ (vooral meisjes) of trial and error (vooral jongens). Meestal
hebben de succesvolle kinderen meerdere zoekstrategieën voor handen.
Minder succesvolle kinderen hebben juist veel moeite om te voorspellen welke informatie onder
welke menubalklabels staat en hebben over het algemeen weinig inhoudelijke kennis. Ze klikken
daarnaast vaak op high scent incorrect links en dwalen gemakkelijk van het ideaalpad af. Ze werken
vooral via trial and error en gebruiken vaak maar één zoekstrategie.
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7. Discussie
Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of persoonskenmerken invloed hebben op de
prestaties op en de beoordeling van verschillende typen kinderwebsites. Er is veel informatie
vergaard omtrent dit onderwerp, maar de vraag is nu wat er precies duidelijk is geworden en in
hoeverre dit overeenkomt met andere onderzoeken.
Uit de theorie in hoofdstuk 2 bleek dat er grofweg drie typen websites zijn te onderscheiden, te
weten de klassieke, de speels-klassieke en de speelse image map website. Uit onderzoek van
Jochmann et al. (2010) bleek dat kinderen op de speels-klassieke website het meeste succes hadden,
het snelste de informatie vonden en de website als het gemakkelijkst beoordeelden. De speelsklassieke website werd gevolgd door de klassieke website. De speelse image map website scoorde
beduidend lager op succes, snelheid en moeilijkheid dan de andere twee websites.
Deze resultaten zijn deels in overeenstemming met de resultaten uit het kwantitatieve onderzoek in
hoofdstuk 4. Kinderen lijken inderdaad het beste te kunnen werken met de speels-klassieke website.
Zo bleek dat kinderen bij taak 2 succesvoller waren op de speels-klassieke website dan op de speelse
image map website. Daarnaast werd de pragmatische kwaliteit van de speels-klassieke website ook
positiever beoordeeld dan die van de speelse image map. Verder viel bij de kwalitatieve analyses in
hoofdstuk 5 op dat kinderen op de speels-klassieke website amper hulp nodig hadden om de taken
uit te voeren en dus zelfstandig konden navigeren.
Er waren echter ook tegenstrijdige resultaten: het bleek dat kinderen bij taak 4 en 5b het minst
succesvol waren op de klassieke website. Uit het onderzoek van Jochmann et al. (2010) kwam juist
naar voren dat kinderen het minst succesvol waren op de speelse image map website.
Naast de pragmatische kwaliteit van een website, speelt ook de hedonische kwaliteit van de website
een rol bij de beoordeling van een website. Uit het theoretisch kader bleek dat kinderen op de
klassieke website zich vooral negatief uiten. Op de speels-klassieke website waren er ongeveer
evenveel positieve als negatieve uitingen van de kinderen. Bij de speelse image map was het aantal
positieve en negatieve uitingen eveneens gelijk, alleen lag het totaal aantal uitingen veel hoger dan
bij de speels-klassieke website. Daarnaast waren de meeste van deze hedonische uitingen positief.
Uit de kwantitatieve analyses in hoofdstuk 4 bleek verrassend genoeg dat de kinderen de hedonische
kwaliteit van de drie websites niet anders beoordeelden. Ze vonden de websites allemaal even leuk,
spannend en mooi.
Uit het CUE-model van Thüring & Malkhe (2007) en het IPS-model van Lazonder & Rouet (2007),
kwam naar voren dat het waarschijnlijk lijkt dat persoonskenmerken invloed hebben op de prestaties
op een website en de beoordeling ervan. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan op dit gebied. Uit
het kwantitatieve onderzoeksgedeelte in hoofdstuk 4 bleek dat geslacht, leeftijd, school en
internetervaring inderdaad allemaal invloed hebben op de prestaties op of de beoordeling van de
websites. Deze invloed was echter vaak erg lokaal, waardoor het moeilijk is om algemene conclusies
te trekken. Wel bleek dat enkele verschillen op geslacht te verklaren waren door game-ervaring,
waarbij jongens doorgaans meer game-ervaring hebben dan meisjes.
Met behulp van de kwalitatieve analyse in hoofdstuk 5 werd duidelijk dat dit verschil in gameervaring een belangrijk gevolg heeft voor de werkwijze van kinderen. Kinderen met weinig ervaring
(vooral meisjes) werken namelijk vaak door eerst te denken en dan pas te doen. Kinderen die veel
ervaring hebben (vooral jongens) werken juist door trial and error. Blijkbaar zet gamen aan tot een
meer intuïtieve manier van navigeren. Het trial and error-gedrag wordt alleen ‘uitgelokt’ als de
kinderen niet precies weten waar ze heen moeten. Als de menubalklabels worden voorzien van
afbeeldingen (zoals op de speels-klassieke website), wordt het tekstbegrip van de kinderen
vergemakkelijkt en hebben de succesvolle kinderen geen trial and error meer nodig. De minder
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succesvolle kinderen hebben juist wel trial and error nodig, omdat ze de menubalklabels niet goed
kunnen inschatten.
Uit dit onderzoek kan weinig geconcludeerd worden over wat de invloed van persoonskenmerken nu
precies is op de prestaties op een website en de beoordeling ervan. Wel kan er een beeld geschetst
worden van succesvolle en minder succesvolle kinderen. Ook wordt het vermoeden dat
persoonskenmerken invloed hebben op de prestaties op en de beoordeling van een website door de
kwantitatieve en kwalitatieve analyses verder versterkt.
Aan het einde van dit onderzoek rest er nog een aantal discussiepunten dat moet worden besproken.
Zo is er slechts naar de invloed van een beperkt aantal persoonskenmerken gekeken (geslacht,
leeftijd, school en internetervaring). Er zijn echter meer persoonskenmerken die invloed kunnen
hebben gehad op de taakuitvoering van de kinderen op de websites. In het theoretisch kader is al
naar voren gekomen dat ook het ruimtelijk inzicht, de leesvaardigheid en het milieu wellicht invloed
zouden kunnen hebben op de prestaties op of de beoordeling van een website. Makropoulos (2008)
geeft daarnaast aan dat ieder kind een eigen temperament heeft. Dit temperament kan eveneens
invloed hebben op de taakuitvoering en de beoordeling van de websites. De acht dimensies van
temperament zijn volgens Chess & Thomas (1996; genoemd in Makropoulos, 2008):
- werksnelheid
- concentratieboog
- hoe snel een kind is afgeleid
- hoe een kind reageert op een nieuwe situatie (kijkt hij bijvoorbeeld de kat uit de boom)
- hoe een kind omgaat met nieuwe dingen
- vastbeslotenheid
- intensiteit/energieniveau
- stemming
Al deze aspecten kunnen invloed hebben op hoe een kind omgaat met een website en hoe hij een
website beoordeelt. Dit zou wellicht interessant zijn om in toekomstig onderzoek nader te
onderzoeken.
Een ander discussiepunt is dat de hulp van de onderzoeker niet consistent is toegepast. Zo wordt er
bij het ene kind eerder hulp geboden dan bij het andere kind. Ook krijgen sommige kinderen wel
hulp, waar anderen dit niet krijgen (bijvoorbeeld dat ‘Willem-Alexander op de laatste pagina van
‘mensen uit de geschiedenis’ staat). Dit kan de resultaten iets hebben beïnvloed.
Daarnaast waren er een paar kleine foutjes op sommige websites. Een voorbeeld hiervan zijn de
afbeeldingen die op de speels-klassieke website bij sommige kinderen verwisseld waren (op de
pagina ‘wetenschap & techniek’). Ook was er één kind op de speelse image map website (Eva) die 27
links op één pagina zag, terwijl de overige kinderen er slechts 18 zagen. Ten slotte ontbrak er bij Faes
een belangrijk menubalklabel op de pagina ‘bekende mensen.’
Een andere kanttekening moet gemaakt worden met betrekking tot de LSA scores. De LSA scores zijn
bepaald om vast te stellen wat high scent incorrect links en wat low scent correct links zijn. Als er
echter veel menubalklabels zijn, zullen de kinderen niet alle opties afgaan. Ze zullen meestal stoppen
zodra ze een enigszins relevant label zien. De scores op met name niveau drie van de website
moeten dus enigszins genuanceerd worden. Zo is bij taak 3 (Elfstedentocht) ‘bekende mensen –
mensen uit de geschiedenis – Willem-Alexander’ duidelijk de juiste link (Willem-Alexander heeft een
LSA score van 0.33). Doordat deze echter helemaal op de laatste pagina staat, wordt dit label zelden
zonder (inhoudelijke) hulp gekozen.
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Ten slotte moet er ook een opmerking worden geplaatst over de objectiviteit van dit onderzoek. Bij
het analyseren van de filmpjes speelt de interpretatie van de onderzoeker vrijwel altijd een grote rol.
Dit is zo goed mogelijk ondervangen door te werken met een analyseschema en dit schema ook te
toetsen op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Op deze manier moet de objectiviteit van de
analyses in voldoende mate gewaarborgd zijn.
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Bijlage 1: Taakomschrijvingen
Vraag 1
Je hebt in de dierentuin een kameleon gezien en je zag dat hij zich heel sloom bewoog. Nu vraag je je
af hoe een kameleon een prooi vangt, want hij lijkt toch veel te sloom daarvoor. Kun jij op Junior
Winkler Prins vinden hoe een kameleon zijn prooi vangt?
Vraag 2
Het liefst zou je astronaut willen worden en de ruimte willen gaan verkennen op zoek naar vreemde
planeten, zoals in de film. Kun je op Junior Winkler Prins opzoeken wie eigenlijk het eerste levende
wezen was die een ruimtevaart maakte?
Vraag 3
Je bent met je ouders op vakantie geweest in Friesland en je vader vertelde dat hij wel eens heeft
meegedaan met de Elfstedentocht. Hij vertelde dat hij onderweg ook kroonprins Willem-Alexander
was tegengekomen en nog een eindje met hem heeft geschaatst. Kun jij op Junior Winkler Prins
vinden onder welke naam Willem-Alexander toen heeft meegedaan aan de Elfstedentocht?
Vraag 4
Er wordt vaak gezegd dat Christophorus Columbus Amerika heeft ontdekt. Sommigen zeggen dat dit
niet klopt, maar dat een ander volk Amerika al 500 jaar eerder had ontdekt. Kun jij op Junior Winkler
Prins vinden welk volk Amerika al 500 jaar eerder had ontdekt dan Columbus?
Vraag 5
Isaac Newton heeft een apparaat uitgevonden om de sterren beter te kunnen zien. Zoek op in Junior
Winkler Prins online hoe dat apparaat heet.
Zoek in het woordenboek op Junior Winkler Prins op wat dat woord precies betekent.
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Bijlage 2: Analyseschema plus uitleg en operationalisatie
Het analyseschema dat in dit onderzoek wordt gebruikt is gebaseerd op het Colides+ model van
Juvina & Oostendorp (2008) en is in samenwerking met Yvette Hooijmans en Myrthe de Goeij
opgesteld. Het Colides+ model legt uit hoe gebruikers een webpagina verwerken en hoe de volgende
actie wordt bepaald (zie ook het theoretisch kader op pagina 11 en 12). Een gebruiker kan door die
volgende actie dichter bij de gewenste informatie komen of juist afdwalen. Hij dwaalt af als er wordt
afgeweken van het ideaalpad. Het navigatieproces verloopt dan niet zoals gewenst en er moet
worden gekeken waardoor dit komt.
De gebruiker begint op een webpagina vaak met het parsen van de pagina. Hij kan hierbij naar de
hele pagina kijken of zich focussen op een bepaald gedeelte. Daarna wil hij een link vinden die
aansluit bij het doel dat hij heeft. Hiervoor kan hij naar alle beschikbare links kijken of zich slechts
beperken tot enkele links. Een belangrijke indicatie van de relevantie van een link is de LSA score.
Deze score wordt onder meer bepaald door de semantische overeenkomst tussen het doel van het
kind (in dit geval de taak) en de menubalklabels. Ook wordt er gekeken naar de associaties die
bepaalde woorden oproepen. Als er een menubalklabel is die volgens het ideaalpad gevolgd moet
worden, maar die een lage LSA score heeft, is dit een low scent correct link. Als er een menubalklabel
is die afwijkt van het ideaalpad, maar een hoge LSA score heeft is dit een high scent incorrect link.
Bij het kiezen van een link (het bepalen van de volgende actie), kan er een aantal problemen
optreden. Deze problemen zijn verdeeld over de categorieën praktisch, inhoudelijk, structuur, taak
en lezer. Door de problemen te categoriseren, kan duidelijk worden weergegeven welke aspecten
van de website bij (bepaalde typen) kinderen voor problemen zorgen of juist successen opleveren.
Door per niveau van de website (homepage, hoofdcategorieën, subcategorieën, contentpagina) te
kijken, kan worden getoond op welk niveau van de website (bepaalde typen) kinderen vastlopen.
Het analyseschema voor de contentpagina heeft een iets andere inhoud dan de schema’s voor de
overige websiteniveaus, omdat het op dit niveau niet langer draait om het kiezen van de juiste link.
Op de contentpagina draait het namelijk om het vinden van de gewenste informatie in de tekst. De
manier waarop wordt gelezen speelt hierbij een belangrijke rol.
Op de volgende pagina’s is het analyseschema weergegeven zoals deze is gebruikt in dit onderzoek.
Op de eerste pagina staat algemene informatie als de naam van het kind, de taakvolgorde, een korte
beschrijving van de taken en een algemene indruk van het kind. Op de volgende pagina’s staat per
niveau van de website het daadwerkelijke schema. In de eerste kolom staan de fasen zoals deze door
het Colides+ model worden beschreven. In de tweede kolom staan de keuzemogelijkheden en in de
derde kolom de daarbij behorende uitleg. Omdat de interpretatie van de filmpjes in sterke mate
afhankelijk is van de (subjectieve) waarneming van de onderzoeker, worden in de vierde kolom de
waarnemingen zo goed en objectief mogelijk geoperationaliseerd.
Tor slot moet er nog worden opgemerkt dat het in dit onderzoek gaat om de algemene werkwijze
van de kinderen. In de analyseschema’s gaat het dus niet om het aantal keer dat iets gebeurt (er
wordt daarom niet geturfd), maar hoe een kind over het algemeen op de website werkt. Hoe bepaalt
hij zijn keuzes, wanneer wijkt hij af van het ideaalpad en hoe komt het dat hij afwijkt? Op die manier
is na het uitvoeren van de analyses hopelijk per kinderwebsite een beeld te schetsen van succesvolle
en minder succesvolle kinderen.
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Analyseschema (in rood is een voorbeeld)
<Naam kind> Pietje, Taakvolgorde: 1, 3, 4, 2, 5
Korte beschrijving navigatieproces per taak
Taak 1, Kameleon
Gevolgd pad: natuur à reptielen & amfibieën à kameleon
<korte beschrijving van het verloop van de taak>
Pietje bekeek eerst uitgebreid de website voordat hij aan de taak begon. Hij koos toen zonder
twijfelen voor ‘natuur’. Hij wist niet zeker wat de kameleon is, maar koos wel de goede pagina. Op de
contentpagina had hij inhoudelijke hulp nodig om het antwoord te vinden.
Taak 3, Elfstedentocht
Gevolgd pad: <navigatiepad dat het kind heeft gevolgd>
<korte beschrijving van het verloop van de taak>
Taak 4, Columbus
Gevolgd pad: <navigatiepad dat het kind heeft gevolgd>
<korte beschrijving van het verloop van de taak>
Taak 2, Ruimtevaart
Gevolgd pad: <navigatiepad dat het kind heeft gevolgd>
<korte beschrijving van het verloop van de taak>
Taak 5a, Newton
Gevolgd pad: <navigatiepad dat het kind heeft gevolgd>
<korte beschrijving van het verloop van de taak>
Taak 5b, Woordenboek
Gevonden/niet gevonden
Algemeen
<Algemene indruk van het kind en van het navigatieproces>
Pietje kan prima navigeren, maar heeft moeite om de menubalklabels goed in te schatten. Om toch
de juiste pagina te vinden werkt hij via trial and error. Hij gebruikt meerdere zoekstrategieën.
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Mogelijkheden

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken
Enkele bekeken
Alle bekeken
Wisselend

Twijfelt
Besluit snel
Wisselend

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

Stadium

Parsen

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Niveau 1 (homepage):

Twijfelt: Het kind weet niet welke pagina hij moet kiezen. Dit is te
herkennen doordat het kind aangeeft het niet te weten, door
‘twijfeluitingen’ als eh/uhm of doordat het kind met zijn muis tussen
twee opties blijft bewegen.
Besluit snel: Het kind klikt zonder twijfel op de volgende link. Ook dit
kan even duren, doordat het kind goed nadenkt, maar hij vertoont geen
van bovengenoemde kenmerken.
Wisselend: Het kind wisselt sterk in zijn manier van keuzes maken

Kort bekeken: De links worden slechts vluchtig gescand
Uitgebreid bekeken: De links worden rustig bekeken en de kinderen
nemen de tijd om de ze daadwerkelijk tot zich door te laten dringen
Enkele links: Er worden slechts enkele links bekeken
Alle links bekeken: Alle links worden bekeken
Wisselend: Het kind wisselt sterk in zijn manier van kijken naar de links

Wijkt het kind af van het optimale navigatiepad
door low scent correct links of high scent
incorrect links?
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Low scent correct link: Een link die volgens het ideaalpad gekozen moet
worden, maar een lage LSA score heeft
High scent incorrect link: Een link die volgens het ideaalpad niet
gekozen moet worden, maar een hoge LSA score heeft.

Maakt het kind zelfstandig de keuze voor een link Zelfstandig: Het kind heeft geen hulp gekregen van de onderzoeker.
of krijgt hij/zij daarbij hulp?
Hulp: Het kind heeft hulp gehad van de onderzoeker. Dit kan
inhoudelijke hulp zijn (hulp met het vinden de informatie zoals ‘je moet
naar die pagina’) of praktische hulp (hulp met de werking van de
website zoals ‘zijn er nog meer onderwerpen?’).

Twijfelt het kind bij de keuze van een link of
maakt het kind snel de keuze om een bepaalde
link te volgen

Worden alle links bekeken, of wordt/worden er
maar één/enkele links bekeken alvorens een link
wordt gekozen? En worden de links kort of
uitgebreid bekeken?

Gedeelte: Als het kind zich direct op een gedeelte van de pagina richt
(meestal de menubalk)
(Bijna) alles: Als het kind de hele pagina bekijkt voordat hij aan de taak
begint.

Operationalisatie

Amy Mooij

Wordt de hele pagina bekeken alvorens gefocust
wordt op één gedeelte?

Toelichting
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– praktisch
– inhoudelijk
– structuur
– taak
– lezer

-

-

Problemen

Overig

Gebruiker

Niveau 3 (subcategorie):
Zie het schema voor niveau 1

Niveau 2 (hoofdcategorie):
Zie het schema voor niveau 1

Mogelijkheden

Stadium

Vallen er bepaalde zaken op bij het kind, zoals
leesvaardigheid, zoekgedrag etc.

Overige zaken die opvallen, maar niet onder
bovengenoemde categorieën te scharen zijn.

* (zie de laatste pagina van deze bijlage)

Toelichting
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Dit zijn zaken die kindspecifiek zijn, zoals:
- het hanteren van één of meerdere zoekstrategieën (zoekt het kind op
één manier of heeft hij nog een plan B? Zoekt het kind bijvoorbeeld
alleen op Willem-Alexander of ook op Elfstedentocht?)
- de werkwijze (‘trial and error’ of ‘eerst denken dan doen’).
Let op: trial and error is wat anders dan meerdere zoekstrategieën
gebruiken. Bij trial and error worden lukraak keuzes gemaakt, bij
meerdere zoekstrategieën zit er duidelijk een idee achter de keuzes.
- het wel of niet snel herkennen als het kind afdwaalt
- het goed kunnen inschatten van de menubalklabels (het kind weet
welke informatie onder welke labels staat)
- het hebben van ‘klikangst’ (weinig klikken, veel bevestiging vragen)

Dit kunnen zaken zijn als:
- niet meer terugkomen op de homepage
- problemen op de website (zoals afbeeldingen die verkeerd om staan)

-

Operationalisatie

Amy Mooij

Mogelijkheden

Kort
Uitgebreid

Grondig lezen
Vluchtig lezen
Scannen

Gebruikt menuutje wel
Gebruikt menuutje niet

Geen hulp nodig
Inhoudelijke hulp nodig
Praktische hulp nodig

Goed antwoord
Antwoord wordt niet gezien
Verkeerd antwoord
Geen antwoord

Stadium

Oriënteren op pagina

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Antwoorden

Niveau 4 (contentpagina):
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Kort: Als het kind direct begint met lezen/scannen van de tekst.
Uitgebreid: Als het kind eerst de pagina bekijkt, alvorens te beginnen
met lezen/scannen van de tekst.

Operationalisatie

Geen hulp nodig: Het kind heeft geen hulp gekregen van de
onderzoeker.
Inhoudelijke hulp nodig: Hulp met het vinden van de informatie zoals
‘je moet helemaal naar beneden’
Praktische hulp nodig: Hulp met de werking van de website zoals ‘kan
je nog doorklikken op dat onderwerp?’

Gebruikt menuutje wel: Het menu aan de linkerzijde wordt gebruikt
Gebruikt menuutje niet: het menu aan de linkerzijde wordt niet
gebruikt
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Vindt het kind het juiste antwoord of niet? Goed antwoord: Het kind geeft het correcte antwoord
Antwoord wordt niet gezien: Het kind is op de juiste pagina, maar ziet
het antwoord niet staan
Verkeerd antwoord: Het kind geeft een fout antwoord (doordat hij op
de verkeerde pagina is of doordat hij de tekst niet goed begrijpt)
Geen antwoord: Het kind kan het antwoord niet vinden

Heeft een kind hulp nodig op de pagina?
– Inhoudelijk: het vinden van het juiste
antwoord
– Praktisch: gebruiken van menu/
scrolbalk/ hyperlinks

Wordt het navigatiemenu aan de
linkerzijde van de tekst gebruikt?

Wordt er grondig gelezen, vluchtig gelezen Grondig lezen: De gehele tekst wordt van a tot z gelezen
Vluchtig lezen: De tekst wordt oppervlakkig doorgelezen. Het is
of wordt de tekst gescand?
minder precies dan grondig lezen, maar preciezer dan scannen.
Scannen: De tekst wordt gescand (vaak wordt hierbij alleen naar de
tussenkopjes gekeken)

Wordt de hele pagina bekeken of maar
een gedeelte?

Toelichting

Amy Mooij

Problemen – inhoudelijk

Knoppen niet zien

Problemen – praktisch

Verkeerde verwachting
hyperlink

Verkeerde verwachting
menubalklabel

Tekst verkeerd interpreteren

Tekst te moeilijk

Tekst te lang

Link over het hoofd zien

Hyperlink niet herkennen

Knoppen verkeerd
interpreteren

Mogelijkheden

Stadium
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-

Toelichting
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Tekst te lang: Het kind vindt de tekst te lang (lastig te meten, dus
alleen als het kind dit specifiek zegt)
Tekst te moeilijk: Het kind vindt de tekst te moeilijk (lastig te meten,
dus alleen als het kind dit specifiek zegt)
Tekst verkeerd interpreteren: Het kind interpreteert de tekst
verkeerd (als het kind na het lezen van de tekst tot een verkeerd
antwoord komt)
Menubalklabel niet begrepen of verkeerde verwachting ervan: Als
het kind denkt dat er andere informatie onder het label staat dan er
daadwerkelijk staat (zoals een kind dat verwacht dat informatie over
de Elfstedentocht onder ‘de mens’ zal staan)
Verkeerde verwachting hyperlink: Als het kind wel weet dat het een
hyperlink is, maar denkt dat er geen nuttige informatie bij deze link
zal staan

Knoppen niet zien: Het kind ziet een knop over het hoofd (volgendeof homeknop), waardoor hij vastloopt op de website
Knoppen verkeerd interpreteren: Het kind ziet de knop wel, maar
denkt dat deze een ander functie heeft (moeilijk te meten, dus alleen
als een kind dit specifiek zegt)
Hyperlink in de tekst niet herkennen: De hyperlink wordt niet
herkend door het kind, waardoor hij er niet op klikt
Link/menubalklabel over het hoofd zien: Het kind ziet de
menubalklabel over het hoofd en vindt daardoor niet de juiste pagina

Operationalisatie
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Kind weet niet waar hij zich
bevindt op de website

Problemen – structuur

Tekort inhoudelijke kennis

Problemen – lezer

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te
zeggen?

Overig

Gebruiker

Onvoldoende motivatie

Onvoldoende leesvaardigheid

Kind snapt taak niet

Problemen – taak

Kind weet niet hoe hij om moet
gaan met websitestructuur

Kind weet niet hoe hij uit popup scherm kan komen

Kind weet niet dat hij een
pagina al eerder heeft bezocht

Mogelijkheden

Stadium
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Vallen er bepaalde zaken op bij
het kind, zoals leesvaardigheid,
zoekgedrag etc.

Overige zaken die opvallen, maar
niet onder bovengenoemde
categorieën te scharen is.

-

Dit zijn zaken die kindspecifiek zijn, zoals:
- de leesvaardigheid
- het wel of niet snel herkennen als het kind afdwaalt

Dit kunnen zaken zijn als:
- homeknop wordt niet gebruikt
- menu aan de rechterzijde wordt gebruikt (filmpjes en afbeeldingen)
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Tekort aan inhoudelijke kennis: Het kind ontbeert de kennis om de taak
succesvol af te ronden (zoals een kind dat niet weet dat een kameleon een
reptiel is)
Onvoldoende leesvaardigheid: Het kind beschikt niet over voldoende
leesvaardigheid om de taak succesvol af te ronden
Onvoldoende motivatie: het kind is niet gemotiveerd en doet niet zijn best om
de taken goed uit te voeren. Hij geeft snel op. Ook dit is lastig te meten.
Belangrijk hierbij zijn daarom de uitingen en de houding van het kind.

Kind begrijpt taak niet: Als het kind om extra uitleg vraagt of zegt de taak niet
te snappen.

Kind weet niet waar hij zich bevindt: het kind is de draad kwijt en weet niet
meer op welk niveau van de website hij zich bevindt (lastig te meten, dus
alleen als het kind een opmerking in die trant maakt)
Kind weet niet dat hij een pagina al eerder heeft bezocht: Als het kind
meerdere keren onbewust op dezelfde pagina komt. Het is lastig om vast te
stellen of een kind bewust of onbewust handelt. Daarom moet er goed op
worden gelet wat een kind zegt. Een opmerking als ‘oh, hier ben ik al geweest’
duidt op een loopy navigatiestijl. Een opmerking als ‘het moet toch hier bij
staan’ duidt op een bewuste keuze
Kind weet niet hoe hij uit pop-up scherm komt: Als het kind niet zelfstandig
uit het pop-up scherm komt
Kind weet niet hoe hij om moet gaan met structuur van de website: Het kind
weet niet hoe de website werkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind een
image map website verwacht, maar een speels-klassieke website voor zich
heeft. Aan de andere kant kan het kind net zo goed de image map niet
snappen en vergeefs op zoek gaan naar een menubalk.

-

-

Operationalisatie

Toelichting

Amy Mooij
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Bijlage 3: Ideaalpad per taak
Taak 1 (kameleon):
Natuur – reptielen en amfibieën – kameleon
Taak 2 (Laika):
Wetenschap en techniek – ruimte en ruimtevaart – ruimtevaart
OF Wetenschap en techniek – ruimte en ruimtevaart – astronaut
Taak 3 (Elfstedentocht):
Sport en bewegen – stadions en toernooien – Elfstedentocht
OF Bekende mensen – Willem Alexander – Elfstedentocht
Taak 4 (Columbus):
Geschiedenis – tijd van ontdekkers en hervormers - ontdekkingsreizen
OF Geschiedenis – tijd van monniken en ridders – ontdekkingsreizen
Taak 5 (telescoop + woordenboek):
Bekende mensen – uitvinders en wetenschappers – Isaac Newton
OF Wetenschap en techniek – zo werkt het – telescoop
OF Wetenschap en techniek – ruimte en ruimtevaart - heelal
OF Wetenschap en techniek – ruimte en ruimtevaart – ster
OF Wetenschap en techniek – ruimte en ruimtevaart – komeet
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Bijlage 4: LSA scores
Taak 1: Kameleon
Taakomschrijving
Je hebt in de dierentuin een kameleon gezien en je zag dat hij zich heel sloom bewoog. Nu vraag je je
af hoe een kameleon een prooi vangt, want hij lijkt toch veel te sloom daarvoor. Kun jij op Junior
Winkler Prins vinden hoe een kameleon zijn prooi vangt?
(Homepage)
aardrijkskunde
geschiedenis
wetenschap en techniek
natuur
de mens
kunst
bekende mensen
sport en beweging
zo leven we

0.12
0.10
0.11
0.15
0.17
0.09
0.12
0.13
0.10

(Hoofdcategorie: natuur)
dinosauriërs
oorsprong en ontwikkeling
reptielen en amfibieën
vissen
zoogdieren
insecten en spinnen
planten en bomen
schaaldieren, weekdieren en wormen
vogels

0.08
0.11
0.19
0.12
0.15
0.13
0.11
0.09
0.09

(Subcategorie: reptielen en amfibieën)
amfibieën
kikker
reptielen
slang
hagedis
krokodil
salamander
wurgslang
kameleon
pad
schildpad

0.13
0.12
0.14
0.15
0.13
0.18
0.16
0.19
0.38
0.10
0.12

ideaalpad
high scent incorrect link

ideaalpad

ideaalpad
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Ruimtevaart
Taakomschrijving:
Het liefst zou je astronaut willen worden en de ruimte willen gaan verkennen op zoek naar vreemde
planeten, zoals in de film. Kun je op Junior Winkler Prins opzoeken wie eigenlijk het eerste levende
wezen was die een ruimtevaart maakte?
(Homepage)
aardrijkskunde
geschiedenis
wetenschap en techniek
natuur
de mens
kunst
bekende mensen
sport en beweging
zo leven we

0.10
0.11
0.14
0.15
0.19
0.08
0.14
0.10
0.09

(Hoofdcategorie: wetenschap en techniek)
grondstoffen en materialen
0.09
ruimte en ruimtevaart
0.37
zo werkt het
0.11
meten, wegen en rekenen
0.13
transport
0.10
(Subcategorie: ruimte en ruimtevaart)
aarde
dierenriem
heelal
komeet
maansverduistering
Melkwegstelsel
Neil Armstrong
verduistering
Christiaan Huygens
lichtjaar
Mars
Mercurius
Nicolaus Copernicus
Galileo Galilei
Jupiter
maan
Melkweg
meteoor
Nasa
Neptunus
oerknal
planeet
planetoïde
Pluto
raket
ruimtestation

0.16
0.17
0.24
0.23
0.10
0.16
0.20
0.11
0.15
0.16
0.16
0.22
0.19
0.17
0.24
0.16
0.19
0.19
0.22
0.19
0.23
0.25
0.18
0.16
0.19
0.19

ideaalpad
high scent incorrect link

ideaalpad

high scent incorrect link
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astronaut
ruimtevaart
satelliet
Saturnus
ster
sterrenstelsel
UFO
Uranus
Venus
zon
zonnestelsel
zonsverduistering
zwart gat

0.29
0.18
0.12
0.26
0.16
0.18
0.21
0.24
0.20
0.25
0.15
0.12
0.13

Amy Mooij

ideaalpad
low scent correct link
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Elfstedentocht
Taakomschrijving
Je bent met je ouders op vakantie geweest in Friesland en je vader vertelde dat hij wel eens heeft
meegedaan met de Elfstedentocht. Hij vertelde dat hij onderweg ook kroonprins Willem-Alexander
was tegengekomen en nog een eindje met hem heeft geschaatst. Kun jij op Junior Winkler Prins
vinden onder welke naam Willem-Alexander toen heeft meegedaan aan de Elfstedentocht?
(Homepage)
aardrijkskunde
geschiedenis
wetenschap en techniek
natuur
de mens
kunst
bekende mensen
sport en beweging
zo leven we

0.08
0.17
0.07
0.10
0.19
0.11
0.20
0.19
0.15

(Hoofdcategorie: bekende mensen)
kunstenaars
ontdekkingsreizigers
schrijvers
uitvinders en wetenschappers
mensen uit de geschiedenis
politici
sporters

0.12
0.16
0.14
0.08
0.19
0.19
0.24

high scent incorrect link
ideaalpad
ideaalpad

ideaalpad
high scent incorrect link
high scent incorrect link

(Subcategorie: mensen uit de geschiedenis)
Albert I België
0.24
Yasser Arafat
0.09
Kemal Ataturk
0.05
Beatrix
0.28
Billy the kid
0.06
Julius Caesar
0.04
Alexander de Grote
0.10
Aristoteles
0.04
Atilla
0.04
David Ben-Gurion
0.07
Bonifatius
0.05
Johannes Calvijn
0.08
Alva
0.04
Richard Arkwright
0.03
Augustus Keizer
0.04
Bernhard
0.17
Buffalo Bill
0.04
Charles
0.11
Cheops
0.07
Sir Winston Churchill
0.08
Hendrikus Colijn
0.05
Diana
0.06
Eduard III
0.04
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Desiderius Erasmus
Clovis I
Prins Claus
Constantijn I de Grote
Ferdinand D. Nieuwenhuis
Elizabeth II
Filips de Goede
Nikita Chroesjtsjov
Cleopatra
René Descartes
Willem Drees
Friedrich Engels
Filips II
Filips VI van Valois
Francisco Franco van Bahamonde
Balthasar Gerards
Gregorius VII
Hendrik I
Adolf Hitler
Floris V
Frans Ferdinand
Joseph Goebbels
Hammoerabi
Herodotus
Hormenus
Pim Fortuyn
Mahatma Gandhi
Ulysses Grant
Hannibal
Theodor Herzl
Ho Tsji Minh
Hugo Capet
Jeanne d'Arc
Juliana
Karel Martel
Martin Luther King
Jacoba van Beieren
Thomas Jefferson
Johannes Paulus II
Karel de Grote
Karel V
Abraham Kuyper
Aletta Jacobs
Boris Jeltsin
Lyndon Baines Johnson
Karel de Stoute
John Fitzgerald Kennedy
Osama bin Laden
Vladimir Iljitsj Lenin
Lodewijk XIV
Mao Zedong
Marie Antoinette

Amy Mooij

0.09
0.03
0.23
0.14
0.08
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.08
0.08
0.07
0.07
0.05
0.09
0.05
0.09
0.09
0.08
0.07
0.04
0.02
0.04
0.03
0.05
0.04
0.03
0.04
0.04
0.02
0.07
0.04
0.14
0.08
0.04
0.06
0.06
0.05
0.10
0.08
0.08
0.07
0.08
0.04
0.09
0.06
0.08
0.03
0.11
0.04
0.06
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Meisje van Yde
Mohammed
Abraham Lincoln
Lodewijk XVI
Margaretha van Parma
Karl Marx
John Stuart Mill
Maria Montessori
Hans Lippershey
Maarten Luther
Maria
Maurits
Joseph-Dasira Mobutu
Montezuma II
Anton Adriaan Mussert
Nero
Pericles
Plato
Ronald Reagan
Maximilien de Robespierre
Napoleon I Bonaparte
Nicolaas II
Peter de Grote
Pythagoras
Paul Revere
Franklin Delano Roosevelt
Maximilian de Robespierre
Odoaker
Anton Philips
Ramses II
Cecil John Rhodes
Michiel de Ruyter
Saddam Hussein
Adam Smith
Joseph Stalin
Themistocles
Pieter Jelles Troelstra
Victoria
Herman Schaepman
Socrates
Süleyman de Grote
Johan Rudolph Thorbecke
Harry S. Truman
George Washington
Sitting Bull
Soekarno
Moeder Teresa
Toetanchamon
Urbanus II
Wilhelm III
Wilhelmina
Willem I

Amy Mooij

0.09
0.03
0.05
0.11
0.07
0.04
0.04
0.07
0.06
0.07
0.07
0.15
0.06
0.04
0.08
0.04
0.03
0.04
0.05
0.02
0.06
0.07
0.08
0.04
0.04
0.05
0.02
0.04
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.04
0.04
0.05
0.03
0.06
0.05
0.06
0.04
0.02
0.06
0.07
0.05
0.06
0.09
0.15
0.18
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Johan de Witt
Jan Freerks Zijlker
Willem-Alexander
Willem van Oranje
Willem II
Willem V
Emiliano Zapata

0.17
0.20
0.33
0.03
0.18
0.18
0.09

(Hoofdcategorie: sport en beweging)
clubs en verenigingen
sporten en sporters
denksport
stadions en toernooien

0.10
0.19
0.09
0.11

(Subcategorie: stadions en toernooien)
elfstedentocht
0.31
olympische Spelen
0.14

Amy Mooij

ideaalpad

high scent incorrect link
low scent correct link

ideaalpad
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Columbus
Taakomschrijving
Er wordt vaak gezegd dat Christophorus Columbus Amerika heeft ontdekt. Sommigen zeggen dat dit
niet klopt, maar dat een ander volk Amerika al 500 jaar eerder had ontdekt. Kun jij op Junior Winkler
Prins vinden welk volk Amerika al 500 jaar eerder had ontdekt dan Columbus?
(Homepage)
aardrijkskunde
geschiedenis
wetenschap en techniek
natuur
de mens
kunst
bekende mensen
sport en beweging
zo leven we

0.11
0.16
0.06
0.11
0.14
0.07
0.13
0.07
0.05

(Hoofdcategorie: geschiedenis)
tijd van burgers en stoommachines
tijd van Grieken en Romeinen
tijd van monniken en ridders
tijd van pruiken en revoluties
tijd van steden en staten
tijd van wereldoorlogen
tijd van jagers en boeren
tijd van ontdekkers en hervormers
tijd van regenten en vorsten
tijd van televisie en computers

0.15
0.15
0.14
0.10
0.15
0.13
0.10
0.20
0.15
0.09

(Subcategorie: tijd van ontdekkers en hervormers)
Alva
0.08
Willem Bartensz
0.16
Britse Rijk
0.16
Hernán Cortés
0.19
Vasco da Gama
0.17
gilde
0.08
archeologie
0.09
Beeldenstorm
0.10
Johannes Calvijn
0.07
Desiderius Erasmus
0.12
Balthasar Gerards
0.10
heks
0.08
Azteken
0.17
Bicker
0.09
Christopher Columbus
0.30
Filips II
0.10
geschiedenis
0.16
heraldiek
0.10
Hugenoten
0.11
Hans Lippershey
0.12
Margaretha van Parma
0.07

ideaalpad

high scent incorrect link
high scent incorrect link

low scent correct link

ideaalpad

high scent incorrect link
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Montezuma II
Reformatie
Russische Rijk
Inca
Maarten Luther
Maurits
ontdekkingsreizen
renaissance
slavernij
Karel V
Fernão Magalhães
Maya
Osmaanse Rijk
revolutie
stadhouder
Tachtigjarige Oorlog
Willem van Oranje
tijd van ontdekkers en hervormers
Verenigde Oost-Indische Compagnie

0.13
0.10
0.13
0.14
0.07
0.08
0.22
0.13
0.16
0.07
0.16
0.13
0.10
0.12
0.11
0.12
0.12
0.20
0.14

(Subcategorie: tijd van monniken en ridders)
archeologie
0.09
Byzantijnse Rijk
0.08
leenstelsel
0.09
geschiedenis
0.16
Karel de Grote
0.09
Maya
0.13
Arthur
0.10
Chinese Muur
0.14
Franken
0.07
Gregorius VII
0.10
Karel Martel
0.07
Middeleeuwen
0.10
Bourgondië
0.08
Clovis I
0.08
Hugo Capel
0.07
kasteel
0.09
mummie
0.06
ontdekkingsreizen
0.22
Romeinse Rijk
0.12
tijd van monniken en ridders
0.14
Perzische cultuur
0.10
Russische Rijk
0.13
Urbanus II
0.07
ridder
0.10
slavernij
0.16
Vikingen
0.10

Amy Mooij

ideaalpad

ideaalpad

low scent correct link
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Newton
Taakomschrijving
Isaac Newton heeft een apparaat uitgevonden om de sterren beter te kunnen zien. Zoek op in Junior
Winkler Prins online hoe dat apparaat heet.
(Homepage)
aardrijkskunde
geschiedenis
wetenschap en techniek
natuur
de mens
kunst
bekende mensen
sport en beweging
zo leven we

0.10
0.11
0.15
0.13
0.11
0.07
0.14
0.09
0.08

(Hoofdcategorie: bekende mensen)
kunstenaars
ontdekkingsreizigers
schrijvers
uitvinders en wetenschappers
mensen uit de geschiedenis
politici
sporters

0.06
0.09
0.10
0.17
0.13
0.11
0.10

(Subcategorie: uitvinders en wetenschappers)
Archimedes
0.19
Alexander Graham Bell
0.08
Nicolaus Copernicus
0.21
Charles Robert Darwin
0.10
Albert Einstein
0.12
Johannes Gutenberg
0.09
Richard Arkwright
0.06
Carl Friedrich Benz
0.05
Nicolas Joseph Cugnot
0.05
Thomas Edison
0.10
Sigmund Freud
0.10
Hippocrates
0.09
Neil Armstrong
0.14
Niels Bohr
0.12
Marie Curie-Sklodowska
0.13
Alexandre Gustave Eiffel
0.12
Galileo Galilei
0.20
Christiaan Huygens
0.17
Zacharias Jansen
0.15
Charles Lindbergh
0.10
Isaac Newton
0.18
Gerard Philips
0.09
Simon Stevin
0.16
James Watt
0.09
Jean-Baptiste Lamarck
0.06

ideaalpad

ideaalpad

ideaalpad

ideaalpad
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Carolus Linnaeus
Alfred Nobel
Burrhus Frederic Skinner
Niko van Tinbergen
Orville en Wilbur Wright
Antonie van Leeuwenhoek
Gerardus Mercator
Ivan Petrovich Pavlov
George Stephenson
Richard Trevithick

0.07
0.10
0.06
0.10
0.10
0.09
0.04
0.05
0.05
0.06

(Hoofdcategorie: wetenschap en techniek)
grondstoffen en materialen
0.07
ruimte en ruimtevaart
0.22
zo werkt het
0.10
meten, wegen en rekenen
0.13
transport
0.11
(Subcategorie: ruimte en ruimtevaart)
aarde
dierenriem
heelal
komeet
maansverduistering
Melkwegstelsel
Neil Armstrong
verduistering
Christiaan Huygens
lichtjaar
Mars
Mercurius
Nicolaus Copernicus
Galileo Galilei
Jupiter
maan
Melkweg
meteoor
NASA
planeet
raket
ruimtevaart
ster
Uranus
Neptunus
planetoïde
ruimtestation
satelliet
sterrenstelsel
Venus
oerknal
Pluto
astronaut

Amy Mooij

0.15
0.14
0.14
0.11
0.10
0.16
0.14
0.11
0.17
0.16
0.12
0.10
0.19
0.20
0.13
0.14
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.15
0.13
0.14
0.09
0.10
0.14
0.12
0.12
0.08
0.11
0.10

ideaalpad
low scent correct link

low scent correct link
low scent correct link

low scent correct link
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Saturnus
UFO
zon
zonnestelsel
Zonsverduistering
Zwart gat

0.10
0.13
0.15
0.14
0.15
0.20

(Subcategorie: zo werkt het)
aquaduct
Alexander Graham Bell
brandbestrijding
computer
Deltawerken
Alexandre Gustave Eiffel
Richard Arkwright
Carl Friedrich Benz
chip
Nicolas Joseph Cugnot
dok
elektriciteitsvoorziening
batterij
boekdrukkunst
cd (compact disk)
Marie Curie-Skiodowska
Thomas Edison
element
fluor
genetische modificatie
internet
katrol
koolstof
lens
fluorescentie
Global Positioning System
isolatie
kernenergie
kunstmatige intelligentie
Charles Lindbergh
gas
hefboom
Zacharias Jansen
kloneren
laser
machine
magneet
motor
radar
rekenmachine
George Stephenson
techniek
microscoop
Alfred Nobel

0.10
0.08
0.05
0.08
0.04
0.12
0.06
0.05
0.08
0.05
0.08
0.09
0.08
0.06
0.05
0.13
0.10
0.09
0.11
0.12
0.12
0.07
0.10
0.09
0.05
0.08
0.06
0.10
0.08
0.10
0.10
0.07
0.15
0.04
0.08
0.10
0.11
0.09
0.10
0.05
0.05
0.10
0.12
0.10

Amy Mooij
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radio
robot
stoommachine
telefoon
mijnbouw
Gerard Philips
radioactiviteit
scheikunde
tandwiel
telescoop

0.12
0.13
0.12
0.10
0.09
0.09
0.14
0.11
0.06
0.23

Amy Mooij
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Alle low scent correct links en high scent incorrect links op een rijtje
Low scent correct links en high scent incorrect links per taak op basis van LSA gegevens

Low scent correct links
Taak 1
Taak 2
Taak 3

Ruimtevaart
Stadions & toernooien

Taak 4

Tijd van steden & staten
Vikingen

Taak 5

Zo werkt het
Heelal
Ster

High scent incorrect links
De mens*
De mens*
De mens*
Politici
Sporters
Sporten & sporters
De mens*
Bekende mensen
Columbus

* de mens is bij 4 van de 5 taken een high scent correct link. Ik denk dat dit te verklaren is doordat
deze menubalklabel te algemeen en te abstract is om een goede inschatting van te kunnen maken.
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Bijlage 5: Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid analyseschema
Om de betrouwbaarheid van het opgestelde analyseschema te toetsen, is bij vijf filmpjes mijn
invulling vergeleken met die van een andere scriptiestudent (Yvette Hooijmans). In de schema’s op
de volgende pagina’s is te zien welke invullingen overeen kwamen (groen) en welke niet overeen
kwamen (rood). Er is hierbij niet gekeken naar high scent incorrect links en low scent correct links,
omdat deze gegevens nog niet beschikbaar waren ten tijde van de vergelijking. Daarnaast is besloten
om niet naar de categorieën ‘overig’ en ‘gebruiker’ te kijken. De categorie ‘overig’ is namelijk zeer
afhankelijk van de invalshoek van het onderzoek en daarom niet met elkaar te vergelijken. De
categorie ‘gebruiker’ is alleen opgenomen in mijn schema en niet in die van Yvette Hooijmans.
Na vergelijking van de schema’s bleek dat de schema’s voor 71 % overeen kwamen. Ook kwam naar
voren dat de eerste categorie (‘parsen’) anders is geïnterpreteerd. Ik heb deze geïnterpreteerd als
hoe uitgebreid het kind naar de pagina kijkt (bekeek hij de hele pagina of focuste hij zich direct op
een gedeelte ervan), terwijl Yvette deze categorie heeft geïnterpreteerd als naar hoeveel links het
kind keek (enkele of alle). Ik heb de hoeveelheid links die bekeken worden, verwerkt in de tweede
categorie (link selecteren: kijkt het kind naar enkele of alle links en bekijkt hij deze links kort of
uitgebreid). Als de invulling van Yvette voor ‘parsen’ wordt vergeleken met mijn invulling van ‘enkele
of alle links’, blijken ook deze invullingen overeen te komen. Dit brengt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid op 79%. Dit percentage is voldoende om met het huidige schema verder te werken.
De 21% die niet overeenkomt is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door de andere invalshoek
die onze onderzoeken hebben.
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (‘zo leven we’, ‘mens’ en aardrijkskunde)
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

-

Zelfstandig

Besluit snel

Alle links worden kort bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 1 (homepage):

Allard
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker

- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website
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Trial and error

Allard keert na het begin niet meer terug op de homepage

-

-

Amy Mooij
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (‘mensen uit geschiedenis’ voor informatie over
- Tekst te moeilijk
Columbus)
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

-

Zelfstandig

Snel

Alle links worden kort bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 2 (hoofdcategorie):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker
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-

Verkeerd plaatje bij menubalklabel (afbeelding van een raket bij ‘grondstoffen &
materialen’

-

-
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

Menubalklabel wordt niet gezien (Newton)
- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

-

Zelfstandig

Snel

Kort enkele links

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 3 (subcategorie):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker
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-

-

Tekort inhoudelijke kennis (Armstrong)

-

Amy Mooij
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Grondig lezen
Scannend lezen

Gebruikt menuutje wel
Gebruikt menuutje niet

Geen hulp nodig
Inhoudelijke hulp nodig
Praktische hulp nodig

Goed antwoord
Antwoord wordt niet gezien
Verkeerd antwoord
Geen antwoord

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link over het hoofd zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link niet begrepen of verkeerde
verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Antwoorden

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

Amy Mooij

-

Taak 1: goed antwoord
Taak 2: verkeerd antwoord
Taak 3: goed antwoord
Taak 4: geen antwoord
Taak 5: geen antwoord

Geen

Niet

Lezen

Kort

Kort / Uitgebreid

Oriënteren op pagina

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 4 (contentpagina):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Allard leest zeer nauwkeurig

Homeknop wordt niet gebruikt

-

-

Amy Mooij
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (‘mens’)
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt Loopy navigatie
- Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

-

Zelfstandig

Besluit snel

Alle links worden kort bekeken

Bijna alles

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 1 (homepage):

Sam
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker

- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Trial and error
Moeite met kiezen hoofdcategorie (eerste taak), later gaat dit beter (reflectief
vermogen)

-

-

-

Amy Mooij
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt Loopy navigatie
- Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

Amy Mooij

High scent incorrect link (sporten & sporters)

Zelfstandig

Twijfelt

Alle links worden uitgebreid bekeken

Alles

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 2 (hoofdcategorie):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Leest taak terug

Verkeerd plaatje bij menubalklabel (afbeelding van een raket bij ‘grondstoffen &
materialen’

Tekort inhoudelijke kennis (‘grondstoffen & materialen’ voor telescoop)

-

Amy Mooij
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (‘techniek’ voor uitvinding Newton)
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

High scent incorrect link (Columbus)

Zelfstandig

Besluit snel

Enkele wordt uitgebreid bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 3 (subcategorie):

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Leest taak terug
Klikt weinig contentpagina’s aan

-

-

-

Amy Mooij

112

Grondig lezen
Scannend lezen

Gebruikt menuutje wel
Gebruikt menuutje niet

Geen hulp nodig
Inhoudelijke hulp nodig
Praktische hulp nodig

Goed antwoord
Antwoord wordt niet gezien
Verkeerd antwoord
Geen antwoord

Ziet antwoord over het hoofd (telescoop op pagin a ‘heelal’)
- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link over het hoofd zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link niet begrepen of verkeerde
verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Antwoorden

Problemen – praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen – structuur

Tekst verkeerd interpreteren (Columbus)

Taak 1: goed antwoord
Taak 2: goed antwoord
Taak 3: geen antwoord
Taak 4: verkeerd antwoord
Taak 5: geen antwoord

Geen hulp nodig

Wel

Scannen

Uitgebreid

Kort / Uitgebreid

Oriënteren op pagina

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 4 (contentpagina):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen – lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Goede leesvaardigheid

Homeknop wordt gebruikt
Bekijkt afbeeldingen aan de rechterzijde

-

-

Amy Mooij

114

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (‘zo leven we’ en ‘mens’)
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

-

Zelfstandig

Besluit snel

Enkele links worden kort bekeken

Gedeelte (alleen het menu)

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 1 (homepage):

Faes
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

-

Faes keert na het begin niet meer terug op de homepage

Tekort aan inhoudelijke kennis (informatie over de kameleon wordt bij ‘zo leven wij
gezocht’ gezocht).

-

Amy Mooij

116

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

Amy Mooij

High scent incorrect link (sport & sporters)

Zelfstandig

Twijfelt

Alle links worden uitgebreid bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 2 (hoofdcategorie):

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Leest taak tussendoor

-

Tekort aan inhoudelijk kennis (informatie over de kameleon wordt bij ‘oorsprong en
ontwikkeling’ gezocht)

-

Amy Mooij
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

Amy Mooij

High scent incorrect link: Columbus

Zelfstandig

Soms twijfel, soms snel

Soms uitgebreid alles, soms kort enkele

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 3 (subcategorie):

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
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-

‘Uitvinders en wetenschappers’ ontbreekt op ‘bekende mensen’.

-

-

Amy Mooij

120

Grondig lezen
Scannend lezen

Gebruikt menuutje wel
Gebruikt menuutje niet

Geen hulp nodig
Inhoudelijke hulp nodig
Praktische hulp nodig

Goed antwoord
Antwoord wordt niet gezien
Verkeerd antwoord
Geen antwoord

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link over het hoofd zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link niet begrepen of verkeerde
verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Antwoorden

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

Amy Mooij

Tekst verkeerd interpreteren (Columbus)

Taak 1: goed antwoord
Taak 2: geen antwoord
Taak 3: verkeerd antwoord
Taak 4: verkeerd antwoord
Taak 5: antwoord niet gezien, uiteindelijk geen antwoord

Geen

Niet

Zeer vluchtig scannen

Kort

Kort / Uitgebreid

Oriënteren op pagina

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 4 (contentpagina):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Faes scant te snel waardoor hij één keer over het juiste antwoord heen scant. Het is
moeilijk vast te stellen of dit aan motivatie ligt.

Homeknop wordt niet gebruikt

Onvoldoende leesvaardigheid (Jaap Eden opmaken uit de tekst als antwoord op taak 3)

-

Amy Mooij

122

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (‘aardrijkskunde’ voor informatie over de
- Tekst te moeilijk
ontdekking van Amerika)
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

-

Zelfstandig

Besluit snel

Alle links worden kort bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 1 (homepage):

Anna
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

-

Anna keert na het begin niet meer terug op de homepage

-

-

Amy Mooij

124

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabel (sporten onder ‘lichaam)
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

High scent incorrect link (sporten & sporters)

Zelfstandig

Besluit snel

Alle links worden kort bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 2 (hoofdcategorie):

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

-

-

-

-

Amy Mooij

126

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

Amy Mooij

-

Zelfstandig

Besluit snel

Alles wordt uitgebreid bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 3 (subcategorie):

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

-

-

Tekort aan inhoudelijke kennis (Huygens + indianen)

-

Amy Mooij
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Grondig lezen
Scannend lezen

Gebruikt menuutje wel
Gebruikt menuutje niet

Geen hulp nodig
Inhoudelijke hulp nodig
Praktische hulp nodig

Goed antwoord
Antwoord wordt niet gezien
Verkeerd antwoord
Geen antwoord

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link over het hoofd zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link niet begrepen of verkeerde
verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt Bezoekt pagina meerdere keren (schaatsen).
- Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Antwoorden

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

-

Taak 1: goed antwoord
Taak 2: verkeerd antwoord
Taak 3: geen antwoord
Taak 4: verkeerd antwoord
Taak 5: goed antwoord

Praktische hulp (‘je moet daar scrollen’)

Wel, maar werkt niet

Scannen

Kort

Kort / Uitgebreid

Oriënteren op pagina

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 4 (contentpagina):

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker
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Homeknop wordt niet gebruikt
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken
Wisselend

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde verwachting menubalklabels (‘aardrijkskunde’)
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

-

Inhoudelijke hulp (‘je kan ook op zoek gaan naar Newton’)

Soms snel, soms twijfel

Wisselend

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 1 (homepage):

Joram
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Trial and error

-

-

-

Amy Mooij

132

Kort bekeken
Uitgebreid bekeken

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
Verkeerde inschatting menubalklabels (‘ontdekkingsreizigers’ voor eerste wezen in
- Tekst te moeilijk
ruimte )
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen – praktisch

Problemen – inhoudelijk

Problemen – structuur

-

Zelfstandig

Soms snel, soms twijfel

Alle links worden kort bekeken

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 2 (hoofdcategorie):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen – taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker
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-

-

Tekort aan inhoudelijke kennis (informatie over telescoop zoeken onder ‘grondstoffen
en materialen’ of ‘transport’)

-
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Kort bekeken
Uitgebreid bekeken
Wisselend

Twijfelt
Besluit snel
Besluit niet

Zelfstandig
Hulp

Low scent correct link
High scent incorrect link

- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link/menubalklabel over het hoofd
zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link/menubalklabel niet begrepen of
verkeerde verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Link selecteren

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

Amy Mooij

High scent incorrect link: Columbus

Inhoudelijke hulp (‘je kan ook op zoek gaan naar Newton’)

Soms snel, soms twijfel

Wisselend

Gedeelte

Gedeelte bekeken
(Bijna) alles bekeken

Parsen

Analyses

Mogelijkheden

Stadium

Niveau 3 (subcategorie):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker

structuur van de website
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Weet dat menubalklabels op alfabet staan
Komt vaak niet tot contentpagina (blijft steken op hoofd- of subcategorie)

-

-

-
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Grondig lezen
Scannend lezen

Gebruikt menuutje wel
Gebruikt menuutje niet

Geen hulp nodig
Inhoudelijke hulp nodig
Praktische hulp nodig

Goed antwoord
Antwoord wordt niet gezien
Verkeerd antwoord
Geen antwoord

Hyperlink wordt niet herkend
- Knoppen niet zien
- Knoppen verkeerd interpreteren
- Hyperlink in de tekst niet herkennen
- Link over het hoofd zien

- Tekst te lang
- Tekst te moeilijk
- Tekst verkeerd interpreteren
- Link niet begrepen of verkeerde
verwachting ervan
- Verkeerde verwachting hyperlink

- Kind weet niet waar hij zich bevindt - Weet niet dat hij een pagina al
eerder heeft bezocht
- Weet niet hoe hij uit pop-up scherm
komt
- Weet niet hoe hij om moet gaan met
structuur van de website

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Zoeken naar antwoord

Antwoorden

Problemen - praktisch

Problemen - inhoudelijk

Problemen - structuur

-

Taak 1: goed antwoord
Taak 2: geen antwoord
Taak 3: geen antwoord
Taak 4: geen antwoord
Taak 5: goed antwoord

Praktische hulp (kan je ook doorklikken)

Niet

Lezen

Kort

Kort / Uitgebreid

Oriënteren op pagina

Analyses

Mogelijkheden

Amy Mooij

Stadium

Niveau 4 (contentpagina):
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- Kind begrijpt taak niet

- Tekort aan inhoudelijke kennis
- Onvoldoende leesvaardigheid
- Onvoldoende motivatie

Wat valt er verder op?

Wat is er over het kind te zeggen?

Problemen - taak

Problemen - lezer

Overig

Gebruiker
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Bijlage 6: Randomisatiecheck
Er zijn 81 kinderen die geen zoekmachine hebben gebruikt om de taken uit te voeren op één van de
drie typen websites. Daarvan hebben 25 kinderen op de klassieke website gewerkt, 26 kinderen op
de speels-klassieke website en 30 kinderen op de speelse image map website. Van ieder
persoonskenmerk zal nu gekeken worden of ze gelijk verdeeld zijn over de condities.
Geslacht
Er hebben in totaal 45 meisjes en 36 jongens meegewerkt aan het onderzoek van Jochmann et al.
(2012). De verdeling per conditie is weergegeven in tabel 1. Uit de Chi2-toets blijkt dat er geen
significante verschillen tussen de sekseverdeling per conditie (p = 0.504) zijn.
Tabel 1: Sekseverdeling per conditie

Meisje
Jongen

Klassiek
15
10

Speels-klassiek
12
14

Speelse image map
18
12

Totaal
45
36

Leeftijd
De kinderen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn tussen de 9 en de 12 jaar oud.
Gemiddeld zijn de kinderen iets jonger dan 11 jaar (10.86 jaar). De leeftijdsverdeling per conditie is
weergegeven in tabel 2. Uit een Oneway Anova blijkt dat er geen significante verschillen zijn tussen
de leeftijdsverdeling per conditie (F = 0.249; df = 2, 80; p = 0.780). Wel moet opgemerkt worden dat
er slechts één kind is dat 9 jaar oud is. In verder analyses zal dit kind bij de groep 10-jarigen worden
gevoegd.
Tabel 2: Leeftijdsverdeling per conditie

9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar

Klassiek
0
6
15
4

Speels-klassiek
0
7
15
4

Speelse image map
1
7
19
3

Totaal
1
20
49
11

School
De kinderen zijn afkomstig van vier verschillende scholen, namelijk de RMS, de Regenboog, de
Beekman en de Baken. De RMS en de Regenboog zijn beide gevestigd in Rotterdam. De Beekman is
gevestigd in Den Bosch en de Baken in Berkel. De verdeling per conditie is in tabel 3 weergegeven.
Ook hier blijkt uit een Chi2-toets dat er geen significante verschillen zijn (p = 0.978). Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat de Regenboog bekend staat als een zogenaamde zwakke school.
Tabel 3: Schoolverdeling per conditie

RMS
Regenboog
Beekman
Baken

Klassiek
8
7
7
3

Speels-klassiek
8
6
7
5

Speelse image map
10
8
6
6

Totaal
26
21
20
14

Internetervaring
In het datafile van Jochmann et al. (2012) zijn twee variabelen die een indicatie geven van de
internetervaring van de kinderen, namelijk het aantal uren dat ze op een doordeweekse dag op
internet zitten en het aantal uren dat ze per dag in het weekend op internet zitten. De kinderen
konden kiezen uit zes categorieën, namelijk nooit, minder dan 1 uur, 1-2 uur, 2-3 uur, 3-4 uur en
langer dan 4 uur.
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Met een Spearman’s rangorde-correlatiecoëfficiënt is gekeken in hoeverre de twee variabelen met
elkaar correleren. Het blijkt dat ze in sterke mate met elkaar samenhangen (rs=0.602, p < 0.001).
Omdat deze variabelen in sterke mate met elkaar samenhangen, kunnen ze deels als gelijk worden
beschouwd. Daarom is besloten om te werken met slechts één van de variabelen, namelijk het aantal
uren dat kinderen in het weekend per dag aan internet besteden.
In tabel 4 staat het gemiddelde aantal uren kinderen in het weekend per dag op internet zitten
weergegeven per conditie. Omdat er met categorieën wordt gewerkt, is met een Chi2-toets gekeken
of de gemiddelde internetervaring gelijk over de websites is verdeeld. Dit blijkt het geval te zijn (p =
0.897).
Tabel 4: gemiddelde aantal uren kinderen dat in het weekend per dag aan internet besteden per conditie

Klassiek
Speels-klassiek
Nooit*
2
2
Minder dan 1 uur*
6
6
1-2 uur**
11
10
2-3 uur***
2
4
3-4 uur***
2
1
Meer dan 4 uur*** 1
3
*
wordt de nieuwe categorie ‘weinig ervaring’
**
wordt de nieuwe categorie ‘gemiddelde ervaring’
***
wordt de nieuwe categorie ‘veel ervaring’

Speelse image map
1
11
10
4
2
1

Totaal
5
23
31
10
5
5

In tabel 4 is te zien dat de categorie ‘nooit’ vrij klein is (slechts vijf kinderen). Om hier toch iets over
te kunnen zeggen, wordt deze in verdere analyses samengevoegd met de categorie ‘minder dan 1
uur’. Omdat de categorieën ‘3-4 uur’ en ‘langer dan 4 uur’ eveneens vrij klein zijn (vijf kinderen),
worden deze categorieën bij de categorie ‘2-3 uur’ gevoegd. Ook met deze nieuwe verdeling is er
geen significant verschil in de verdeling per conditie (p = 0.839). De drie overgebleven categorieën
krijgen de labels ‘weinig ervaring’, ‘gemiddelde ervaring’ en ‘veel ervaring’
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Bijlage 7: Tabellen kwantitatieve analyse
Tabel 1: Gemiddelde succescijfers (SD) per type website met bijbehorende significantie waarbij 1 de hoogste score is (juiste
pagina gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Succes
(max. 5)

Klassiek
(N=25)
3.2 (1.04)

Speels-klassiek
(N=26)
2.9 (0.84)

Speelse image map
(N=30)
2.8 (1.02)

Significantie
F = 1.021; df = 2, 80;
p = 0.365

Tabel 2: Succescijfers van jongens en meisjes (SD) per website waarbij 1 de hoogste score is (juiste pagina gevonden) en 5 de
laagste score (helemaal niets gevonden)

Meisjes (N=45)
3.3 (0.80)
3.0 (0.85)
2.7 (1.13)
3.0 (0.97)

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Jongens (N=36)
3.1 (1.37)
2.9 (0.86)
3.0 (0.85)
3.0 (1.00)

Significantie
F = 0.438; df = 2, 80;
p = 0.647

Omdat het verschil tussen de klassieke en de speelse image map website vrij groot lijkt bij de meisjes,
is er met een Oneway Anova (waarbij de data is gesplitst op geslacht) gekeken of dit verschil
misschien wel significant is. Ook dit bleek niet het geval te zijn (F = 1.326; df = 2, 44; p = 0.276)
Tabel 3: Gemiddelde succescijfers (SD) van jongens en meisjes per taak met bijbehorende significantie, waarbij 1 de hoogste
score is (juiste pagina gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Taak 1
Kameleon
Taak 2
Laika
Taak 3
Elfstedentocht
Taak 4
Columbus
Taak 5a
Newton
Taak 5b
Woordenboek

Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens

Klassiek

Speels-klassiek

1.00 (0.00)
1.00 (0.00)
1.67 (1.23)
2.10 (1.60)
2.20 (1.57)
2.50 (1.72)
2.80 (1.42)
2.90 (1.66)
1.27 (1.03)
1.40 (1.27)
2.73 (1.94)
1.89 (1.76)

1.00 (0.00)
1.07 (0.267)
1.25 (0.45)
1.50 (0.52)
3.33 (1.44)
2.57 (1.79)
2.00 (0.74)
2.21 (0.802)
1.17 (0.58)
1.07 (0.27)
1.00 (0.00)
1.00 (0.00)

Speelse image
map
1.00 (0.00)
1.00 (0.00)
2.17 (1.62)
2.00 (1.48)
2.39 (1.50)
2.00 (1.28)
2.22 (0.88)
2.00 (0.00)
1.78 (1.52)
1.00 (0.00)
1.00 (0.00)
1.36 (1.21)

Significantie
F = 0.894; df = 2,
80; p = 0.413
F = 0.401; df = 2,
80; p = 0.671
F = 0.744; df = 2,
80; p = 0.479
F = 0.327; df = 2,
80; p = 0.722
F = 1.555; df = 2,
80; p = 0.218
F = 1.716; df = 2,
74; p < 0.187

Tabel 4: Gemiddelde aantal kliks van jongens en meisjes (SD) per website

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Meisjes (N=45)
13.7 (5.37)
11.0 (2.21)
11.8 (4.44)
12.1 (4.38)

Jongens (N=36)
16.5 (11.00)
11.8 (4.30)
11.8 (3.28)
13.1 (6.78)

Significantie
F = 0.475; df = 2, 80;
p = 0.623

Tabel 5: Succescijfers per leeftijd (SD) per website waarbij 1 de hoogste score is (juiste pagina gevonden) en 5 de laagste
score (helemaal niets gevonden)

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

10 jaar (N = 21)
3.0 (0.63)
3.0 (0.82)
2.5 (1.20)
2.8 (0.93)

11 jaar (N = 49)
3.5 (1.06)
2.9 (0.92)
3.1 (0.88)
3.1 (0.96)

12 jaar (N = 11)
2.5 (1.29)
3.0 (0.82)
2.0 (1.00)
2.5 (1.04)

Significantie
F = 0.959; df = 4,
81; p = 0.435

141

Masterscriptie: Welk type kinderwebsite past bij welk kind?
17 april 2012

Amy Mooij

Tabel 6: Gemiddelde succescijfers (SD) per leeftijd per taak met bijbehorende significantie, waarbij 1 de hoogste score is
(juiste pagina gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Taak 1
Kameleon
Taak 2
Laika
Taak 3
Elfstedentocht
Taak 4
Columbus
Taak 5a
Newton
Taak 5b
Woordenboek

10-jarigen
11-jarigen
12-jarigen
10-jarigen
11-jarigen
12-jarigen
10-jarigen
11-jarigen
12-jarigen
10-jarigen
11-jarigen
12-jarigen
10-jarigen
11-jarigen
12-jarigen
10-jarigen
11-jarigen
12-jarigen

Klassiek

Speels-klassiek

1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
2.5 (1.64)
1.5 (1.06)
2.3 (1.89)
1.8 (1.33)
2.3 (1.67)
3.3 (1.71)
3.3 (1.21)
2.7 (1.63)
2.8 (1.5)
1.0 (0.00)
1.3 (1.03)
2.0 (2.00)
3.7 (2.01)
1.9 (1.62)
2.3 (2.31)

1.0 (0.00)
1.1 (0.26)
1.0 (0.00)
1.3 (0.49)
1.5 (0.52)
1.3 (0.50)
3.0 (1.63)
2.9 (1.77)
3.0 (1.63)
2.3 (0.76)
2.1 (0.88)
2.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.2 (0.56)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)

Speelse image
map
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.9 (1.36)
1.9 (1.45)
4.0 (1.73)
3.1 (1.73)
1.7 (0.93)
3.0 (2.00)
2.0 (0.00)
2.1 (0.52)
3.0 (1.73)
1.6 (1.41)
1.3 (0.93)
2.3 (2.31)
1.0 (0.00)
1.2 (0.94)
1.0 (0.00)

Significantie
F = 0.365; df = 4,
80; p = 0.833
F = 2.092; df = 4,
80; p = 0.091
F = 1.129; df = 4,
80; p = 0.350
F = 0.828; df = 4,
80; p = 0.512
F = 0.881; df = 4,
80; p = 0.480
F = 2.061 df = 4,
74; p = 0.096

Tabel 7: Gemiddelde aantal kliks per leeftijd (SD) per website

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

10 jaar (N = 21)
16.6 (6.12)
10.3 (2.17)
11.8 (3.26)
12.7 (4.62)

11 jaar (N = 49)
13.1 (5.46)
11.2 (3.12)
11.5 (4.51)
11.9 (4.46)

12 jaar (N = 11)
18.5 (16.56)
14.2 (5.59)
13.5 (1.01)
15.6 (9.86)

Significantie
F = 0.459; df = 4,
80; p = 0.765

Ook uit een Post Hoc Scheffé test komen geen significante verschillen naar voren (verschil 10- en 11jarigen: p = 0.872; verschil 11- en 12 jarigen: p = 0.141; en verschil 10- en 12-jarigen: 0.364). Als de
data wordt gesplitst op websitetype zijn er eveneens geen significante verschillen tussen de
verschillende leeftijdsgroepen (klassiek: F = 0.881; d = 2, 24; p = 0.428; speels-klassiek: F = 1.759; df =
2, 25; p = 0.195; en speelse image map: F = 0.325; df = 2, 29; p = 0.725).
Tabel 8: Gemiddelde taaktijd in seconden per leeftijd (SD) per website

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

10 jaar (N = 21)
239.7 (75.98)
188.3 (46.88)
209.3 (67.26)
211.0 (64.14)

11 jaar (N = 49)
207.0 (63.74)
182.7 (47.00)
202.3 (59.62)
197.7 (57.16)

12 jaar (N = 11)
209.3 (96.86)
198.2 (45.80)
293.3 (94.06)
228.2 (83.60)

Significantie
F = 1.101; df = 4,
80; p = 0.363

Omdat sommige verschillen tussen de websites nogal groot lijken, is met een Oneway Anova (waarbij
de data is gesplitst op leeftijd) gekeken of hier wel significante verschillen zichtbaar zijn. Dit was niet
het geval (10-jarigen: F = 1.046; df = 2, 20; p = 0.371; 11-jarigen: F = 0.766; df = 2, 48; p = 0.471 en 12jarigen: F = 1.363; df = 2, 10; p = 0.310).
Tabel 9: Succescijfers van de verschillende scholen (SD) per website waarbij 1 de hoogste score is (juiste pagina gevonden)
en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

RMS
(N=26)
2.6 (0.92)
2.5 (0.53)
2.4 (1.07)
2.5 (0.86)

Regenboog
(N=21)
3.0 (0.82)
3.5 (1.05)
2.8 (1.04)
3.0 (0.97)

Beekman
(N=20)
3.9 (1.07)
2.7 (0.76)
3.7 (0.52)
3.4 (0.94)

Baken
(N=14)
3.7 (1.15)
3.2 (0.84)
2.8 (0.98)
3.1 (0.95)

Significantie
F = 1.409; df =
6, 80;
p = 0.224
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Omdat in tabel 9 sommige verschillen tussen de scholen aan de grote kant lijken, is met een Oneway
Anova (waarbij de data is gesplitst op school) gekeken of er wel significante verschillen zichtbaar
worden per type website. Het blijkt dat er een marginaal verschil is tussen de scholen bij de klassieke
website (F = 2.382; df = 3, 24; p = 0.098). Met een Post Hoc Scheffé test wordt duidelijk dat dit
verschil zit tussen de RMS en de Beekman. Dit verschil is echter niet langer (marginaal) significant (p
= 0.138). Er zijn geen significante verschillen bij de speelse klassieke website (F = 2.199; df = 3, 25; p =
0.117) of de speelse image map website (F = 2.197; df = 3, 29; p = 0.112).
Tabel 10: Gemiddelde succescijfers (SD) per school per taak met bijbehorende significantie, waarbij 1 de hoogste score is
(juiste pagina gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Taak 1
Kameleon

Taak 2
Laika

Taak 3
Elfstedentocht

Taak 4
Columbus

Taak 5a
Newton

Taak 5b
Woordenboek

RMS
Regenboog
Beekman
Baken
RMS
Regenboog
Beekman
Baken
RMS
Regenboog
Beekman
Baken
RMS
Regenboog
Beekman
Baken
RMS
Regenboog
Beekman
Baken
RMS
Regenboog
Beekman
Baken

Klassiek

Speels-klassiek

1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
2.1 (1.68)
1.9 (1.46)
1.1 (0.38)
1.7 (0.58)
3.4 (1.81)
2.0 (1.16)
1.9 (1.57)
1.0 (0.00)
2.9 (1.22)
3.1 (1.77)
2.4 (1.51)
3.3 (2.08)
1.0 (0.00)
1.6 (1.51)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
3.1 (2.04)
2.6 (1.99)
1.6 (1.51)
2.3 (2.31)

1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.1 (0.38)
1.0 (0.00)
1.5 (0.55)
1.4 (0.55)
1.4 (0.54)
1.2 (0.45)
3.7 (1.63)
3.0 (2.00)
3.3 (1.80)
2.2 (1.10)
2.3 (0.82)
1.6 (0.55)
2.4 (1.13)
2.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)

Speelse image
map
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
2.6 (1.71)
1.5 (0.55)
1.8 (1.60)
1.7 (1.63)
2.7 (1.49)
1.8 (1.60)
1.0 (0.00)
3.0 (1.27)
1.9 (0.32)
2.0 (0.00)
2.3 (0.82)
2.0 (0.00)
1.6 (1.27)
1.7 (1.63)
1.0 (0.00)
1.7 (1.63)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.7 (1.63)

Significantie
F = 0.921; df = 6,
74; p = 0.486

F = 0.366; df = 6,
74; p = 0.898

F = 1.743; df = 6,
74; p = 0.124

F = 0.890; df = 6,
74; p = 0.507

F = 0.238; df = 6,
74; p = 0.962

F = 0.907 df = 6,
74; p = 0.496

Tabel 11: Significantie van de verschillen op de pragmatisch en hedonische kwaliteit tussen de scholen per websitetype

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map

Pragmatisch
F = 0.331; df = 3, 24; p = 0.803
F = 1.702; df = 3, 25; p = 0.196
F = 0.015; df = 3, 29; p = 0.997

Hedonisch
F = 1.108; df = 3, 24; p = 0.368
F = 1.643; df = 3, 25; p = 0.208
F = 4.511; df = 3, 29; p = 0.011
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Tabel 12: Gemiddelde succescijfers (SD) per ervaringsgroep per taak met bijbehorende significantie, waarbij 1 de hoogste
score is (juiste pagina gevonden) en 5 de laagste score (helemaal niets gevonden)

Taak 1
Kameleon
Taak 2
Laika
Taak 3
Elfstedentocht
Taak 4
Columbus
Taak 5a
Newton
Taak 5b
Woordenboek

Ervaring

Klassiek

Speels-klassiek

Weinig
Gemiddeld
Veel
Weinig
Gemiddeld
Veel
Weinig
Gemiddeld
Veel
Weinig
Gemiddeld
Veel
Weinig
Gemiddeld
Veel
Weinig
Gemiddeld
Veel

1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
2.1 (1.55)
1.6 (1.21)
2.2 (1.64)
1.3 (0.71)
3.1 (1.76)
2.6 (1.52)
2.3 (1.49)
2.9 (1.38)
3.8 (1.64)
1.0 (0.00)
1.7 (1.62)
1.0 (0.00)
3.0 (2.14)
2.4 (1.84)
1.8 (1.79)

1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.1 (0.35)
1.3 (0.46)
1.4 (0.52)
1.5 (0.54)
2.8 (1.67)
3.0 (1.63)
3.0 (1.85)
2.3 (0.71)
1.8 (0.42)
2.4 (1.06)
1.0 (0.00)
1.3 (0.68)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)

Speelse image
map
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
2.1 (1.44)
2.3 (1.89)
1.9 (1.46)
2.7 (1.67)
1.6 (0.84)
2.4 (1.51)
1.9 (0.29)
2.2 (0.63)
2.4 (1.13)
1.8 (1.55)
1.0 (0.00)
1.1 (0.38)
1.0 (0.00)
1.0 (0.00)
1.7 (1.63)

Significantie
F = 1.083; df = 4,
78; p = 0.372
F = 0.477; df = 4,
78; p = 0.752
F = 2.298; df = 4,
78; p = 0.067
F = 1.181; df = 4,
78; p = 0.327
F = 1.842; df = 4,
78; p = 0.130
F = 1.127 df = 4,
72; p = 0.352

Tabel 13: Gemiddelde aantal kliks (SD) per website in combinatie met internetervaring

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Weinig ervaring
(N = 28)
14.3 (4.91)
10.6 (2.39)
12.2 (4.51)
12.3 (4.25)

Gemiddelde ervaring
(N = 31)
11.6 (4.65)
11.5 (3.12)
10.8 (3.72)
11.3 (3.79)

Veel ervaring
(N = 20)
20.8 (13.87)
12.3 (4.75)
11.9 (3.66)
14.3 (8.25)

Significantie
F = 1.716; df = 4,
78; p = 0.156

Tabel 14: Significantie van de verschillen op het aantal kliks per ervaringsgroep

Weinig ervaring
Gemiddelde ervaring
Veel ervaring

Significantie
F = 1.573; df = 2, 27; p = 0.227
F = 0.116; df = 2, 30; p = 0.891
F = 2.418; df = 2, 19; p = 0.119

Tabel 15: Gemiddelde tijd (SD) per website in combinatie met internetervaring

Klassiek
Speels-klassiek
Speelse image map
Totaal

Weinig ervaring
(N = 28)
221.7 (74.50)
181.3 (37.69)
217.6 (86.99)
208.4 (72.09)

Gemiddelde ervaring
(N = 31)
190.4 (59.32)
175.8 (33.22)
209.1 (55.75)
191.7 (51.21)

Veel ervaring
(N = 20)
244.0 (82.70)
205.4 (62.22)
202.7 (55.67)
214.1 (64.50)

Significantie
F = 0.521; df = 4, 78;
p = 0.720

Tabel 16: Significantie van de verschillen in de gemiddelde taaktijd per ervaringsgroep

Weinig ervaring
Gemiddelde ervaring
Veel ervaring

Significantie
F = 0.786; df = 2, 27; p = 0.466
F = 1.070; df = 2, 30; p = 0.357
F = 0.696; df = 2, 19; p = 0.512
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Bijlage 8: Datakeuze kwalitatieve analyse
In dit onderzoek wordt er gekeken naar de prestaties op en de beoordeling van drie typen
kinderwebsites. In de kwantitatieve resultatensectie is duidelijk geworden dat er een aantal kleine
verschillen zijn op deze aspecten als er wordt gekeken naar het geslacht, de leeftijd, de school en de
internetervaring van kinderen. Omdat de gevonden verschillen zo klein en specifiek zijn, is er voor
gekozen om in algemene zin naar de filmpjes te kijken: de meest en minst succesvolle kinderen
worden bekeken en met elkaar vergeleken.
Omdat er slechts een beperkte tijd beschikbaar is, is het niet haalbaar om alle filmpjes te bekijken. Er
is daarom besloten om alleen naar de mate van succes te kijken en niet naar de overige indicatoren
voor prestaties op de website (taaktijd en aantal kliks). Er wordt in de kwalitatieve analyse niet
gekeken naar de beoordeling van de websites, omdat dit construct moeilijk te meten is met de
filmpjes.
Succes
De meest succesvolle kinderen zijn de kinderen die een successcore van vier of vijf hebben behaald.
Met andere woorden de kinderen die ten minste vier van de vijf taken tot een goed einde hebben
gebracht. De minst succesvolle kinderen zijn de kinderen die een successcore van één of twee
hebben behaald. Deze kinderen hebben bij maximaal twee taken de juiste pagina gevonden.
Tabel 1: de meest en minst succesvolle kinderen (met proefpersoonnummers) op de klassieke website

Meest succesvol
40·Chrisje
58·Kadi
74·Pleun
78 Ruby
85 Floris
98 Davy Hartwig
119 Noortje
125 Noah
149 Jerzy

Minst succesvol
5 Faes
21 Anna
27 Joram
52 Boy
59 Vrinda
131 Jurai

* vet gedrukte kinderen behoren tot de extreme categorieën (1 of 5)
Tabel 2: de meest en minst succesvolle kinderen (met proefpersoonnummers) op de speels-klassieke website

Meest succesvol
93 Mic
101 Ashley Schouten
110 Tim van Grevenbroek
115 Claire de Vos
139 Lex
148 Leroy

Minst succesvol
10 Allard
15 Sam
22 Matisse
42 Mikki
53 Leon
75 Sem
87 Tijn
127 Mynor
132 Gwen

* vet gedrukte kinderen behoren tot de extreme categorieën (1 of 5)
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Tabel 3: de meest en minst succesvolle kinderen (met proefpersoonnummers) op de speelse image map website

Meest succesvol
11 Eva v.d. Plas
30 Anne
55 Shadimir
65 Quincy
82 Conor
88 Malika
95 Lara
128 Senja
145 Jeroen

Minst succesvol
9 Madelief
24 Oona
35 Tobias
36 Mara
38 Douwe
44 Joris
57 Jordy
63 Federica
111 Cherise Jongbloed
152 Anouk

* vet gedrukte kinderen behoren tot de extreme categorieën (1 of 5)

Data
Dit betekent dat de volgende filmpjes bekeken worden:
Klassiek
5 Faes
21 Anna
27 Joram
40 Chrisje
52 Boy
58 Kadi
59 Vrinda
74 Pleun
78 Ruby
85 Floris
98 Davy Hartwig
119 Noortje
125 Noah
131 Jurai
149 Jerzy

Speels-klassiek
10 Allard
15 Sam
22 Matisse
42 Mikki
53 Leon
75 Sem
87 Tijn
93 Mic
101 Ashley Schouten
110 Tim v Grevenbroek
115 Claire de Vos
127 Mynor
132 Gwen
139 Lex
148 Leroy

Speelse image map
9 Madelief
11 Eva v.d. Plas
24 Oona
30 Anne
35 Tobias
36 Mara
38 Douwe
44 Joris
55 Shadimir
57 Jordy
63 Federica
65 Quincy
82 Conor
88 Malika
95 Lara
111 Cherise Jongbloed
128 Senja
145 Jeroen
152 Anouk
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Bijlage 9: Kwalitatieve analyses succesvolle kinderen op de klassieke website
Deze worden in een aparte bijlage meegeleverd.
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Bijlage 10: Kwalitatieve analyses minder succesvolle kinderen op de klassieke
website
Deze worden in een aparte bijlage meegeleverd.
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Bijlage 11: Kwalitatieve analyses succesvolle kinderen op de speels-klassieke
website
Deze worden in een aparte bijlage meegeleverd.
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Bijlage 12: Kwalitatieve analyses minder succesvolle kinderen op de speelsklassieke website
Deze worden in een aparte bijlage meegeleverd.
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Bijlage 13: Kwalitatieve analyses succesvolle kinderen op de speelse image
map website
Deze worden in een aparte bijlage meegeleverd.
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Bijlage 14: Kwalitatieve analyses minder succesvolle kinderen op de speelse
image map website
Deze worden in een aparte bijlage meegeleverd.
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Bijlage 15: Werkwijze afgezet tegen geslacht en game-ervaring
Tabel 1a: succesvolle kinderen op de klassieke website
Kind
Geslacht
Game-ervaring
Chrisje
Meisje
Nooit
Kadi
Meisje
Meer dan 1 uur per dag
Ruby
Meisje
Nooit
Floris
Jongen
Minder dan 1 uur per dag
Davy
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Noortje
Meisje
Nooit
Noah
Jongen
Minder dan 1 uur per dag

Werkwijze
Trial and error
Eerst denken dan doen
Trial and error
Trial and error

Tabel 1b: minder succesvolle kinderen op de klassieke website
Kind
Geslacht
Game-ervaring
Faes
Jongen
Nooit
Anna
Meisje
Nooit
Joram
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Boy
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Vrinda
Meisje
Meer dan 1 uur per dag
Jurai
Jongen
Meer dan 1 uur per dag

Werkwijze
Trial and error
Trial and error
Trial and error
-

Tabel 2a: succesvolle kinderen op de speels-klassieke website
Kind
Geslacht
Game-ervaring
Mic
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Claire
Meisje
Minder dan 1 uur per dag
Lex
Jongen
Minder dan 1 uur per dag
Leroy
Jongen
Meer dan 1 uur per dag

Werkwijze
Eerst denken dan doen
Eerst denken dan doen
Eerst denken dan doen

Tabel 2b: minder succesvolle kinderen op de speels-klassieke website
Kind
Geslacht
Game-ervaring
Allard
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Sam
Meisje
Nooit
Matisse
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Mikki
Meisje
Minder dan 1 uur per dag
Leon
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Sem
Jongen
Minder dan 1 uur per dag
Mynor
Jongen
Minder dan 1 uur per dag
Gwen
Meisje
Nooit

Werkwijze
Trial and error
Trial and error
Trial and error
Eerst denken dan doen
Trial and error
-

Tabel 3a: succesvolle kinderen op de speelse image map website
Kind
Geslacht
Game-ervaring
Eva
Meisje
Nooit
Anne
Meisje
Nooit
Shadimir
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Quincy
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Conor
Jongen
Nooit
Malika
Meisje
Nooit
Lara
Meisje
Minder dan 1 uur per dag
Senja
Meisje
Nooit
Jeroen
Jongen
Meer dan 1 uur per dag

Werkwijze
Eerst denken dan doen
Trial and error
Trial and error
Eerst denken dan doen
Trial and error
Eerst denken dan doen
-
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Tabel 3b: minder succesvolle kinderen op de speelse image map website
Kind
Geslacht
Game-ervaring
Werkwijze
Madelief
Meisje
Minder dan 1 uur per dag
Trial and error
Oona
Meisje
Minder dan 1 uur per dag
Tobias
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Trial and error
Mara
Meisje
Nooit
Douwe
Jongen
Minder dan 1 uur per dag
Joris
Jongen
Nooit
Eerst denken dan doen
Jordy
Jongen
Meer dan 1 uur per dag
Trial and error
Federica
Meisje
Meer dan 1 uur per dag
Trial and error
Cherise
Meisje
Meer dan 1 uur per dag
Trial and error
Anouk
Meisje
Meer dan 1 uur per dag
Eerst denken dan doen
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