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Samenvatting 

 

Om met behulp van de hardopdenkmethode problemen te achterhalen dienen de 

verbalisaties van proefpersonen zo optimaal mogelijk te zijn.  In deze scriptie doe ik 

daarom onderzoek naar het effect van de webevaluatiemethoden synchroon 

hardopdenken en retrospectief hardopdenken op de taakuitvoering en verbalisaties van 

proefpersonen. Daarnaast ga ik na in hoeverre demografische kenmerken van invloed 

zijn op de verbalisatiekwaliteit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben veertig 

proefpersonen een taak uitgevoerd op de website van de gemeente Nijmegen.  Twintig 

van hen voerden de taak uit in de synchrone conditie, de overige twintig deden dat in de 

retrospectieve conditie. 

 Uit de resultaten is gebleken dat de hardopdenkmethode geen effect heeft op de 

taakuitvoering. Ook hebben de persoonskenmerken geen aantoonbare invloed op het 

uitvoeren van de taak, met uitzondering van de leeftijdscategorieën: de oudste 

proefpersonen doen significant langer over de taak dan de jongste proefpersonen. Wat 

betreft verbalisaties en probleemopsporing heeft de hardopdenkmethode alleen effect op 

het type verbalisaties: doeverbalisaties komen significant vaker voor in de synchrone 

hardopdenkmethode, terwijl verbalisaties in de categorieën Oordelen en Overig vaker 

voorkomen in de retrospectieve methode. Ook de persoonskenmerken hebben invloed op 

het type verbalisaties. Vijftigplussers verbaliseren significant meer denkverbalisaties dan 

de overige leeftijdscategorieën, terwijl de middelste leeftijdsgroep meer overige 

verbalisaties uit. Ten slotte beïnvloeden het geslacht en opleidingsniveau de kwaliteit van 

de verbalisaties. Mannen en hoogopgeleiden worden beoordeeld met een significant 

hoger rapportcijfer dan de overige groepen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

Als er een soort website perfect zou moeten zijn, dan is dat de gemeentewebsite. Het 

belang van internetcommunicatie voor gemeenten is groot. Waar vroeger alle 

communicatie over gemeentelijke zaken nog aan het loket of telefonisch plaatsvond, doet 

zich nu een groot deel van de informatieoverdracht digitaal voor. Of dat altijd naar 

behoren gebeurt is echter de vraag.  

 Uit de Accessibility Monitor 2008, een onderzoek naar de toegankelijkheid en 

kwaliteit van overheidswebsites, blijkt dat op gemeentelijk niveau 98% van de websites 

niet toegankelijk genoeg is voor internetgebruikers. In 2005 voldeed volgens de 

Accessibility Monitor ditzelfde percentage niet aan de richtlijnen. De mate waarin sites 

toegankelijk zijn, hangt nauw samen met naleving van technische standaarden en 

voorschriften. Sites die hieraan voldoen bieden onder meer mogelijkheid tot 

schaalbaarheid van lettergroottes, werken met kleurcontrasten en tekstalternatieven 

voor afbeeldingen. 

 

Inmiddels is vastgesteld dat overheidswebsites, waaronder gemeentewebsites, wettelijk 

verplicht zijn om uiterlijk op 31 december 2010 te voldoen aan de webrichtlijnen zoals 

die ook gelden voor websites van de rijksoverheid (Van de Weijer, 2009). Dat betekent 

bijvoorbeeld dat alle gemeentesites ook voor visueel gehandicapten goed toegankelijk 

zijn, dat ze vanaf verschillende browsers en mobiele telefoons te bereiken zijn en dat 

informatie makkelijk te vinden is. 

 

Digitale communicatie lijkt vooralsnog dus niet altijd prioriteit te hebben bij gemeenten. 

En dat terwijl een goede website voor gemeenten veel voordelen biedt. Zo kunnen op 

deze manier grote hoeveelheden informatie relatief goedkoop beschikbaar gesteld 

worden. Ook zijn websites altijd en voor (bijna) iedereen toegankelijk. Ten slotte kan een 

gemeentewebsite gebruikt worden als visitekaartje voor de stad, haar bestuur en haar 

inwoners. De landelijke overheid stimuleert de opkomst van de gemeentelijke websites. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat begin 2008 67% van de overheidsproducten elektronisch 

werd aangeboden, een toename van bijna 6% ten opzichte van het jaar daarvoor 

(gemeentewebsites.nl).  

Om alle gemeentelijke informatie voor iedereen vindbaar en begrijpelijk te maken 

blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeentewebsites hebben zeer 

uiteenlopende doelgroepen, variërend van jong tot oud, van laagopgeleid tot 

hoogopgeleid en van onervaren tot ervaren webgebruikers. Daarnaast bevatten de 

websites informatie variërend van bouwplannen tot skateroutes tot paspoortaanvragen: 

zie daar maar eens een goede structuur in aan te brengen. Ook zijn adviezen niet 
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eenduidig: criteria voor gebruiksvriendelijkheid worden in sommige andere adviezen juist 

als gebruiksonvriendelijk gezien. 

 

1.1 Onderzoek naar webevaluatie 

Naar de gebruiksvriendelijkheid van informatieve websites, zoals gemeentesites, worden 

verschillende onderzoeken gedaan. Dit gebeurt door middel van webevaluatie. 

Hierbinnen zijn twee typen te onderscheiden. Ten eerste wordt er gebruik gemaakt van 

expertevaluatie, waarbij professionals oordelen geven over de website. Het tweede type 

methode is gebruikersonderzoek, waarbij websites aan gebruikers voorgelegd worden om 

feedback te verzamelen (gemeentewebsites.nl).  

Op dit moment werken medewerkers van de Universiteit Twente en de Universiteit 

Utrecht samen in een onderzoeksprogramma naar deze methoden. Hierbij wordt onder 

andere onderzoek gedaan naar de hardopdenkmethode, een vorm van 

gebruikersonderzoek. Om problemen van een informatieve website te achterhalen kan er 

gebruik gemaakt worden van deze werkwijze, waarbinnen verschillende variaties 

mogelijk zijn (Van den Haak et al., 2007). Twee veelvoorkomende vormen zijn synchroon 

hardopdenken en retrospectief hardopdenken. In het eerste geval voeren proefpersonen 

een taak uit op een website, terwijl ze tegelijkertijd hun gedachten verbaliseren. Een 

variant hierop is het retrospectief hardopdenken. Hierbij werken proefpersonen in stilte 

aan hun taak. Achteraf geven zij commentaar op visueel materiaal van hun surfgedrag, 

dat hen helpt om herinneringen over gemaakte keuzes terug te halen (Van den Haak et 

al., 2007).  

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Vanzelfsprekend dient de onderzoeksmethode waarmee webkwaliteit gemeten wordt 

geschikt te zijn voor de opsporing van zinvolle en generaliseerbare problemen. Om deze 

problemen te achterhalen dienen de verbalisaties van proefpersonen zo optimaal 

mogelijk te zijn. In deze scriptie onderzoek ik het effect van de methoden synchroon 

hardopdenken en retrospectief hardopdenken op de taakuitvoering en verbalisaties van 

proefpersonen met behulp van twee onderzoeksvragen: 

 

1. In hoeverre hebben de retrospectieve hardopdenkmethode en de synchrone 

hardopdenkmethode invloed op de taakuitvoering van proefpersonen? 

• Bestaan er verschillen in de tijd die proefpersonen besteden aan de 

taakuitvoering? 

• Bestaan er verschillen in het aantal keer dat proefpersonen klikken tijdens 

de taakuitvoering? 
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• Krijgen proefpersonen tijdens het uitvoeren van de taak in de 

retrospectieve methode vaker hulp dan tijdens het uitvoeren van de 

synchrone methode? 

• Geven proefpersonen na het uitvoeren van de taak in de retrospectieve 

methode vaker het goede antwoord dan na het uitvoeren van de synchrone 

methode? 

 

2. In hoeverre levert de retrospectieve hardopdenkmethode andere verbalisaties op 

dan de synchrone hardopdenkmethode? 

• Levert een evaluatie met de retrospectieve methode meer verbalisaties op 

dan een evaluatie met de synchrone hardopdenkmethode? 

• Levert een evaluatie met de retrospectieve methode andersoortige 

verbalisaties op dan een evaluatie met de synchrone hardopdenkmethode? 

• Levert een evaluatie met de retrospectieve methode beter bruikbare 

verbalisaties op dan een evaluatie met de synchrone hardopdenkmethode? 

 

Deze onderzoeksvragen komen grotendeels overeen met de doelstelling van Van den 

Haak  et al. (2007), hoewel zij zich in haar onderzoek voornamelijk op 

probleemopsporing richt. Herhaling van dit onderzoek is echter noodzakelijk, omdat Van 

den Haak uitsluitend gebruik heeft gemaakt van studenten als proefpersonen. Mogelijk 

heeft dit een vertekend beeld van de resultaten opgeleverd, omdat de proefpersonen in 

dit onderzoek sterk overeenkomen wat betreft leeftijd en opleidingsniveau. Daarnaast 

ontbreekt bij Van den Haak en duidelijke methode voor het analyseren van de (losse) 

verbalisaties. In dit onderzoek wordt wel gebruik gemaakt van een dergelijke methode. 

 

Behalve de onderzoeksmethode kunnen ook persoonskenmerken van proefpersonen 

invloed hebben op de kwaliteit van hun verbalisaties, en daarmee op de uitkomsten van 

webevaluatie. Een aanname is bijvoorbeeld dat laagopgeleiden andersoortige problemen 

tegenkomen dan hoogopgeleiden. Door beide groepen op te nemen in het 

proefpersonenbestand kunnen problemen van alle doelgroepen worden opgespoord en 

verbeterd. De vraag is echter of deze aanname klopt: komen beide groepen 

proefpersonen andersoortige problemen tegen? Of lopen zij tegen dezelfde problemen 

aan, maar zijn hoogopgeleiden beter in staat deze problemen te verbaliseren? Om een 

uitspraak te kunnen doen over een zinvolle selectie van proefpersonen in 

vervolgonderzoek naar webevaluatie, luiden mijn derde en vierde onderzoeksvraag als 

volgt: 
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3. In hoeverre hebben persoonskenmerken invloed op de taakuitvoering van 

proefpersonen? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de taakuitvoering tussen laag- en 

hoogopgeleiden? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de taakuitvoering tussen 

verschillende leeftijdscategorieën? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de taakuitvoering tussen mannen en 

vrouwen? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de taakuitvoering uitgesplitst naar 

persoonskenmerken per hardopdenkconditie? 

 

4. In welke mate zijn er verschillen aan te wijzen tussen de verbalisaties van diverse 

gebruikersgroepen? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de verbalisaties tussen laag- en 

hoogopgeleiden? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de verbalisaties tussen verschillende 

leeftijdscategorieën? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de verbalisaties tussen mannen en 

vrouwen? 

• In hoeverre bestaan er verschillen in de verbalisaties uitgesplitst naar 

persoonskenmerken per hardopdenkconditie? 

 

1.3 Vooruitblik 

In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van belangrijke theorieën met betrekking tot 

navigatiegedrag op informatieve websites. Ook komt voorgaand onderzoek met 

betrekking tot webevaluatie, gebruikersonderzoek en de hardopdenkmethode aan bod. In 

hoofdstuk 3 besteed ik aandacht aan de onderzoeksopzet en het analysemodel. In 

hoofdstuk 4 worden de resultaten van dit onderzoek besproken, waarna in hoofdstuk 5 

de conclusie van dit rapport wordt gepresenteerd. Ten slotte zal ik in hoofdstuk 6 ingaan 

op de discussie.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 

 

In deze scriptie staat een veelgebruikte onderzoeksmethode voor de evaluatie van 

teksten centraal: de hardopdenkmethode. Bij een evaluatie met de hardopdenkmethode 

voeren proefpersonen taken uit op een website. Hierbij formuleren zij hun gedachten 

hardop. Deze methode wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag en de keuzes 

van bezoekers van informatieve websites. In paragraaf 2.1 wordt het gedrag van 

webgebruikers besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan cognitieve modellen voor 

navigatie op het web. In paragraaf 2.2 komen de verschillende vormen van de 

hardopdenkmethode aan bod. Ook wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan 

voorgaand onderzoek naar het effect van deze methoden op probleemopsporing bij 

informatieve websites. In paragraaf 2.3 wordt vervolgens aandacht besteed aan de 

invloed van persoonskenmerken van proefpersonen op het achterhalen van problemen. 

In paragraaf 2.4 wordt de analysemethode van hardopdenkprotocollen in voorgaand 

onderzoek besproken. In paragraaf 2.5 worden ten slotte de hypothesen voor dit 

onderzoek uiteengezet.  

 

2.1 Navigatiegedrag van webgebruikers 

Voor webontwerpers is het van belang om te weten hoe bezoekers van hun 

(informatieve) website zich op het web gedragen. Als duidelijk is welke keuzes zij op 

deze website maken, en waarom zij dit doen, kan de website in hun voordeel worden 

aangepast. Een eenvoudige en overzichtelijke website waarop een gebruiker zijn doel 

snel bereikt heeft gebruikersgemak en een positief imago van bijvoorbeeld de gemeente 

tot gevolg. Om inzicht te krijgen in navigatiegedrag van webgebruikers hebben 

verschillende onderzoekers cognitieve modellen voor websitenavigatie opgesteld. Met 

deze modellen trachten zij gebruikersgedrag en gebruiksvriendelijkheid van websites te 

analyseren en te voorspellen.  

 

2.1.1 Cognitieve modellen 

Veel cognitieve modellen worden opgesteld aan de hand van de information foraging 

theory (Juvina & Van Oostendorp, 2008). Deze theorie gaat er vanuit dat keuzes van 

gebruikers worden bepaald door een evaluatie van de bruikbaarheid van links op de 

website. Een meeteenheid voor de relevantie van deze links voor webgebruikers is de 

information scent (Chi, Pirolli & Pitkow, 2000). Deze scent geeft aan hoe waarschijnlijk 

het is dat een aanwijzing op de website leidt naar het gewenste doel. Vanzelfsprekend 

verschilt dit per doel en per gebruiker. Met behulp van de scent volgen webgebruikers 

een spoor van links, die semantisch zoveel mogelijk overeenkomen met het doel van de 
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gebruiker (Blackmon et al., 2006). Hoe beter de website, hoe makkelijker dit spoor te 

volgen is.  

 

Juvina en Van Oostendorp (2008) zijn echter van mening dat de information scent van 

links en andere aanwijzingen op websites moeilijk meetbaar is. Ze stellen dat ook 

ruimtelijk inzicht in de website een belangrijk aspect is bij websitenavigatie. Dit inzicht 

kunnen gebruikers hebben in zowel de ruimtelijke structuur als de semantische structuur. 

Zij gebruiken om die reden een meer praktische toepassing van de information foraging 

theory: een aangepaste versie van het Comprehension-based Linked Model of Deliberate 

Search (CoLiDeS+). Dit model legt uit hoe gebruikers de inhoud van een webpagina 

begrijpen (zij maken een mentale representatie) en hoe zij vervolgens besluiten wat hun 

volgende handeling wordt. Dit begripsproces wordt beïnvloed door het doel en de 

achtergrondkennis van de gebruiker. Naast het concept information scent maakt ook de 

adequaatheid van het klikpad deel uit van dit model. Juvina en Van Oostendorp (2008) 

stellen dat een gebruiker zijn keuzes niet alleen maakt aan de hand van de 

keuzemogelijkheden die op dat moment beschikbaar zijn, maar dat hij daarbij ook 

rekening houdt met zijn voorgaande route. Om die reden is de keuze van een link 

volgens het model CoLiDeS+ een gevolg van zowel het doel, het klikpad als de link. 

Daarbij is inzicht in de sitestructuur van groot belang. 

 

2.1.2 Hulpmiddelen bij webnavigatie 

Spyridakis et al. (2007) onderzochten het effect van hulpmiddelen bij webnavigatie. Uit 

eerder onderzoek was gebleken dat gebruikers vaak zwaar cognitief belast worden bij het 

lezen van online teksten. Een manier om deze belasting te voorkomen is het toevoegen 

van structurele aanwijzingen, zoals expliciete en informerende navigatielinks en previews 

van andere webpagina’s. Deze hulpmiddelen stellen gebruikers in staat om zich een 

mentale representatie van de website te vormen, doordat ze een duidelijke voorstelling 

kunnen maken van de webstructuur (Spyridakis et al., 2007). Dit vergemakkelijkt het 

zoeken. 

 Uit het onderzoek bleek dat het zorgvuldig benoemen van links een positief effect 

heeft op navigatiegedrag: hoe beter het label de achterliggende pagina samenvat, hoe 

zekerder gebruikers van hun zaak zijn wanneer ze deze link aanklikken. Daarnaast 

adviseren Spyridakis et al. webontwerpers om te kiezen voor informerende en 

intrigerende links, zodat gebruikers worden gestimuleerd om deze links aan te klikken. 

Ten slotte bleken ook pagina-previews bij te dragen aan de vorming van een mentaal 

model (Spyridakis et al., 2007). 
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2.2 De vergelijking van hardopdenkmethoden 

Om inzicht te krijgen in de navigatie van webgebruikers wordt onder andere gebruik 

gemaakt van de hardopdenkmethode. In deze scriptie worden de effecten van synchroon 

hardopdenken en retrospectief hardopdenken op de verbalisaties van proefpersonen 

onderzocht en vergeleken. Synchroon hardopdenken is een methode waarbij 

proefpersonen tijdens het uitvoeren van een taak op een website hun gedachten hardop 

uitspreken. Daarnaast wordt in gebruikersonderzoek onder andere gebruik gemaakt van 

retrospectief hardopdenken, waarbij proefpersonen in stilte aan hun taak werken. 

Achteraf verbaliseren zij hun gedachtegang met behulp van opnamen van hun 

surfgedrag, dat hen helpt om herinneringen over gemaakte keuzes terug te halen (Van 

den Haak et al., 2007). Aan de hand van de verbalisaties en observaties proberen 

onderzoekers problemen van de website op te sporen. 

 

2.2.1 Invloed op het gedrag van proefpersonen 

Beide methoden lijken hun voordelen en nadelen te hebben (Van den Haak & De Jong, 

2003; Van den Haak et al., 2003; Hertzum et al., 2009). Het uitvoeren van een taak in 

stilte, zoals gebeurt bij de retrospectieve methode, is de meest waarheidsgetrouwe 

benadering van het werkproces. De synchrone hardopdenkmethode geeft daarentegen 

tijdens de taakuitvoering het beste beeld van het denkproces van de proefpersoon. Naast 

de observeerbare problemen worden hier ook de gevoelens die de proefpersonen hebben 

tijdens het uitvoeren van opdrachten op de website direct duidelijk (Van den Haak & De 

Jong, 2003). Ook is er bewijs dat met deze methode de gedachtegang van de 

proefpersoon achterhaald kan worden (Van Gog et al., 2005). Het is echter goed 

mogelijk dat proefpersonen, doordat zij hun gedachten tijdens de taak moeten 

verbaliseren, op een andere manier werken dan zij gewoonlijk zouden doen (Van den 

Haak & De Jong, 2003). Zo is het mogelijk dat proefpersonen beter presteren, omdat zij 

door het hardopdenken gestructureerder te werk gaan. Door de extra cognitieve 

inspanning die het uitvoeren van een taak en tegelijkertijd gedachten verbaliseren vergt, 

bestaat er echter ook een kans dat de proefpersonen hun taken slechter uitvoeren (Van 

den Haak et al., 2003). 

 Bij de retrospectieve hardopdenkmethode verbaliseren proefpersonen hun 

problemen pas achteraf aan de hand van stimuli, zoals visueel materiaal van hun 

taakuitvoering. De vraag is echter of proefpersonen daadwerkelijk in staat zijn om alle 

gedachten die zij hadden tijdens het werkproces te onthouden en vervolgens te 

verbaliseren. Daarbij is het zelfs mogelijk dat zij gedachten noemen waarvan tijdens de 

taakuitvoering helemaal geen sprake is geweest (Van den Haak & De Jong, 2003; Van 

den Haak et al., 2003). Een voordeel is ten slotte dat proefpersonen bij de retrospectieve 
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methode de mogelijkheid hebben om te reflecteren op hun eerdere werkproces. Dit kan 

inzicht geven in de oorzaken van persoonlijke gebruikersproblemen, waarmee het begrip 

van het werkproces naar een hoger niveau wordt getild (Van den Haak et al., 2003). 

 

2.2.2 Webapplicaties 

Van den Haak, De Jong en Schellens (2003; 2004) onderzochten beide 

hardopdenkmethoden tijdens gebruikersevaluaties van twee online bibliotheekcatalogi, 

zogenaamde webapplicaties. Ze vergeleken beide methoden op drie punten: het aantal 

problemen dat werd gevonden, de kwaliteit van de taakuitvoering door proefpersonen en 

de waardering van proefpersonen voor beide methoden (Van den Haak et al., 2003). Zij 

concludeerden in beide onderzoeken dat met de synchrone hardopdenkmethode 

significant meer problemen werden opgespoord door observatie (Van den Haak et al., 

2003; Van den Haak et al., 2004). De retrospectieve methode bleek daarentegen meer 

problemen naar voren te brengen die werden vastgesteld aan de hand van verbalisaties. 

Het totale aantal en de typen problemen die werden opgespoord bij beide methoden 

kwamen echter sterk overeen (Van den Haak et al., 2003; Van den Haak et al., 2004). 

Van den Haak et al. (2003; 2004) veronderstellen dat het verschil in wijze waarop de 

problemen aan het licht kwamen veroorzaakt wordt doordat de proefpersoon die 

synchroon hardopdachten tegelijkertijd moesten praten en een taak moesten uitvoeren, 

wat een grote cognitieve inspanning met zich meebracht. Als gevolg hiervan konden zij 

relatief weinig verbaliseren.  

 Na het eerste onderzoek (Van den Haak et al., 2003) stelden de onderzoekers dat 

de verbalisaties van proefpersonen in de conditie synchroon hardopdenken weinig 

toevoegden aan de observaties. Ook bleek uit dit onderzoek dat proefpersonen die 

werkten met de synchrone hardopdenkmethode hun taken slechter uitvoerden dan 

proefpersonen die werkten met de retrospectieve hardopdenkmethode (Van den Haak et 

al., 2003). Deze resultaten kwamen niet overeen met de resultaten uit het tweede 

onderzoek (Van den Haak et al., 2004), waaruit bleek dat er geen verschil bestond in de 

kwaliteit van de taakuitvoering tussen de proefpersonen die synchroon hardopdachten en 

de proefpersonen die retrospectief hardopdachten. De grote cognitieve inspanning van de 

‘synchrone proefpersonen’ had in dit geval dus geen effect op hun prestaties (Van den 

Haak et al., 2004). Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze resultaten van toepassing 

zijn voor webapplicaties, en dat voor websites andere uitkomsten gelden, die in de 

volgende paragraaf worden besproken. 

 

Hertzum et al. (2009) lieten hun proefpersonen eveneens twee webapplicaties testen. 

Het ging hier om een online boekwinkel en een online televisiegids. De onderzoekers 

maakten hierbij geen gebruik van het onderscheid tussen synchroon en retrospectief 
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hardopdenken, maar vergeleken wel het effect van in stilte werken en synchroon 

hardopdenken op het gedrag van proefpersonen. Zij concludeerden dat deze condities 

geen effect hadden op de kwaliteit van de taakuitvoering. Dit komt overeen met de 

resultaten van het tweede onderzoek naar webapplicaties van Van den Haak et al. 

(2004). Ook bleek synchroon hardopdenken geen invloed te hebben op de mentale 

werkdruk van proefpersonen (Hertzum et al., 2009). Dit spreekt de vermoedens van Van 

den Haak et al. (2003; 2004) tegen. 

 

2.2.3 Websites 

Naast het uitvoeren van een onderzoek naar de bruikbaarheid van hardopdenkmethoden 

bij de evaluatie van webapplicaties, hebben Van den Haak, de Jong en Schellens (2007; 

2009) beide methoden ook voor gemeentewebsites onderzocht. Ze hebben er hierbij voor 

gekozen om twee websites te evalueren die wat betreft vormgeving en structuur sterk 

van elkaar verschilden (Van den Haak et al., 2009). Verwacht werd bijvoorbeeld dat een 

website waarop veel genavigeerd moest worden, meer cognitieve inspanning met zich 

meebracht. De methoden werden vergeleken op het aantal en type problemen dat werd 

ontdekt, de relevantie van deze problemen, de kwaliteit van de taakuitvoering en de 

waardering van proefpersonen voor beide methoden (Van den Haak et al., 2007; Van 

den Haak et al., 2009). 

 

De studies wezen uit dat er tussen beide methoden geen verschil bestond in het totale 

aantal door de onderzoekers geobserveerde problemen. Deze conclusie komt overeen 

met eerder onderzoek van Van den Haak et al. (2003; 2004). Ook bleek dat 

proefpersonen die retrospectief hardopdachten niet méér problemen verbaliseerden dan 

proefpersonen die synchroon hardopdachten. In eerder onderzoek naar de online 

bibliotheekcatalogus was dat wel het geval (Van den Haak & De Jong, 2003; Van den 

Haak et al., 2004; Van den Haak et al., 2007). De onderzoekers verklaren dit ontbreken 

van een verschil doordat de ‘retrospectieve proefpersonen’ bij het terugkijken van 

beelden van hun surfgedrag relatief weinig stimuli ontvangen om de problemen die zij 

hebben ervaren terug te halen. Dit wordt veroorzaakt door het type website, dat veel 

tekst bevat (Van den Haak et al., 2007). Dit in tegenstelling tot de online 

bibliotheekcatalogus, waar meer optische handelingen op worden uitgevoerd. Het 

daadwerkelijk uitvoeren van fysieke taken werkt daarentegen wel stimulerend om hardop 

te denken, waardoor het verschil in verbalisaties, dat mogelijk door een overdaad aan 

cognitieve inspanning ontstaat, wordt opgeheven (Van den Haak et al., 2007).  

Het aantal individuele problemen per proefpersoon bleek in beide studies groter te 

zijn bij het retrospectief hardopdenken dan bij het synchroon hardopdenken (Van den 

Haak et al., 2007; Van den Haak et al., 2009). Retrospectief hardopdenken had dus per 
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persoon meer opgespoorde problemen tot gevolg. Maar, zoals gezegd, dit had geen 

invloed op het totale aantal ontdekte problemen. Uit het onderzoek bleek echter wel dat 

de bijdrage van de verbalisaties aan geobserveerde problemen in de synchrone 

hardopdenkconditie groter was bij de eerste website, waarin minder genavigeerd hoefde 

te worden (Van den Haak et al., 2009). Overigens concluderen de onderzoekers ook dat 

de toegevoegde waarde van verbalisaties groter is bij de retrospectieve 

hardopdenkmethode (Van den Haak & De Jong, 2003). 

 

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat beide methoden even bruikbaar waren om 

relevante problemen te achterhalen. Ook bestond er bij de verschillende methoden geen 

significant verschil in het type problemen dat aan het licht kwam. Ten slotte werden ook 

de taken die de proefpersonen moesten uitvoeren bij beide methoden even goed 

volbracht (Van den Haak et al., 2007; Van den Haak et al., 2009). Deze laatste conclusie 

suggereert dat de taakuitvoering van de deelnemers in de synchrone methode geen 

effect ondervond van de dubbele cognitieve belasting die de proefpersonen ervaren als 

zij tegelijkertijd een taak moeten uitvoeren en hardop moeten denken (Van den Haak et 

al., 2007). 

 

Van den Haak et al. (2007) concluderen dat, in vergelijking met de retrospectieve 

methode, de synchrone hardopdenkmethode de meest geschikte methode is voor het 

evalueren van informatieve websites. In vergelijking met onderzoek waarin de online 

bibliotheekcatalogus werd geëvalueerd, werden met deze methode bij het evalueren van 

de gemeentewebsite minder problemen achterhaald die alleen observeerbaar waren. Een 

mogelijke oorzaak voor dit resultaat is dat proefpersonen bij het evalueren van de 

gemeentewebsite minder cognitieve belasting ervaren dan bij de evaluatie van de online 

catalogus. Gebleken is daarnaast dat in de retrospectieve methode tijdens het evalueren 

van de gemeentewebsite relatief meer observeerbare problemen naar voren kwamen en 

de proefpersonen minder taken succesvol afrondden dan in het voorgaande onderzoek. 

De retrospectieve methode lijkt daarom een betere methode voor de evaluatie van 

webapplicaties (Van den Haak et al., 2007). 

 

2.3 De invloed van persoonskenmerken 

Communicatieonderzoekers streven bij tekstevaluatie in hun respondentengroep vaak 

naar een zo groot mogelijke spreiding op basis van persoonskenmerken. De vraag is 

echter of dit noodzakelijk is: zijn onderzoekers alleen met een optimale spreiding 

verzekerd van optimale probleemopsporing? Om dit te onderzoeken zal ik in deze scriptie 

aandacht besteden aan de invloed van demografische kenmerken op probleemopsporing 
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met de hardopdenkmethode. Hierbij zal ik onderscheid maken in sekse, opleidingsniveau 

en leeftijd. Voorgaand onderzoek richt zich alleen op de eerste twee categorieën.  

 

2.3.1 Sekse en opleidingsniveau 

Lentz en De Jong (2000) onderzochten of hoog- en laagopgeleiden verschilden in hun 

feedback op conceptteksten, en of het noodzakelijk is om beide groepen te betrekken in 

lezersonderzoek. In het onderzoek werd een brochuretekst geëvalueerd. De feedback 

werd verzameld met het softwareprogramma Focus. Om de vaardigheid in het geven van 

commentaar te meten werd gekeken naar de spreiding van het commentaar over de 

aangeboden probleemcategorieën: hoe groter de spreiding, hoe vaardiger de 

proefpersoon werd beschouwd in het geven van feedback (Lentz & De Jong, 2000). 

Geconcludeerd werd dat lager opgeleiden goed in staat bleken een redelijke hoeveelheid 

feedback te leveren op teksten, maar dat zij daarin wel zuiniger waren dan 

hoogopgeleiden (Lentz & De Jong, 2000). 

Om vervolgens de waarde van deze feedback te meten is de brochuretekst 

tweemaal gereviseerd, zowel op basis van feedback van hoger opleiden als op basis van 

feedback van lager opgeleiden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat  er geen 

verschillen in waardering bestaan tussen de hoger opgeleiden en de lager opgeleiden 

naar aanleiding van de feedback van proefpersonen met een hogere opleiding en 

proefpersonen met een lagere opleiding (Lentz & De Jong, 2000).  Met andere woorden: 

beide opleidingsniveaus waarderen beide revisies ongeveer even hoog. De feedback die 

door laagopgeleiden werd gegeven blijkt dus te waardevol om uit te sluiten. Wel kan 

gesteld worden dat proefpersonen met een lager opleidingsniveau zuiniger zijn met 

probleemdetecties en zich minder richten op de stijl van de tekst. 

 

De Jong en Schellens (2001) onderzochten het effect van demografische kenmerken op 

tekstevaluatie met de plus-minmethode. Zij deden dit aan de hand van vier 

informatiebrochures.  Hun conclusie was dat mannelijke proefpersonen meer problemen 

noemden dan vrouwelijke proefpersonen, maar dat de problemen die door vrouwen 

werden opgespoord gemiddeld ernstiger waren. Er werden echter geen verschillen 

gevonden in het type problemen dat werd gevonden, waarbij de onderzoekers 

onderscheid maakten tussen begrip, acceptatie, relevantie, compleetheid, structuur, 

waardering, vormgeving en correctheid.  

Daarnaast bleken hoogopgeleide proefpersonen meer problemen te ontdekken 

dan laagopgeleide proefpersonen. Deze conclusie komt overeen met die van Lentz en De 

Jong (2000). Voorts besteedden proefpersonen met een hoog opleidingsniveau significant 

meer aandacht aan de informatiestructuur. Er bleek echter dat de kenmerken van de vier 

informatiebrochures, zoals het onderwerp, meer effect hadden op de uitkomsten van het 
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onderzoek dan de demografische kenmerken van proefpersonen (De Jong & Schellens, 

2001). De onderzoekers concluderen dat de onderzoeksresultaten suggereren dat 

persoonskenmerken als voorkennis een leesgewoonten zinvollere onderzoeksobjecten 

zijn.  

 

2.3.2 Individualistische en collectivistische proefpersonen 

Naast het effect van sekse en opleidingsniveau op tekstevaluatie met Focus en de plus-

minmethode, is ook onderzocht welke invloed persoonskenmerken hebben op 

probleemopsporing door middel van de (retrospectieve) hardopdenkmethode. Hall, De 

Jong en Steehouder (2003; 2004) onderzochten de invloed van culturele verschillen op 

de wijze waarop proefpersonen een tekst evalueerden. Zij maakten hierbij onderscheid 

tussen individualistische en collectivistische respondenten. De onderzoeksmethoden die 

zij hierbij gebruikten waren de plus-minmethode en de retrospectieve 

hardopdenkmethode. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat de plus-minmethode 

aanzienlijk minder problemen aan het licht brengt bij proefpersonen uit een 

collectivistische cultuur. Retrospectieve hardopdenkprotocollen blijken minder gevoelig 

voor culturele invloeden, maar er zijn wel verschillen: proefpersonen uit een 

collectivistische cultuur formuleren hun commentaar vaak indirecter dan proefpersonen 

uit individualistische culturen (Hall et al., 2003; Hall et al., 2004). Deze conclusies duiden 

er mogelijk op dat de (retrospectieve) hardopdenkmethode minder gevoelig is voor de 

invloed van persoonskenmerken dan andere evaluatiemethoden. 

 

2.4 De analyse van hardopdenkprotocollen 

Aan de analysemethode van hardopdenkprotocollen besteden veel onderzoekers in hun 

publicaties relatief weinig aandacht, terwijl het analyseren van een dergelijk protocol 

allesbehalve eenvoudig is. Dit ontbreken van een goede verantwoording brengt het risico 

met zich mee dat in vergelijkbare onderzoeken op verschillende wijze wordt 

geanalyseerd, met afwijkende resultaten en conclusies tot gevolg. Veelal wordt er wel 

een categorisering gemaakt van de achterhaalde problemen, maar blijft het de vraag op 

welke wijze deze problemen zijn geconstateerd.  

 

Hertzum et al. (2009) vormen hierop in zekere mate een uitzondering. Zij maken niet 

alleen een indeling in opgespoorde problemen, maar categoriseren ook de verbalisaties. 

Ze delen de verbalisaties in drie niveaus in. Niveau 1 is de verbalisatie van gedachten en 

informatie die zich al verbale vorm in het huidige aandachtsgebied van de proefpersoon 

bevinden. Niveau 2 is het expliciteren van informatie die zich in het huidige 

aandachtsgebied van de proefpersoon bevindt, maar die nog omgezet moet worden in 

een verbale vorm. Niveau 3 is ten slotte het niveau waarbij de aandacht van een persoon 
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wordt beïnvloed door mentale processen die worden veroorzaakt door iets anders dan de 

taakuitvoering (Hertzum et al., 2009). Deze indeling leidt echter niet tot een concrete 

conclusie. 

 

Ook in dit onderzoek is een analysemodel voor hardopdenkprotocollen uitgewerkt. Omdat 

resultaten in het onderzoek van Hertzum et al. uitbleven, is nu gekozen voor een indeling 

in typen, waarbij gekeken wordt naar de handeling die de proefpersoon uitvoert met zijn 

uiting. Deze indeling wordt in hoofdstuk 3 verder beschreven. 

 

2.5 Hypothesen 

Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken verwacht ik dat de invloed die de 

hardopdenkmethode heeft op het gedrag van proefpersonen, ook effect zal hebben op de 

verbalisaties. Het is waarschijnlijk dat de taakuitvoering in het geval van de synchrone 

hardopdenkmethode meer tijd in beslag neemt als gevolg van het verbaliseren. 

Daarnaast verwacht ik dat ook het aantal verbalisaties wordt beïnvloed door de 

haropdenkmethoden. Een derde hypothese is dat bij de retrospectieve methode meer 

oordelen en coördinatieverbalisaties naar voren komen dan bij de synchrone methode, 

omdat proefpersonen na het volbrengen van de taak een beter mentaal beeld van de 

website hebben en daarmee een grotere cognitieve capaciteit om verder te denken dan 

alleen het antwoord zoeken op de taak. Ook verwacht ik, in navolging van Van den Haak 

et al. (2003; 2004) dat denkverbalisaties voornamelijk voor zullen komen in de 

retrospectieve methode, omdat de cognitieve inspanning in de synchrone 

hardopdenkmethode te groot is om veel denkverbalisaties te formuleren. Ten slotte 

veronderstel ik dat een evaluatie met de synchrone methode kwalitatief betere 

verbalisaties oplevert dan de retrospectieve methode, omdat uit eerder onderzoek is 

gebleken dat verbalisaties die verkregen zijn met behulp van de synchrone 

hardopdenkmethode vaker los van observaties te interpreteren zijn (Van den Haak et al., 

2007). 

 

Met betrekking tot de persoonskenmerken verwacht ik naar aanleiding van het onderzoek 

van Lentz en De Jong (2000) dat hoogopgeleiden meer verbaliseren, en dat uit hun 

verbalisaties meer problemen te destilleren zijn. Daarnaast verwacht ik dat 

laagopgeleiden meer aansporing nodig hebben tijdens het hardopdenken dan 

hoogopgeleiden. Ten slotte vermoed ik een verschil in rapportcijfer: laagopgeleiden 

zullen lager beoordeeld worden dan hoogopgeleiden. Ik veronderstel dat leeftijd en sekse 

geen verschil veroorzaken in het aantal verbalisaties en de kwaliteit ervan.  
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Hoofdstuk 3 Methode van onderzoek 

 

3.1 Onderzoeksopzet 

In het onderzoek dat in deze scriptie wordt beschreven is gebruik gemaakt van bestaand 

onderzoeksmateriaal. Dit materiaal is verzameld door Sanne Elling en maakt deel uit van 

haar promotieonderzoek. In dit project wordt een vergelijking gemaakt tussen vijf 

doelgroepgerichte evaluatiemethoden: de hardopdenkmethode, de vragenlijst, 

eyetracking, Infocus en de feedbackbutton. Daarbij wordt gekeken naar de aantallen en 

typen lezersproblemen die met deze methoden gevonden worden. Ook wordt nagegaan 

in hoeverre er verschillen te zien zijn en hoe deze verklaard kunnen worden. Bij het 

beantwoorden van deze vragen wordt naar de individuele methoden gekeken, maar er 

wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de typen die ze vertegenwoordigen ('in-use' 

versus 'non-use' en 'laboratorium' versus 'online'). Deze scriptie maakt deel uit van dit 

onderzoeksproject. 

 

3.1.1 Testobject 

Als testobject voor deze studie is gekozen voor de website van de gemeente Nijmegen. 

De keuze voor een gemeentewebsite is gemaakt omdat deze sites veel uiteenlopende 

informatie bevatten en voor een groot aantal verschillende doelgroepen geschikt moeten 

zijn. Daarnaast vereisen dergelijke websites de nodige online navigatie en zijn ze 

complex van aard. Ten slotte zijn gemeentewebsites, vanwege het grote aantal, goed 

met elkaar te vergelijken Deze redenen maken gemeentewebsites zeer geschikte 

objecten voor webevaluaties.  

 De website van de gemeente Nijmegen is een kleurrijke website. Het hoofdmenu 

bestaat uit de keuzemogelijkheden Gemeente, In het nieuws, Wonen & leven, Op bezoek, 

Studeren, Ondernemen en Digitale balie (zie afbeelding 1). Wanneer op een van deze 

links wordt geklikt komt de gebruiker op de hoofdpagina van het betreffende onderdeel, 

waarop aan de linkerkant van de pagina het submenu staat. Daarnaast bevat elke 

pagina, inclusief de startpagina, een submenu aan de rechterkant. De 

keuzemogelijkheden daarin variëren, en zijn meestal toegespitst op het hoofdonderwerp 

op de pagina. Ze worden verduidelijkt door symbolen. 
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   Afbeelding 1 – Startpagina www.nijmegen.nl 

 

3.1.2 Proefpersonen 

Aan de gebruikersevaluatie van de gemeentewebsite van Nijmegen hebben zestig 

proefpersonen deelgenomen. Veertig van hen hebben, verdeeld over twee groepen, de 

website beoordeeld aan de hand van ofwel synchroon hardopdenken ofwel retrospectief 

hardopdenken. De overige twintig evalueerden de website met behulp van 

oogbewegingsregistratie, een methode die in dit onderzoek buiten beschouwing wordt 

gelaten. 

 

Een eis die aan de proefpersonen gesteld werd, was dat ze minimaal een keer per week 

gebruik moesten maken van internet. Daarnaast hadden beide evaluatiegroepen dezelfde 

samenstelling. Er was sprake van een evenredige spreiding in de kenmerken leeftijd, 

geslacht en opleidingsniveau. Hierbij werd uitgegaan van de volgende categorieën: 

 

• leeftijd (18-29 / 30-39 / 40-54 / 55+) 

• geslacht (man/vrouw)  

• opleidingsniveau (laag / middelbaar/ hoog) 

 

De twintig proefpersonen die de taak uitvoerden met behulp van de synchrone 

hardopdenkmethode waren tussen de 22 en de 83 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd 

van 42,1. De proefpersonen om de retrospectieve hardopdenkconditie waren tussen de 

18 en de 82 jaar oud, met eveneens een gemiddelde leeftijd van 42,1.  
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De proefpersonen zijn geworven met behulp van een wervingsbureau. Zij kregen een 

financiële vergoeding voor hun deelname. 

 

3.1.3 Instrumentatie 

Om de website te evalueren met de synchrone en de retrospectieve 

hardopdenkmethoden werden drie taken geformuleerd. In dit onderzoek zijn alleen de 

resultaten van taak 1 geanalyseerd. Deze taak is terug te vinden in Bijlage I.  

 Naast deze taken kregen de proefpersonen ook een vragenlijst voorgelegd, de 

zogenaamde Website Evaluation Questionnaire (WEQ). Deze werd ingevuld na afloop van 

de taakuitvoering. De resultaten van deze WEQ zijn niet gebruikt in dit onderzoek. 

 

3.1.4 Onderzoeksprocedure 

Het onderzoek bestond uit veertig individuele sessies, die in dezelfde testruimte 

plaatsvonden. Tijdens elke sessie werden beeldopnamen gemaakt van het beeldscherm 

en het gezicht van de proefpersoon, en geluidsopnamen van de stem van de 

proefpersoon. Ook werden hun oogbewegingen opgenomen. De onderzoeker was in de 

aangrenzende ruimte aanwezig om te observeren en aantekeningen te maken. 

 

Na binnenkomst kregen de proefpersonen een toelichting van de werkwijze en een 

uitgebreide hardopdenkinstructie. Het doel hiervan was om mensen niet alleen hun 

gedachten, maar ook hun beweegredenen en overwegingen te laten verbaliseren. Na 

deze instructie werd gevraagd of de proefpersonen nog vragen hadden.  

 De procedure bij de synchrone hardopdenkmethode verliep als volgt: nadat de 

proefpersonen plaats hadden genomen achter de computer kregen de proefpersonen op 

papier de taak te lezen en konden zij starten met de taakuitvoering. De onderzoeker 

volgde in de aangrenzende ruimte hun handelingen en maakte aantekeningen. Steeds 

wanneer de proefpersoon langer dan vijf seconden stil viel, werd hij of zij er aan 

herinnerd om hardop te blijven denken. Tijdens de taakuitvoering werd daarnaast de tijd 

bijgehouden die een proefpersoon nodig had om de taken te voltooien. Als dit langer 

duurde dan vier minuten greep de onderzoeker in, en leidde de proefpersoon naar de 

juiste pagina op de website. Vanaf daar mocht de proefpersoon een volgende poging 

doen om het juiste antwoord te vinden. Nadat de taken waren voltooid, vulden de 

proefpersonen de WEQ in. De procedure van deze conditie duurde ongeveer een half uur 

per sessie. 

De retrospectieve hardopdenksessies verliepen grotendeels hetzelfde. In dit geval 

voerde de proefpersoon de taken echter in stilte uit. Na de taakuitvoering werd tijdens 

een korte pauze het filmpje van de handelingen van de proefpersoon geconstrueerd. In 

deze pauze kreeg de proefpersoon een instructie over het vervolg van het onderzoek. 
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Tijdens het bekijken van de beeldopnamen hield de onderzoeker in de gaten of de 

proefpersoon hardop bleef denken, en werden zij daarin zo nodig gestimuleerd. Tot slot 

moest de proefpersoon de WEQ invullen. De procedure van deze conditie nam ongeveer 

een uur in beslag. 

 

3.2 Verwerking van de onderzoeksgegevens 

 

3.2.1 Verbalisaties 

Nadat de evaluatiesessies waren voltooid, werden de verbalisaties van de proefpersonen 

uitgeschreven. Vervolgens werd iedere verbalisatie afzonderlijk beoordeeld. Hierbij zijn 

de verbalisaties waarin een antwoord op de vragen werd gegeven niet meegenomen. Een 

uitspraak van proefpersonen werd als zelfstandige verbalisatie beschouwd als: 

 

- deze een bepaald deel van de webpagina betrof, zoals een menu, een kopje, 

een afbeelding of een alinea;  

- en/of deze in te delen was in een van de zes verbalisatietypen doen / denken / 

oordelen / zelfexpressie / coördinatie / overig; 

- en/of deze in te delen was in een van de vier aspecten van de website inhoud 

/ navigatie / vormgeving / overig; 

- en/of proefpersonen een duidelijke pauze lieten vallen tussen twee zinnen.  

 

Wanneer het onderwerp, het type of het aspect van de uiting veranderde werd dit 

beschouwd als een nieuwe verbalisatie. Een aantal voorbeeldprotocollen zijn te vinden in 

Bijlage II. 

 

Vervolgens werd van elke verbalisatie genoteerd tot welk type deze behoorde, waarbij 

onderscheid is gemaakt in de categorieën doen / denken / oordelen / zelfexpressie / 

coördinatie / overig. Ook werd van de uitingen in de categorieën Oordelen en 

Zelfexpressie aangegeven in welke richting deze verbalisaties werden gedaan: positief / 

negatief / niet van toepassing. Daarnaast werd geanalyseerd welk niveau van de website 

de verbalisatie betrof. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen inhoud, navigatie en 

vormgeving. De verbalisatietypen zijn als volgt omschreven: 

 

Doen: De proefpersoon benoemt een handeling, zoals ‘ik klik nu op de link 

Bouwen en wonen’. 

 Tot deze categorie behoort ook het oplezen van tekst of een rij 

hyperlinks. 
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Denken: De proefpersoon benoemt een gedachte(gang), zoals ‘ik denk dat ik 

achter deze link het antwoord kan vinden’. 

 In deze categorie vallen ook verwachtingen en het oplezen van een 

losse link. 

 

Oordelen: De proefpersoon beoordeelt een deel van de website, zoals ‘ik vind 

deze tekst erg onduidelijk’. 

 

Zelfexpressie: De proefpersoon benoemt het eigen functioneren, zoals ‘wat raar 

dat ik dat niet eerder heb gezien’. Ook uitspraken als 

‘normaalgesproken had ik al lang de telefoon gepakt’ en ‘ik lees de 

teksten op websites nooit zo goed’ behoren tot deze categorie.  

 

Coördinatie: De proefpersoon reconstrueert het eigen verhaal, zoals ‘ik moet 

even nadenken wat ik hier ook alweer deed.’ 

 Deze categorie komt voornamelijk voor bij het retrospectief 

hardopdenken, waar de proefpersoon moet proberen zijn 

gedachtegang te herinneren.  

 

Overig: De proefpersoon uit een verbalisatie met betrekking tot de website, 

die niet tot een van de andere categorieën behoort, zoals ‘dit is nog 

steeds de eerste taak, toch?’ 

 

Ten slotte is van elke verbalisatie afzonderlijk beoordeeld of deze op een probleem duidt, 

waarbij geen rekening gehouden is met eventuele observaties. Een vijftal 

veelvoorkomende problemen zijn apart aangegeven. Het gaat om de volgende 

problemen: 

 

1. De proefpersoon kiest voor de link Wonen & leven in het hoofdmenu; 

2. De proefpersoon kiest voor de link Gemeente in het hoofdmenu; 

3. De proefpersoon kiest voor de link Procedures online; 

4. De proefpersoon ziet de link Verhuizing op de pagina Verhuizen over het hoofd; 

5. De proefpersoon merkt niet op de het webformulier alleen bedoeld is om een 

verhuizing binnen de gemeente aan te geven. 

 

3.2.2 Persoonskenmerken 

Na het analyseren van de verbalisaties werden per proefpersoon de persoonskenmerken 

sekse, leeftijd en opleidingsniveau genoteerd. Daarnaast werd vastgesteld hoeveel 
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verbalisaties zij tijdens de taakuitvoering hebben geuit, hoeveel aansporingen tot 

hardopdenken zij kregen, hoeveel links ze tijdens de taakuitvoering hebben aangeklikt, 

of ze hulp hebben gekregen bij het vinden van een antwoord en of ze de vragen correct 

hebben beantwoord. Ook werd per proefpersoon aangegeven tegen hoeveel problemen 

uit de ‘top 5’ zij aanliepen. 

Tot slot is bij elk protocol een beknopt rapport geschreven over de 

verbalisatiekwaliteit. Hierbij is o.a. rekening gehouden met het vermogen tot formuleren 

van gedachten en de mate waarin de proefpersonen aangespoord moesten worden tot 

hardopdenken. In de rapportage is ook meegenomen in hoeverre de verbalisaties 

problemen aan het licht brachten. Vervolgens zijn de protocollen beoordeeld met een 

rapportcijfer van 1 t/m 10. Bij het geven van de cijfers is alleen rekening gehouden met 

de kwaliteit van de verbalisaties. Hierbij zijn overige zaken buiten beschouwing gelaten. 

De rapporten bevatten dus een totaalindruk van de proefpersoon en diens taakuitvoering 

en verbalisaties, terwijl de rapportcijfers alleen over de verbalisaties gaan. De rapporten 

en rapportcijfers zijn te vinden in Bijlage III. 

 

Om verschillende persoonskenmerken op betrouwbare wijze te kunnen vergelijken is 

gekozen voor de volgende splitsingen: 

 

Sekse:  man/vrouw 

Leeftijd: 18 - 29 jaar/ 30 – 49 jaar / 50 jaar en ouder 

Opleiding: laag (basisschool/LBO/VMBO/MAVO/MULO) 

midden (HAVO/VWO/MBO) 

hoog (HBO/Universiteit) 

 

Voor opleidingsniveau is gebruik gemaakt van de indeling van het wervingsbureau. Voor 

leeftijd is gekozen voor een indeling in drie categorieën, waarbij geprobeerd is de 

internetervaring weer te geven. De jongste generatie is opgegroeid met computers 

internet, en heeft daarom waarschijnlijk veel ervaring opgedaan met verschillende 

websites. De middelste categorie maakt eveneens veel gebruik van internet, maar heeft 

het gebruik van computers niet van jongs af aan in de vingers. De oudste generatie heeft 

ten slotte pas op (veel) latere leeftijd kennisgemaakt met internet, en bezit daarom de 

minste ervaring en handigheid. 

 Overigens is bij de berekeningen in hoofdstuk 4 niet uitgegaan van de 

leeftijdscategorieën, maar van alle leeftijden. De categorieën zijn ingesteld om zo 

duidelijk mogelijk eventuele verschillen in resultaten te illustreren. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zal ik de verzamelde resultaten presenteren. In paragraaf 4.1 komt het 

effect van beide hardopdenkmethoden op de taakuitvoering aan bod. Vervolgens 

bespreek ik in paragraaf 4.2 de invloed van de persoonskenmerken sekse, leeftijd en 

opleidingsniveau op de taakuitvoering. In paragraaf 4.3 besteed ik aandacht aan het 

effect van de hardopdenkcondities op verbalisaties en probleemopsporing, waarbij ik kijk 

naar het aantal verbalisaties, het type verbalisaties en de kwaliteit ervan. In paragraaf 

4.4 wordt deze procedure herhaald voor de invloed van persoonskenmerken op de 

verbalisaties. In paragraaf 4.5 komen de interactie-effecten aan bod, en ten slotte geef ik 

in paragraaf 4.6 een korte kwalitatieve analyse van de verbalisaties van proefpersonen in 

beide condities. 

 

4.1 Effect van de hardopdenkmethode op de taakuitvoering 

Ten eerste is bijgehouden hoe lang de proefpersonen nodig hadden voor het uitvoeren 

van de taak (zie tabel 1). Uit een ANOVA-toets blijkt dat het verschil tussen beide 

condities niet significant is.  

 

Tabel 1 – Duur van de taakuitvoering (in seconden) 

Conditie Gemiddelde duur St.dev. 

Synchroon 470,2 129,7 

Retrospectief 421,8 109,4 

 

Daarnaast is gekeken naar het aantal keer dat de proefpersoon tijdens de taakuitvoering 

geklikt heeft (zie tabel 2). Dit aantal komt bijna exact overeen. De standaarddeviatie 

verschilt echter wel: in de synchrone hardopdenkconditie varieert het aantal klikken 

sterker dan in de retrospectieve conditie.  

 

Tabel 2 – Aantal klikken tijdens  de taakuitvoering 

Conditie Gemiddeld aantal 

klikken 

St.dev. 

Synchroon 14,3 6,8 

Retrospectief 14,3 3,7 

 

Ten slotte is uit de resultaten gebleken dat proefpersonen in de synchrone 

hardopdenkconditie niet vaker hulp hebben gekregen dan proefpersonen in de 

retrospectieve hardopdenkconditie of andersom (zie tabel 3). Ook bestaat er geen 

verschil in beide condities wat betreft het geven van het juiste antwoord, zoals blijkt uit 

tabel 4.  
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Tabel 3 – Aantal keer hulp tijdens de taakuitvoering 

Conditie Aantal keer hulp Aantal keer 

geen hulp 

Totaal aantal 

proefpersonen 

Synchroon 15 (75%) 5 (25%) 20 (100%) 

Retrospectief 13 (65%) 7 (35%) 20 (100%) 

 

Tabel 4 – Aantal goede antwoorden tijdens de taakuitvoering 

Conditie Aantal goede 

antwoorden 

Aantal gedeeltelijk 

goede antwoorden 

Aantal onjuiste 

antwoorden 

Totaal aantal 

proefpersonen 

Synchroon 6 (30%) 12 (60%) 2 (10%) 20 (100%) 

Retrospectief 4 (20%) 15 (75%) 1 (5%) 20 (100%) 

 

 

4.2 Effect van persoonskenmerken op de taakuitvoering 

Naast de conditie is ook gekeken of de persoonskenmerken invloed hebben op de 

taakuitvoering. Uit tabel 5, 6 en 7 blijkt dat sekse, leeftijd en opleidingsniveau geen 

aantoonbare invloed hebben op de tijd die proefpersonen besteden aan het uitvoeren van 

de taak. Hoewel leeftijd geen significant effect heeft op de duur van de taakuitvoering, is 

in tabel 6 te zien dat het uitvoeren van de taak meer tijd kost naarmate proefpersonen 

ouder worden. Uitgaande van de leeftijdscategorieën is het verschil in duur significant 

tussen de leeftijdscategorie 18 – 29 jaar en 50+ jaar (F (1,21) = 5,1; p =.03). 

 

Tabel 5 – Duur van de taakuitvoering (in seconden), uitgesplitst naar sekse 

Sekse Gemiddelde duur St.dev. 

Man 451,1 132 

Vrouw 440,9 111,9 

 

Tabel 6 – Duur van de taakuitvoering (in seconden), uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

Leeftijd Gemiddelde duur St.dev. 

18 – 29 jaar 400,4 116,1 

30 – 49 jaar 428,2 109,1 

50+ jaar 512,9 121,7 

 

Tabel 7 – Duur van de taakuitvoering (in seconden), uitgesplitst naar opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Gemiddelde duur St.dev. 

Laag 432,4 107,1 

Midden 432,7 96,5 

Hoog 464,2 146,4 

 

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de persoonskenmerken eveneens geen invloed 

hebben op het aantal keer klikken tijdens de taakuitvoering. Zie ook tabel 8, 9 en 10. 
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Tabel 8 – Aantal klikken tijdens  de taakuitvoering, uitgesplitst naar sekse 

Sekse Gemiddeld aantal 

klikken  

St.dev. 

Man 15,6 6,2 

Vrouw 13 4,2 

 

Tabel 9 – Aantal klikken tijdens  de taakuitvoering, uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

Leeftijd Gemiddeld aantal 

klikken 

St.dev. 

18 – 29 jaar 15,5 4,4 

30 – 49 jaar 13 4,7 

50+ jaar 15,1 57 

 

Tabel 10 – Aantal klikken tijdens  de taakuitvoering, uitgesplitst naar opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Gemiddeld aantal 

klikken 

St.dev. 

Laag 14,3 5,7 

Midden 12,1 4,7 

Hoog 15,9 5,4 

 

Uit de resultaten is ook naar voren gekomen dat persoonskenmerken geen aantoonbare 

invloed hebben op het aantal keer hulp dat proefpersonen kregen tijdens het uitvoeren 

van de taak, zoals blijkt uit tabel 11, 12 en 13. 

 

Tabel 11 – Aantal keer hulp tijdens  de taakuitvoering, uitgesplitst naar sekse 

Geslacht Aantal keer hulp Aantal keer 

geen hulp 

Totaal aantal 

proefpersonen 

Man 13 (65%) 7 (35%) 20 (100%) 

Vrouw  15 (75%) 5 (25%) 20 (100%) 

 

Tabel 12 – Aantal keer hulp tijdens  de taakuitvoering, uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Aantal keer hulp Aantal keer 

geen hulp 

Totaal aantal 

proefpersonen 

18 – 29 jaar 6 (54,5%) 5 (45,5%) 11 (100%) 

30 – 49 jaar 12 (70,6%) 5 (29,4%) 17 (100%) 

50+ 10 (83,3%) 2 (16,7%) 12 (100%) 

 

Tabel 13 – Aantal keer hulp tijdens  de taakuitvoering, uitgesplitst naar opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Aantal keer hulp Aantal keer 

geen hulp 

Totaal aantal 

proefpersonen 

Laag 9 (81,8%) 2 (18,2%) 11 (100%) 
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Midden 8 (66,7%) 4 (33,3%) 12 (100%) 

Hoog 11 (64,7%)  6 (35,6%) 17 (100%) 

 

Ten slotte blijkt dat geslacht, leeftijd en opleidingsniveau eveneens geen aantoonbare 

invloed hebben op het antwoord dat gegeven wordt na de taakuitvoering. Daarbij moet 

echter worden opgemerkt dat vijftigplussers procentueel gezien het laagste aantal goede 

antwoorden gaven. Ook gaven zij het hoogste aantal onjuiste antwoorden, zoals blijkt uit 

tabel 15.  

 

Tabel 14 – Aantal goede antwoorden tijdens de taakuitvoering, uitgesplitst naar sekse 

Geslacht Aantal goede 

antwoorden 

Aantal gedeeltelijk 

goede antwoorden 

Aantal onjuiste 

antwoorden 

Totaal aantal 

proefpersonen 

Man 7 (35%) 11 (55%) 2 (10%) 20 (100%) 

Vrouw  3 (15%) 16 (80%) 1 (5%) 20 (100%) 

 

Tabel 15 – Aantal goede antwoorden tijdens de taakuitvoering, uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Aantal goede 

antwoorden 

Aantal gedeeltelijk 

goede antwoorden 

Aantal 

onjuiste 

antwoorden 

Totaal aantal 

proefpersonen 

18 – 29 jaar 3 (27,3%) 8 (72,7%) 0 (0%) 11 (100%) 

30 – 49 jaar 6 (35,3%) 11 (64,7%) 0 (0%) 17 (100%) 

50+ 1 (8,3%) 8 (66,7%) 3 (25%) 12 (100%) 

 

Tabel 16 – Aantal goede antwoorden tijdens de taakuitvoering, uitgesplitst naar opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Aantal goede 

antwoorden 

Aantal gedeeltelijk 

goede antwoorden 

Aantal onjuiste 

antwoorden 

Totaal aantal 

proefpersonen 

Laag 3 (27,3%) 7 (63,6%) 1 (9,1%) 11 (100%) 

Midden 0 (0%) 11 (91,7%) 1 (8,3%) 12 (100%) 

Hoog 7 (41,2%) 9 (52,9%) 1 (5,9%) 17 (100%) 

 

 

4.3 Effect van de hardopdenkmethode op verbalisaties en probleemopsporing 

Centraal in dit onderzoek staat de invloed van externe factoren op verbalisaties van 

proefpersonen. In deze paragraaf zal ingegaan worden op het effect van de 

hardopdenkmethode op de uitkomsten van de evaluatie. Zo wordt gekeken of de 

hardopdenkconditie invloed heeft op het aantal verbalisaties en aansporingen, het type 

verbalisaties en de kwaliteit ervan. 

 

4.3.1 Aantal verbalisaties en aansporingen 

In de synchrone hardopdenkconditie uitten de proefpersonen gemiddeld 49,6 

verbalisaties. In de retrospectieve conditie waren dat er 40,7 (zie tabel 17). Uit de 
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resultaten blijkt dat dit verschil niet significant is, en dat de hardopdenkmethoden dus 

geen invloed hebben op het aantal verbalisaties. Deze uitkomst verandert niet wanneer 

er gecorrigeerd wordt voor de duur van de taakuitvoering. 

 

Tabel 17 – Gemiddeld aantal verbalisaties per conditie 

Conditie Gemiddeld aantal 

verbalisaties 

St.dev. 

Synchroon 49,6 19,1 

Retrospectief 40,7 18,1 

 

In tabel 18 is daarnaast te zien dat proefpersonen in de synchrone hardopdenkconditie 

gemiddeld 3,1 keer aangespoord werden, tegenover 3,2 keer in de retrospectieve 

conditie. Dit  verschil is niet significant, ook niet wanneer er gecorrigeerd wordt voor de 

duur van de taakuitvoering. 

 

Tabel 18 – Gemiddeld aantal aansporingen per conditie 

Conditie Gemiddeld aantal 

aansporingen 

St.dev. 

Synchroon 3,1 2 

Retrospectief 3,2 2 

 

4.3.2 Type verbalisaties 

Tijdens de analyse is onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen verbalisaties. 

De verbalisaties zijn ingedeeld in de categorieën Doen / Denken / Oordelen / 

Zelfexpressie / Coördinatie en Overig. In tabel 19 zijn de gemiddelde aantallen 

verbalisaties per type terug te vinden. Uit een ANOVA-toets blijkt dat de typen Doen, 

Oordelen en Overig significant verschillen: doeverbalisaties komen vaker voor in de 

synchrone hardopdenkmethode (F (1,38) = 6,8; p =.01), terwijl verbalisaties in de 

categorieën Oordelen en Overig vaker voorkomen in de retrospectieve methode 

(Oordelen (F (1,38) = 3,4; p =.04), Overig (F (1,38) = 5,2; p =.03)). De overige 

categorieën verschillen niet significant per conditie. 

 

Tabel 19 – Gemiddeld aantal verbalisaties per type 

Conditie Type 

 Doen Denken Oordelen Zelfexpressie Coördinatie Overig 

Synchroon 25,7  18,2 1,6 2,7 0,7 0,9 

Retrospectief 15,7 14,1 4,5 2,4 1,9 2,4 

 

Daarnaast is tijdens de analyse vastgesteld aan welk aspect van de website door de 

proefpersonen middels verbalisaties aandacht besteed werd. Hierbij is onderscheid 
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gemaakt in de categorieën Inhoud / Navigatie / Vormgeving en Overig. Uit de resultaten 

blijkt dat de verschillen in deze categorieën tussen beide condities niet significant zijn. 

Zie ook tabel 20. 

 

Tabel 20 – Gemiddeld aantal verbalisaties per aspect van de website 

Conditie Aspect van de website 

 Inhoud Navigatie Vormgeving Overig 

Synchroon 14,4 30,1 1,7 3,5 

Retrospectief 10,1 25,4 1,4 3,8 

 

 

4.3.3 Kwaliteit van de verbalisaties 

Om na te gaan of de kwaliteit van verbalisaties tussen de condities en 

persoonskenmerken verschilde is elk protocol beoordeeld met een rapportcijfer. Uit de 

resultaten blijkt dat beide condities even hoog scoren: zowel de synchrone 

hardopdenkprotocollen als de retrospectieve hardopdenkprotocollen zijn gemiddeld met 

een 7 beoordeeld (zie tabel 21).  

 

Tabel 21 – Gemiddeld rapportcijfer per conditie 

Conditie Gemiddeld 

rapportcijfer 

St.dev. 

Synchroon 7 1,6 

Retrospectief 7,1 1,6 

 

Daarnaast is bijgehouden hoeveel problemen konden worden achterhaald met behulp van 

de verbale protocollen. Daarbij is gekeken naar de vijf meest voorkomende problemen 

zoals die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. Het verschil tussen beide methoden wat betreft 

het aantal problemen dat naar voren is gekomen is niet significant (zie tabel 22). 

 

Tabel 22 – Gemiddeld aantal hoofdproblemen per conditie 

Conditie Gemiddeld aantal 

hoofdproblemen 

St.dev. 

Synchroon 1,9 1 

Retrospectief 1,5 1,1 

 

 

4.4 Effect van persoonskenmerken op verbalisaties en probleemopsporing 

 

4.4.1 Aantal verbalisaties en aansporingen 
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Bij de analyse van de data is ook nagegaan welke invloed de persoonskenmerken hebben 

gehad op de verbalisaties van proefpersonen. Uit tabel 23 blijkt dat de verbalisaties geen 

effect ondervinden van de sekse van proefpersonen: mannen en vrouwen verbaliseren 

beide ongeveer evenveel. Ook de leeftijd van proefpersonen heeft geen invloed op hun 

verbalisaties, evenals het opleidingsniveau (zie tabel 25). 

 

Tabel 23 – Gemiddeld aantal verbalisaties per sekse 

Sekse  Gemiddeld aantal 

verbalisaties 

St.dev. 

Man 46,7 18,9 

Vrouw 43,6 19,3 

 

Tabel 24 – Gemiddeld aantal verbalisaties per leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Gemiddeld aantal 

verbalisaties 

St.dev. 

18 – 29 jaar 42,7 11,2 

30 – 49 jaar 39,3 17 

50+ jaar 55,6 23,7 

 

Tabel 25 – Gemiddeld aantal verbalisaties per opleidingsniveau 

Opleidingsniveau  Gemiddeld aantal 

verbalisaties 

St.dev. 

Laag 40,6 20,9 

Midden 42,3 15,2 

Hoog  50 19,9 

 

Uit de resultaten is daarnaast gebleken dat de persoonskenmerken geen invloed hebben 

op het aantal aansporingen tot hardopdenken die de proefpersonen kregen. Dit blijkt ook 

uit tabel 26, 27 en 28.  

 

Tabel 26 – Gemiddeld aantal aansporingen per sekse 

Sekse  Gemiddeld aantal 

aansporingen 

St.dev. 

Man 2,6 1,9 

Vrouw 3,6 2 

 

 

Tabel 27 – Gemiddeld aantal aansporingen per leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie  Gemiddeld aantal 

aansporingen 

St.dev. 

18 – 29 jaar 3 1,4 

30 – 49 jaar 3,5 2,3 
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50+ jaar 2,7 1,9 

 

 

 

Tabel 28 – Gemiddeld aantal aansporingen per opleidingsniveau 

Opleidingsniveau  Gemiddeld aantal 

aansporingen 

St.dev. 

Laag 3,2 2,4 

Midden 3,3 1,6 

Hoog  2,9 2 

 

 

4.4.2 Type verbalisaties 

Om na te gaan of de persoonskenmerken van invloed zijn op de typen verbalisaties is 

een zestal ANOVA-toetsen uitgevoerd. Deze laten zien dat sekse geen invloed heeft op 

het aantal verbalisaties dat proefpersonen uiten, wat eveneens blijkt uit tabel 29. Ook de 

leeftijd van de proefpersonen heeft op de meeste typen verbalisaties geen invloed, met 

uitzondering van Denken (F (31,8) = 6,1; p < .01) en Overig (F (31,8) = 4,2; p =.02). 

Uit tabel 30 blijkt dat vijftigplussers significant meer verbaliseren in de denkcategorie 

dan de andere twee leeftijdscategorieën. Daarnaast verbaliseren proefpersonen in de 

leeftijd van 30 – 49 jaar significant meer overige verbalisaties dan de andere groepen. 

Opleidingsniveau heeft ten slotte geen invloed (zie tabel 31). 

 

Tabel 29 – Gemiddeld aantal verbalisaties per type, uitgesplitst naar sekse 

Sekse Type 

 Doen Denken Oordelen Zelfexpressie Coördinatie Overig 

Man 23,5 15,1 3 2,5 1,7 1,1 

Vrouw 17,9 17,1 3,1 2,6 0,8 2,2 

 

Tabel 30 – Gemiddeld aantal verbalisaties per type, uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Type 

 Doen Denken Oordelen Zelfexpressie Coördinatie Overig 

18 – 29 jaar 19 15,7 2,2 3,5 0,5 1,9 

30 – 49 jaar 17,7 13,7 2,6 2,3 1,9 1,2 

50+ jaar 26,5 19,8 4,3 2,1 1,1 2 

 

Tabel 31 – Gemiddeld aantal verbalisaties per type, uitgesplitst naar opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Type 

 Doen Denken Oordelen Zelfexpressie Coördinatie Overig 

Laag 18,1 15,6 2,6 2,5 1,1 0,8 

Midden 20,6 14,8 1,5 2,8 0,6 2,3 

Hoog  22,4 17,4 4,3 2,4 1,8 1,7 
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Ten slotte is nagegaan in hoeverre de persoonskenmerken invloed hebben gehad op het 

onderwerp van de verbalisaties, waarbij onderscheid is gemaakt tussen Inhoud, 

Navigatie, Vormgeving en Overig. Zoals uit tabel 32 blijkt, hebben mannen significant 

vaker gesproken over de vormgeving van de website dan vrouwen Vormgeving (F(1,38) 

= 5,3; p = .03). De overige onderwerpen worden door mannen en vrouwen daarentegen 

even vaak behandeld. De leeftijd van de proefpersonen blijkt daarnaast ook geen invloed 

te hebben op de onderwerpen van de verbalisaties, zoals ook blijkt uit tabel 33. Ten 

slotte blijft ook het effect van opleidingsniveau uit. 

 

Tabel 32 – Gemiddeld aantal verbalisaties per aspect van de website, uitgesplitst naar sekse 

Sekse Aspect van de website 

 Inhoud Navigatie Vormgeving Overig 

Man 12,7 28,9 2,5 2,7 

Vrouw  11,8 26,6 0,6 4,6 

 

Tabel 33 – Gemiddeld aantal verbalisaties per aspect van de website, uitgesplitst naar leeftijdscategorie 

Leeftijdscat. Aspect van de website 

 Inhoud Navigatie Vormgeving Overig 

18 – 29 jaar 11,4 26,7 1,5 3,2 

30 – 49 jaar 10,7 23,5 1,4 3,8 

50+ jaar 15,3 34,7 1,8 3,9 

 

Tabel 34 – Gemiddeld aantal verbalisaties per aspect van de website, uitgesplitst naar opleidingsniveau 

Opleidingsn. Aspect van de website 

 Inhoud Navigatie Vormgeving Overig 

Laag 13,6 22,6 1,1 3,4 

Midden 11 26,8 0,9 3,6 

Hoog  12,2 31,7 2,2 3,9 

 

 

4.4.3 Kwaliteit van de verbalisaties 

Bij de analyse van de data is nagegaan of de persoonskenmerken sekse, leeftijd en 

opleidingsniveau invloed hebben op de rapportcijfers die aan de verbale protocollen zijn 

gegeven. Uit tabel 35 blijkt dat mannen een significant hoger rapportcijfer hebben 

gekregen dan vrouwen (F(1,38) = 7,9; p = 0.01). Leeftijd blijkt echter geen invloed te 

hebben op het rapportcijfer van de proefpersonen, hoewel dit beeld verandert wanneer 

wordt uitgegaan van de drie leeftijdscategorieën. Dan blijkt dat jonge proefpersonen een 

significant hoger cijfer krijgen dan de overige twee leeftijdsgroepen (F(2,37) = 3,6; p = 
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0.04). Zie hiervoor ook tabel 36. Ten slotte blijkt dat het opleidingsniveau wel invloed 

heeft op de rapportcijfers. Hoogopgeleiden worden significant hoger beoordeeld dan 

zowel laag- als middenopgeleide proefpersonen (F(2,37) = 8,7; p < 0.01), zoals ook 

blijkt uit tabel 37. 

 

Tabel 35 – Gemiddeld rapportcijfer per sekse 

Sekse Gemiddeld 

rapportcijfer 

St.dev. 

Man 7,7 1,2 

Vrouw 6,4 1,7 

 

Tabel 36 – Gemiddeld rapportcijfer per leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Gemiddeld 

rapportcijfer 

St.dev. 

18 – 29 jaar 8 0,9 

30 – 49 jaar 6,4 1,4 

55+ jaar 7 2 

 

 

Tabel 37 – Gemiddeld rapportcijfer per opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Gemiddeld 

rapportcijfer 

St.dev. 

Laag 5,9 1,4 

Midden 6,7 1,7 

Hoog 8 0,9 

 

 

Ten slotte is nagegaan welke invloed de persoonskenmerken hebben gehad op de 

probleemopsporing met behulp van verbalisaties. Uit de resultaten is naar voren 

gekomen dat  er geen verschil bestaat tussen het aantal hoofdproblemen dat uit de 

verbale protocollen van mannen en vrouwen naar voren komt. Dit blijkt ook uit tabel 38. 

De leeftijd van de proefpersonen heeft ook geen invloed, evenals het opleidingsniveau. 

 

Tabel 38 – Gemiddeld aantal hoofdproblemen per sekse 

Sekse Gemiddeld aantal 

hoofdproblemen 

St.dev. 

Man 1,5 1 

Vrouw 1,8 1,1 

 

Tabel 39 – Gemiddeld aantal hoofdproblemen per leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Gemiddeld aantal 

hoofdproblemen 

St.dev. 
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18 – 29 jaar 1,8 1 

30 – 49 jaar 1,6 1 

50+ jaar 1,6 1,2 

 

 

 

 

Tabel 40 – Gemiddeld aantal hoofdproblemen per opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Gemiddeld aantal 

hoofdproblemen 

St.dev. 

Laag 1,3 1 

Midden 1,6 1,1 

Hoog 1,9 1 

 

 

4.5 Interactie-effecten van hardopdenkmethode en persoonskenmerken  

Bij de analyse van de data is ook nagegaan in hoeverre er interactie-effecten zijn 

opgetreden tussen de hardopdenkcondities en de persoonskenmerken. Een toetsing 

leverde slechts beperkte resultaten op. 

Een eerste interactie-effect doet zich voor bij de leeftijdscategorieën en het aantal 

klikken tijdens de taakuitvoering. Een analyse laat zien dat in de synchrone 

hardopdenkmethode de laagste en de hoogste leeftijdscategorie beide vaker klikken dan 

de middelste leeftijdscategorie, terwijl in de retrospectieve hardopdenkmethode dit 

verschil tegengesteld is: daar klikt de middelste leeftijdscategorie het meest (F(2,34) = 

5,1; p = 0.01). Zie ook tabel 41. 

 

Tabel 41 – Gemiddeld aantal klikken per conditie en leeftijdscategorie 

Conditie Leeftijdscategorie Gemiddeld aantal 

klikken 

St.dev. 

Synchroon 18 – 29 jaar 18,2 3,7 

 30 – 49 jaar 10,3 3,2 

 50+ jaar 17 9,7 

Retrospectief 18 – 29 jaar 13,2 3,8 

 30 – 49 jaar 16 4,2 

 50+ jaar 13 2,1 

 

Het tweede interactie-effect treedt eveneens op bij de leeftijd van de proefpersonen, en 

doet zich voor bij de rapportcijfers voor verbale protocollen. Voor de synchrone 

hardopdenkmethode geldt dat hoe ouder de proefpersonen zijn, hoe lager hun cijfer is 

(zie tabel 43). Voor de retrospectieve methode geldt echter dat de jongste en de oudste 
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proefpersonen beide een gemiddeld rapportcijfer van een 8 behalen, tegenover een 6- 

voor de middelste leeftijdscategorie. Dit verschil is significant (F(2,34) = 4; p = 0.03). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 42 – Gemiddelde rapportcijfers per conditie en leeftijdscategorie 

Conditie Leeftijdscategorie Gemiddeld 

rapportcijfer 

St.dev. 

Synchroon 18 – 29 jaar 8 0,7 

 30 – 49 jaar 7 1,1 

 50+ jaar 6,1 2,3 

Retrospectief 18 – 29 jaar 7,9 1,0 

 30 – 49 jaar 5,8 1,5 

 50+ jaar 7,9 1,2 

 

 
4.6 Kwalitatieve analyse 

Behalve de kwantitatieve analyse is in dit onderzoek ook de kwalitatieve analyse van 

belang, omdat niet alle observaties in data gevangen kunnen worden. Tijdens het 

bekijken en analyseren van de beeld- en geluidsopnamen van proefpersonen zijn mij een 

aantal zaken opgevallen, die niet als zodanig zijn gebleken uit de resultaten. In deze 

paragraaf wil ik hiervan een overzicht geven. 

 

Ten eerste duiden mijn observaties erop dat oudere proefpersonen, om verschillende 

redenen, vaak moeite hadden met verbaliseren en de taakuitvoering. Een van hen had 

bijvoorbeeld moeite met spreken op zich, en was daardoor vaak onverstaanbaar. Een 

aantal anderen bleken niets van de website te begrijpen, of konden zich moeilijk inleven 

in de taak. Deze bijkomende problemen bleken overigens los te staan van het 

opleidingsniveau: ook hoogopgeleide ouderen liepen tijdens het verbaliseren of de 

taakuitvoering vaak tegen problemen aan.  

Een ander voorkomend probleem was dat laagopgeleide proefpersonen moeite 

hadden om te verbaliseren. Ook wanneer zij niet aangespoord hoefden te worden waren 

hun verbalisaties soms van matige kwaliteit. De oorzaak daarvan was vaak dat zij 

kromme zinnen formuleerden en hun zinnen niet afmaakten. Ook bleven zij soms hangen 

in een bepaalde uitspraak, waarover zijzelf wellicht tevreden waren. Een voorbeeld 

hiervan is onderstaan fragment.  
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Fragment protocol proefpersoon 116 

1 Maar er staat niet bij burgerzaken inschrijven voor verhuizing, niet echt goed aangegeven 

vind ik 

2 Dat moet er eigenlijk ook bij staan, burgerzaken, voor verhuizing in andere gemeente 

bijvoorbeeld. 

 (…) 

3  Ja dat het niet goed aangegeven is van wat ik net zei van aangifte van verhuizing en 

verandering 

4 Had meer uitgebreider moeten zijn, die website. Dat je meer informatie kan halen. 

5  Nou loop je heel moeilijk te zoeken, als je het niet kan vinden is het heel moeilijk zoeken 

 

Daarnaast leken laagopgeleiden soms moeite te hebben met het inleven in de taak. In 

plaats van zich te verplaatsen in de situatie doen ze alsof de taak op henzelf betrekking 

heeft. Dit heeft tot gevolg dat de proefpersonen op links als ‘huren’ klikken omdat zij zelf 

in een huurhuis wonen. Onderstaand fragment is een voorbeeld van zo’n situatie. Ook 

beantwoorden ze de taak door bijvoorbeeld te zeggen dat ze naar de stadswinkel 

kunnen. Wanneer vervolgens gevraagd wordt of ze zich ook op andere manieren kunnen 

inschrijven is de reactie dat ze dat niet op hoeven zoeken, want ze zouden in hun geval 

naar de stadswinkel gaan. Met andere woorden: sommige proefpersonen lijken zich op 

andere wijze in te leven in de taak dan andere proefpersonen, en mijn vermoeden is dat 

hierbij onderscheid gemaakt kan worden tussen hoger- en lageropgeleide proefpersonen. 

 

Fragment protocol proefpersoon 83 

1 Nou zoals het hier staat, als u gebruik wil maken van het webformulier moet u alle bijdragen 

digitaal, als scan, meesturen 

2 Dus toevallig heb ik sinds kort een scan, maar ik had zelf namelijk niet eens een printer, tot 

voor kort, vandaar dat ik nog zo ouderwets persoonlijk met kopieën langsga maar het zou dus 

kunnen met een scan 

 

Ten slotte is met name synchroon hardopdenken een methode die niet alle 

proefpersonen even prettig vinden. Een aantal van hen, ongeacht leeftijd of 

opleidingsniveau, heeft moeite met hardop spreken en wordt zelfs zenuwachtig van de 

situatie. Overigens betreft het hier alleen vrouwen. Door deze zenuwen concentreren zij 

zich slecht op de taak en de website, en becommentariëren zij voornamelijk de 

hardopdenkmethode. Onderstaand fragment is een voorbeeld van een dergelijke situatie. 

 

Fragment protocol proefpersoon 91 

1 Ja, wat denk ik nu 

2 Ja, ik ben aan het denk ja nu, maar wat denk ik 

3 Om te kijken wat ik, ja, wat ik moet aanklikken 
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4 Het zal ook wel de zenuwen zijn hoor, nu 

 (…) 

5 Nee, maar automatisch weet je, dat je denkt, dat moet ik doen, en nou weet je, dan tien keer 

ga ik die zin lezen. En dan ben ik bij de helft en nou weet ik ‘m nog niet 

 (…) 

6 Ja toch wat er in dat papier staat, wat ik nu aan moet klikken, maar ik zeg, dat zal de zenuwen 

wel zijn. En of je krijgt ineens een black out, ik weet het niet 

 

 

Hoewel deze observaties niet met behulp van een kwantitatieve analyse aan te tonen 

zijn, ben ik van mening dat ze toch van belang zijn bij zowel de selectie van 

proefpersonen als de analyse van data. Zoals gebleken is zijn niet alle invloeden te 

voorzien dan wel te ondervangen met een kwalitatieve analyse. In het volgende 

hoofdstuk concludeer ik wat dit onderzoek heeft opgeleverd, en breng ik een kort advies 

uit met betrekking tot de selectie van proefpersonen. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 

 

De doelen van dit onderzoek waren om te achterhalen in hoeverre de retrospectieve 

hardopdenkmethode verbalisaties oplevert die verschillen van de synchrone 

hardopdenkmethode, en in welke mate de evaluatiemethode invloed heeft op de 

taakuitvoering. Hierbij werd gekeken naar onder andere de duur van de taakuitvoering 

en de hoeveelheid en type verbalisaties en de kwaliteit ervan. Daarnaast is nagegaan in 

welke mate er verschillen zijn aan te wijzen tussen de verbalisaties en taakuitvoering van 

diverse gebruikersgroepen, waarbij onderscheid gemaakt werd in sekse, leeftijd en 

opleidingsniveau.  

 

5.1 Het effect van de hardopdenkconditie op verbalisaties 

Uit de resultaten is gebleken dat er tussen beide condities geen significant verschil 

bestaat in de tijd die proefpersonen aan de taak besteden, hoewel proefpersonen in de 

synchrone hardopdenkmethode gemiddeld bijna een minuut langer doen over de taak. 

De hypothese dat de synchrone hardopdenkmethode meer tijd in beslag neemt moet 

daarom verworpen worden. Deze conclusie komt niet overeen met de conclusies van Van 

den Haak et al. (2007; 2009). Dit ontbreken van een verschil kan mogelijk gedeeltelijk 

worden verklaard doordat er bij een aantal proefpersonen, naast de onderzoeker, een 

extra persoon aanwezig was. Het ging hier om studenten die ervaring opdeden in het 

observeren. De aanwezigheid van meerdere personen kan de proefpersonen zenuwachtig 

hebben gemaakt, waardoor zij de taak anders uitvoerden dan zij normaal hadden 

gedaan.  

Ook het aantal verbalisaties blijkt niet significant te verschillen. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat, hoewel de synchrone hardopdenkmethode meer cognitieve 

inspanning kost, het daadwerkelijk uitvoeren van fysieke taken wel stimulerend werkt om 

hardop te denken. Het verschil in verbalisaties tussen beide hardopdenkmethoden, dat 

door een overdaad aan cognitieve inspanning zou kunnen ontstaan, wordt daarmee 

opgeheven (Van den Haak et al., 2007). 

 

Er kan daarnaast geconcludeerd worden dat beide hardopdenkmethoden een aantal 

verschillen laten zien in het type verbalisaties. Uit de analyse blijkt dat doeverbalisaties 

significant vaker voorkomen in de synchrone hardopdenkmethode. Dit valt te verklaren 

doordat proefpersonen tijdens het verbaliseren direct bezig zijn met de taak. Omdat zij 

op het moment zelf een bepaalde handeling verrichten, zijn ze geneigd deze handeling 

meteen te benoemen. Deze directe relatie tussen handelen en benoemen ontbreekt bij 

de retrospectieve hardopdenkmethode. De hypothese dat de retrospectieve 

hardopdenkmethode meer denkverbalisaties tot gevolg zou hebben dan de synchrone 
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hardopdenkmethode moet echter verworpen worden. Er blijkt geen verschil te zijn tussen 

beide methoden wat betreft het aantal denkverbalisaties. Dit resultaat ondersteunt 

eveneens de gedachte dat een eventueel contrast tussen beide methoden wordt 

opgeheven omdat de synchrone methode aan de ene kant meer cognitieve inspanning 

kost, maar aan de andere kant door het tegelijkertijd uitvoeren van de taak ook 

stimulerend werkt om hardop te denken. 

Het aantal oordelen en overige verbalisaties verschilt daarentegen wel significant: 

deze komen vaker voor in de retrospectieve conditie. Mijn hypothese  wat betreft de 

oordelen kan daarom bevestigd worden. Een verklaring voor dit resultaat is dat 

proefpersonen na het volbrengen van de taak een beter inzicht in de structuur van de 

website hebben dan voor en tijdens de taakuitvoering. Als zij vervolgens achteraf de 

website bekijken hoeven zij niet meer na te denken over het oplossen van de taak en de 

structuur van de website, en is er meer  ‘ruimte’ voor verbalisaties als oordelen en 

verbalisaties die in de categorie Overig kunnen worden geplaatst. Ook is het mogelijk dat 

proefpersonen moeite hebben met het terughalen van hun gedachten tijdens de 

taakuitvoering, maar dat zij aan de hand van optische stimuli wel goed in staat zijn om 

hun oordelen terug te halen. Ten slotte verschilt het aantal coördinatieverbalisaties niet 

significant tussen beide condities. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat dit type 

verbalisaties niet samenhangt met het beschikken over een gestructureerd overzicht van 

de website. 

  

Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil bestaat in het rapportcijfer voor beide 

condities. De hypothese dat de synchrone conditie hoger beoordeeld zou worden omdat 

de verbalisaties in deze conditie autonomer zouden zijn moet dus verworpen worden. 

Mogelijk heffen negatieve invloeden op de kwaliteit van verbalisaties, zoals slecht 

geformuleerde uitingen bij de synchrone methode en herhaling en betekenisloze uitingen 

bij de retrospectieve methode, elkaar op. Daarnaast blijkt ook dat er geen verschil 

bestaat tussen beide hardopdenkmethoden wat betreft het opsporen van 

hoofdproblemen. Omdat in dit onderzoek alleen is gekeken naar probleemopsporing 

middels verbalisaties, is dit resultaat een logisch gevolg van de overeenkomstige 

verbalisatiekwaliteit. 

 

5.2 Het effect van persoonskenmerken op verbalisaties 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de persoonskenmerken sekse en opleidingsniveau geen 

invloed hebben op de duur van de taakuitvoering. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat 

hoogopgeleiden sneller dan laagopgeleiden over relevante zaken op de website 

heenlezen. De tijd die zij eventueel zouden winnen met het sneller uitvoeren van de 

taak, verliezen zij weer doordat ze belangrijke informatie missen.  
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Daarnaast dat vijftigplussers significant langer doen over de taakuitvoering dan 

proefpersonen in de leeftijd van 18 tot 29 jaar. De oorzaak hiervan is mogelijk dat jonge 

proefpersonen zeer ervaren zijn met internet, en gewend zijn om op onbekende websites 

snel hun weg te vinden.  

 

Uit de analyse van de data blijkt daarnaast dat persoonskenmerken geen invloed hebben 

op het aantal verbalisaties. De hypothese dat hoogopgeleiden meer verbaliseren moet 

daarom verworpen worden. Ook blijkt uit de resultaten niet dat laagopgeleiden meer 

aansporing nodig hebben tijdens het hardopdenken dan de andere opleidingsniveaus, wat 

deze hypothese eveneens ongeldig maakt. Een verklaring voor deze resultaten is dat 

andere kenmerken, zoals karaktertrekken, evenveel of meer invloed hebben op de 

capaciteit tot verbaliseren dan opleidingsniveau. Mogelijk bevatte de laagopgeleide groep 

meer spontane karakters, of net zo veel als de hoogopgeleide groep. 

 Een opvallend resultaat is dat vijftigplussers significant meer denkverbalisaties 

uiten dan de overige leeftijdscategorieën. Daarnaast verbaliseren proefpersonen in de 

leeftijd van 18 tot 29 jaar significant meer overige verbalisaties.  

 

Ten slotte blijkt dat mannen een significant hoger rapportcijfer hebben gekregen voor 

hun verbalisaties dan vrouwen. Dit is wellicht te verklaren doordat vrouwen zich in een 

aantal gevallen zenuwachtig gedroegen. Ook blijkt dat jonge proefpersonen beoordeeld 

zijn met een significant hoger cijfer dan de overige proefpersonen. Hiermee kan de 

hypothese dat sekse en leeftijd geen invloed hebben op verbalisaties verworpen worden. 

Daarnaast zijn hoogopgeleiden significant hoger beoordeeld dan midden- en 

laagopgeleiden. Bijbehorende hypothese kan hiermee bevestigd worden. De verklaring 

hiervoor is dat uit de observaties is gebleken dat hoogopgeleiden beter in staat zijn om 

logische en volledige zinnen te construeren. Het aantal hoofdproblemen dat met de 

verbalisaties kan worden opgespoord verschilt ten slotte niet significant per 

persoonskenmerk. Dat houdt in dat er geen onderscheid bestaat binnen de vijf 

belangrijkste problemen. Het is echter mogelijk dat het totaal aantal problemen wel 

verschilt per persoonskenmerk. 

 

5.3 Conclusie en advies 

Dit onderzoek heeft geleid tot de opvallende conclusie dat persoonskenmerken en type 

hardopdenkmethode weinig aantoonbare invloed hebben op de verbalisaties en 

taakuitvoering van proefpersonen. Dit resultaat is echter gunstig voor toekomstige 

webevaluaties met behulp van de hardopdenkmethode: de gebruikelijke spreiding van 

persoonskenmerken bij proefpersonen biedt voldoende houvast voor een betrouwbaar 

onderzoek.  
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Hoewel de cijfers anders uitwijzen, is uit observaties gebleken dat oudere proefpersonen, 

ongeacht hun opleiding, om verschillende redenen soms moeite hebben met 

hardopdenken en de taakuitvoering. Overwogen zou kunnen worden om proefpersonen 

boven een bepaalde leeftijd vanwege fysieke ongemakken uit te sluiten van deelname 

aan het onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan een leeftijdsgrens van zeventig jaar. 

 Daarnaast is het van belang dat proefpersonen tijdens het hardopdenken niet 

worden gehinderd door zenuwen. Dit heeft een negatief effect op het verbaliseren en de 

concentratie. Om onzekerheid te voorkomen is het aan te raden om proefpersonen 

vooraf even te laten oefenen met een korte en eenvoudige taak, wellicht op een andere 

website, zodat zij kunnen wennen aan het hardopdenken. 

 

Hoewel ook laagopgeleiden niet altijd in staat zijn om zich in te leven in de taak en 

zinvolle verbalisaties te formuleren, gaat het te ver om hen uit te sluiten als 

proefpersoon. Dat zij kwalitatief minder goede verbalisaties uiten betekent niet dat aan 

de hand van hun protocollen minder problemen opgespoord kunnen worden, hoewel de 

resultaten erop duiden dat met de protocollen van laagopgeleiden wel minder belangrijke 

problemen worden achterhaald.  
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Hoofdstuk 6 Discussie 

 

Een van de beperkingen aan dit onderzoek was het ontbreken van gegevens over 

internetervaring van de proefpersonen. Uit observaties bleek dat de ervaring met 

internet en (onbekende) websites een grote invloed had op het uitvoeren van de taak, en 

daarmee op de verbalisaties van de proefpersonen. Mogelijk is dit een van de redenen 

dat er nu weinig verschillen tussen typen proefpersonen zijn gevonden, terwijl die er 

wellicht wel waren als er rekening was gehouden met internetervaring. In 

vervolgonderzoek is het daarom van belang dat deze variabele wordt meegenomen in de 

analyses. 

 Ten tweede bleek dat niet alle proefpersonen zich even goed in de taak konden 

inleven. Dat gold voor proefpersonen uit alle leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus. 

Dat levert problemen op voor de validiteit van de taak: als mensen op zoek gaan naar 

informatie op een website, dan doen zij dat omdat zij die informatie daadwerkelijk nodig 

hebben. Dat betekent dat zij anders zoeken als zij een taak krijgen dan wanneer zij voor 

zichzelf op zoek gaan. Een taak moet daarom zo dicht mogelijk de werkelijkheid 

benaderen, en dat was bij deze taak niet het geval: mensen zoeken niet naar het 

antwoord op hun vraag met dit soort vragen in hun achterhoofd. Als gevolg daarvan 

begreep een aantal proefpersonen de taak niet goed. Zij dachten dat ze op een van de 

vragen antwoord moesten geven, of dat de vraag een meerkeuzevraag was waarbij ze 

een van de antwoorden moesten kiezen. In vervolgonderzoek zal daarom meer aandacht 

besteed moeten worden aan de (formulering van de) taak. Daarnaast is het wellicht 

interessant om te onderzoeken in hoeverre meer inzicht in de taak en de website leidt tot 

meer probleemopsporing. 

 

Ook duidelijke richtlijnen voor het geven van de rapportcijfers ontbraken. In dit 

onderzoek waren de oordelen vooral gebaseerd op intuïtie. Geprobeerd werd om een 

oordeel te vormen over de volledigheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid van de 

verbalisaties. De mogelijkheid bestaat echter niet altijd consequent is gelet op deze 

eigenschappen, waardoor de cijfers niet optimaal betrouwbaar zijn. In vervolgonderzoek 

moet getracht worden om duidelijkere eisen te stellen aan deze rapportcijfers, zodat 

deze een beter beeld kunnen geven van de verbalisatiekwaliteit van proefpersonen.  

 

Een andere beperking van dit onderzoek is dat de focus gelegd is op verbalisaties, terwijl 

de hardopdenkmethode eigenlijk niet buiten observaties kan. Hiermee wordt een 

belangrijk aspect van de onderzoeksmethode buiten beschouwing gelaten, wat als gevolg 

heeft dat de uitkomsten van dit onderzoek in de praktijk wellicht niet erg bruikbaar zijn.  
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 Ten slotte is in dit onderzoek weinig aandacht besteed aan probleemopsporing. Er 

is nagegaan welke vijf problemen het meest zijn voorgekomen, maar er is niet gekeken 

naar de invloed van hardopdenkconditie en persoonskenmerken op de hoeveelheid en 

type problemen. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten van dit onderzoek niet erg 

praktisch toepasbaar zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er sprake is van 

significante verschillen tussen typen proefpersonen met betrekking tot probleemdetectie, 

hoewel die verschillen bij andere variabelen grotendeels ontbreken. 

 

Eventueel vervolgonderzoek zou dieper in kunnen gaan op de vraag in hoeverre 

internetervaring en opleidingsniveau van invloed zijn op probleemopsporing. Ook kan 

bijvoorbeeld nagegaan worden welk type verbalisaties met name leidt tot de opsporing 

van welk type problemen.   
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Bijlagen 

 

Bijlage I - De taak 

 

U verhuist uit een andere gemeente naar Nijmegen. Een dag na uw verhuizing, hoort u 

van een vriend dat u zich als nieuwe bewoner hoort te laten registreren bij de gemeente 

waar u bent gaan wonen. Op welke manieren kunt u zich bij de gemeente Nijmegen laten 

registreren? 

 

1a. Kunt u zich laten registreren door iets op te sturen? 

Ja /nee 

Zo ja, wat moet u daar precies voor doen? 

 

1b. Kunt u zich laten registreren door zelf naar het stadhuis te gaan? 

Ja / nee 

Zo ja, wat moet u daar precies voor doen? 

 

1c. Kunt u zich laten registreren op de website zelf? 

Ja / nee 

Zo ja, wat moet u daar precies voor doen? 



 
 
ii

Bijlage II – Hardopdenkprotocollen 

 

Type   Richting   Aspect   Probleem 

0= doen  0= negatief   0= inhoud  1= wonen & leven 

1= denken  1= positief   1= navigatie  2= gemeente 

2 = oordelen  2= n.v.t./onduidelijk  2= vormgeving  3= webformulier 

3= zelfexpressie     3= overig  4= procedures online 

4= coördinatie         5= verhuizing 

5= overig         99= ander probleem 

 

 

 Leest taak Type Richting Aspect Probleem 

 Sanne prompt HOD     

1 Oké, Nijmegen actueel daar zal het niet 

onder staan 

1 2 1 0 

2 Op bezoek in Nijmegen, Raad in beeld, 

naar Nijmegen, inspraak & informatie, 

afspraak burgerzaken, Nijmeegse sites 

0 2 1 0 

3 Ja, misschien dat jezelf aanmelden dat dat 

bij burgerzaken is 

1 2 1 99 

4 Dus ik klik dat aan 0 2 1 0 

 Afspraak burgerzaken     

5 (leest voor) Paspoort, identiteitsbewijs of 

rijbewijs aanvragen, aangifte doen van een 

geboorte 

0 2 1 0 

6 (leest voor) Kies in de digitale balie het 

product dat u wilt aanvragen 

0 2 1 0 

7 Maar ik zoek helemaal geen paspoort, 

identiteitsbewijs of rijbewijs, dus dan zit ik 

toch waarschijnlijk verkeerd 

1 2 1 0 

8 Bovenin zie ik de balkjes in het nieuws, 

wonen leven, op bezoek, studeren, 

0 2 1 0 
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ondernemen, digitale balie 

9 Dan denk ik toch dat ik de digitale balie 

kies 

1 2 1 0 

 Digitale balie     

10 Burgerzaken 1 2 1 0 

11 (leest voor) Bij (…) zoekwoord 0 2 0 0 

12 Maar die mocht ik niet kiezen 5 2 3 0 

13 De meeste informatie vind ik in de top tien 0 2 0 0 

14 Dan ga ik bovenin kijken bij de rubrieken 0 2 1 0 

15 Want zouden ze daar die tien dingen mee 

bedoelen, hoewel daar geen nummers bij 

staan 

0 2 1 99 

16 (leest scannend bovenstaand menu) 0 2 1 0 

17 Het lijkt me ook niet bij woonomgeving te 

vinden zijn 

1 2 1 0 

18 Ga ik weer terug naar het verhaaltje 0 2 0 0 

19 Bedrijvenloket, procedures online, diensten 0 2 0 0 

20 Daar heb je dus weer identiteitsbewijs en 

rijbewijs, dat is het dus ook niet 

1 2 0 0 

21 Vanuit thuis zaken regelen, digitale … Web 

…, DigiD 

0 2 0 0 

22 Dat is het ook niet 1 2 0 0 

23 Nou, ik moet iets nieuws gaan verzinnen 5 2 3 0 

24 Wat ik wil is me laten registreren 5 2 3 0 

25 Ik ga bij dat alfabet eh 0 2 1 0 

 R     

26 Ik weet niet of dat mocht 5 2 3 0 

27 Kijken of ik registreren 0 2 1 0 

28 Nee, onder de letter R kan ik dat niet 

vinden 

0 2 1 0 

29 Hoe noem je dat dan anders 1 2 1 0 

30 Is er een ander woord voor registreren? 

Nee 

1 2 1 0 

31 Werk en inkomen 0 2 1 0 

32 Ik ga weer kijken naar dat kopje met 

rubrieken 

0 2 1 0 

33 Nou misschien valt het onder leven 1 2 1 0 

 Leven, reizen & papieren     
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34 Kies een subrubriek (scant menu) 0 2 1 0 

35 Verhuizen 0 2 1 0 

 Verhuizen     

36 Adresonderzoek, eerste vestiging in 

Nederland 

0 2 1 0 

37 Nee ik woon al 1 2 1 0 

38 Hervestiging vanuit het buitenland, nee ook 

niet 

1 2 1 0 

39 Nou, ik ga dus verhuizen naar Nijmegen, 

dan zou ik toch echt denken dat ik hier 

goed zou zitten 

1 2 1 5 

40 Adresonderzoek, nou er hoeft niks 

onderzocht te worden 

1 2 1 0 

41 Dan is dat het dus ook niet 1 2 1 0 

42 Dan misschien woonomgeving, maar ja 

daar verwacht ik niet 

1 2 1 0 

43 Bouwen en wonen 1 2 1 0 

 Bouwen & Wonen     

44 Maar het heeft niets met mijn huis te 

maken, het is dat ik naar Nijmegen kom 

1 2 1 0 

45 Ik voel me een ontzettende domme trut 

hierzo 

4 0 3 0 

46 Want blijkbaar… ik ga er vanuit dat hier 

heel erg over nagedacht is 

1 2 1 0 

47 En ik kan het gewoon niet vinden 0 2 1 0 

 Sanne grijpt in t/m verhuizing     

 Verhuizen     

 Verhuizing     

48 Oké, nou dat eerste kopje is het al 1 2 0 0 

 Lees verder     

49 U verhuist binnen, nee 1 2 0 0 

50 U verhuist naar de gemeente 1 2 0 0 

51 Ik kan naar de stadswinkel toegaan om 

formulieren op te halen 

1 2 0 0 

52 Dat zou ik kunnen doen, maar het is 

makkelijker om het gewoon via hier te 

doen 

5 2 3 0 

53 Naar het buitenland 0 2 0 0 
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54 (leest voor) Bevestiging aangifte gemeente 

(…) afhalen 

0 2 0 0 

55 Maar, ik wil me gewoon… 1 2 0 0 

56 Printformulier 1 2 0 0 

57 Oké, hier kan ik het printformulier 

aanklikken, zodat ik me kan aanmelden 

1 2 0 0 

58 En dan wil ik nu nog uitzoeken of het ook 

gewoon op deze website kan doen 

5 2 3 0 

59 Dus ik weet dat ik naar het stadskantoor 

kan, printformulier, 

5 2 3 0 

60 Loket 0 2 1 0 

 Loket burgerzaken stadswinkel     

61 Burgerzaken stadswinkel klik ik nu aan 0 2 1 0 

61 Dan zie ik nu die formulieren die je kan 

printen, nou ja dat heb ik net al gedaan 

0 2 1 0 

63 Ik wil kijken of ik het via deze website kan 

doen 

5 2 3 0 

64 (leest voor) Wanneer u gebruik (…) 

aangifte 

0 2 0 0 

 Wet     

65 Dus ik kan het formulier printen 1 2 0 0 

66 Ik zit nu bij de wet- en regelgeving, dus ik 

wil weer terug 

0 2 1 0 

67 Ik klik ‘m weg 0 2 1 0 

68 Ik zie hier wel een webformulier staan, dus 

dan ga ik er vanuit dat ik gewoon op het 

scherm al mijn gegevens kan intypen  

1 2 0 0 

69 Maar dat is alleen een formulier van 

verhuizen binnen de gemeente 

1 2 0 0 

70 Dus ik denk dat ik mezelf niet via deze 

website kan laten registreren als nieuwe 

bewoner 

1 2 0 0 
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 Leest taak Type Richting Aspect Probleem 

 Sanne prompt HOD     

1 Oké, ik kijk eerst in het dingetje hier links 

met alle kopjes 

0 2 1 0 

2 Nou daar zie ik niets tussen staan 0 2 1 0 

3 Dan ga ik naar het kopje gemeente, 

linksboven 

0 2 1 2 

 Gemeente     

4 Even kijken. Dan twijfel ik nog wat ik ga 

kiezen.  

1 2 1 99 

5 Ik zit nog steeds in het kopje hierboven 

eigenlijk 

0 2 1 0 

6 Dus ik probeer Wonen & Leven 0 2 1 1 

 Wonen & Leven     

7 Ik kijk nu naar de kopjes daaronder 0 2 1 0 

8 En ik probeer even te filteren waar ik iets 

voor het registreren zie staan 

0 2 1 0 

9 Ik kijk alsnog weer naar het kopje links 

naar alle puntjes omdat ik nog steeds 

twijfel of daar niet iets tussen moet gaan 

staan 

0 2 1 0 

10 Bouwen en wonen bijvoorbeeld 1 2 1 99 

 Bouwen en wonen     

11 Kijk ik weer links naar de verschillende 

kopjes, of ik weer verder kan gaan in het 

menu 

1 2 1 99 

12 Nu zie ik rechts hier procedures online 

staan 

0 2 1 4 

13 Misschien is dat een manier om me te laten 

registreren 

0 2 1 4 

 Procedures online     

14 Nu kom ik bij bouw-, milieu- en 1 2 1 4 
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sloopvergunning 

15 Daar moet ik niet zijn 0 2 0 99 

16 Dus ik ga terug 1 2 1 0 

17 Backbutton > Bouwen & Wonen     

18 Nou, ik heb het idee dat ik hier niet goed 

zit 

1 2 1 0 

19 Dus ik ga toch weer een stukje terug 0 2 1 0 

20 Ik kijk nog steeds naar de kopjes hierboven 0 2 1 0 

 Sanne prompt HOD     

21 Ik ben nu de kopjes aan het doorlezen 0 2 1 0 

22 Ik denk na over onder welk kopje ik mezelf 

zou kunnen inschrijven 

1 2 1 0 

23 Want onder studeren zou dat eventueel 

kunnen 

1 2 1 0 

24 Ik zie daar Op kamers staan namelijk 0 2 1 0 

25 Dus daar zou dan ook informatie moeten 

bijstaan over hoe ik me zou moeten 

inschrijven 

1 2 1 0 

26 Mijn eerste ingeving was dus wonen en 

leven 

1 2 1 0 

27 Maar daarnaast kan het ook onder 

gemeente natuurlijk staan hoe je jezelf bij 

de gemeente kan inschrijven 

1 2 1 2 

28 En daarnaast zit ik nog te twijfelen of het 

bij digitale balie kan 

1 2 1 0 

29 Want ik zie daar nu ook burgerzaken staan 0 2 1 0 

 Digitale balie     

30 Dat ga ik even proberen 0 2 1 0 

31 Nou ik ben nu bij de Digitale Balie 0 2 1 0 

32 Ik kijk nu naar de rubrieken 0 2 1 0 

33 En ik zit te twijfelen welke ik dus ga kiezen 1 2 1 0 

34 Bouwen en wonen lijkt me misschien het 

meest logisch, want ik wil daar gaan wonen 

1 2 1 0 

 Bouwen en wonen     

35 Huren woning zie ik hier staan, kopen 

woning 

0 2 1 0 

36 Nou dat wil ik eigenlijk niet, want ik wil me 

gewoon inschrijven 

1 2 1 0 
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37 Ga ik weer terug 0 2 1 0 

 Backbutton > Digitale balie     

 Sanne prompt HOD     

38 Ik ben nu eigenlijk gewoon aan het 

doorlezen wat er staat op de pagina voor 

mij, hoe ik aan extra informatie kan komen 

0 2 0 0 

39 Ik zie een kopje nieuw: online afspraak 

maken 

0 2 0 0 

40 Ik zou natuurlijk wel een afspraak willen 

maken 

5 2 3 0 

41 Daaronder zie ik een kopje Vanuit thuis 

zaken regelen 

0 2 0 0 

42 Dus ik zit te twijfelen, want ik zou het liefst 

eigenlijk vanaf thuis dan willen doen 

1 2 1 0 

 Sanne grijpt in t/m verhuizing     

 Bouwen en wonen     

 Verhuizen     

 Verhuizing     

43 Dat is toch best wel zoeken 3 0 1 99 

 Sanne prompt HOD     

44 Ik ben nu even de tekst aan het doorlezen 0 2 0 0 

45 En ik ben nu eigenlijk aan het denken hoe 

ik mij het beste kan gaan inschrijven 

1 2 0 0 

46 En ik lees dus nu de gegevens die je 

daarvoor nodig hebt 

0 2 0 0 

47 Nou het is geen verhuizing binnen de 

gemeente 

1 2 0 0 

48 Ik denk nu welk formulier ik het beste kan 

gebruiken 

1 2 0 0 

49 Het is geen verhuizing naar het buitenland 1 2 0 0 

50 Nou ik ben verhuisd, en ik kom vanuit een 

andere gemeente 

1 2 0 0 

51 Moet ik me ook inschrijven bij de 

gemeente, bij de basisadministratie 

1 2 0 0 

52 Dus ik ben even aan het twijfelen welk 

formulier ik ga kiezen 

1 2 1 0 

53 Nou ik twijfel nog steeds tussen deze twee 1 2 1 0 

54 Dus ik ga nu, klik ik op printformulier 0 2 1 0 



 
 

ix

verhuizing aangifte andere gemeente 

 Printformulier     

55 Ja ik denk dat ik deze nodig heb want ik 

kom vanuit een andere gemeente en ik ga 

naar Nijmegen 

1 2 1 0 

 

 

 

 Leest taak Type Richting Aspect Probleem 

1 Ja ik ben nu dus nog even rond 

aan het kijken hoe het er allemaal 

uitziet 

0 2 2 0 

 Sanne prompt HOD     

2 Nou ik denk dus nu dat ik het in 

een opslag niet zie, waar ik moet 

zijn 

1 2 1 99 

3 Maar ik denk dat ik maar gewoon 

bij wonen en leven ga kijken 

1 2 1 1 

 Wonen & leven     

 Bouwen & wonen     

 Sanne prompt HOD     

4 Eehm. Nou dat je toch wel goed 

moet zoeken 

1 2 1 99 

5 Het is niet gelijk in een keer 

duidelijk waar ik moet zijn 

2 0 1 99 

6 Volgens mij zit ik gewoon 

verkeerd, want  

3 0 1 0 

7 Ik weet niet of ik aan het kopen of 

aan het huren ben gegaan 

3 2 3 0 

8 Dus ik ga eerst nog even bij de 

gemeente terugkijken 

0 2 1 2 

 Gemeente     
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9 Nou ik snap er dus echt helemaal 

niks van 

3 0 3 99 

10 Ehm, andere kant maar eens 

proberen 

0 2 2 0 

 Digitale balie     

11 Digitale balie even proberen  0 2 1 0 

12 Nou ik vind het nog steeds niet erg 

duidelijk 

2 0 0 99 

 Leven, reizen & papieren     

 Verhuizen     

13 Nou, misschien dat ik het nu 

gevonden heb, maar 

4 2 1 0 

 Verhuizing     

 Lees verder     

14 Oké, ik denk dat ik het gevonden 

heb 

4 2 0 0 

 Ik kan een van onderstaande 

formulieren invullen of langskomen 

bij de stadswinkel 

    

15 Is dat het goede antwoord of? 4 2 3 0 

 Sanne prompt overig     

 Ik kan een van onderstaande 

formulieren invullen of langskomen 

bij de stadswinkel 

    

 Sanne prompt overig     

16 Ja die onderstaande formulieren 

zijn denk ik gewoon op de website 

zelf 

1 2 0 99 

17 Ik zal nog eventjes 0 2 1 0 

 Sanne prompt overig     

 Printformulier aangifte vestiging 

vanuit andere gemeente 

    

 Oké, ik kan het gewoon uitprinten 

en opsturen 

    

 Ja, ik kan het uitprinten en 

invullen en opsturen 

    

 Sanne prompt overig     

18 Dat denk ik niet 1 2 0 0 
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19 Ik zal nog even verder zoeken, 

maar 

0 2 0 0 

20 Nee ik denk dat het alleen op deze 

manieren kan, langskomen of het 

printformulier 

1 2 0 0 

 

 

 Leest taak Type Richting Aspect Probleem 

1 Terwijl ik dit plaatje nu zie, dan zie 

ik dat er niet alleen links, maar 

ook rechts methodes aangeboden 

worden 

4 2 2 0 

 Gemeente     

2 En dan zoek ik hier aan de 

linkerkant waar ik moet zijn 

0 2 1 0 

3 En dan komt het probleem 5 2 3 99 

4 En toen heeft u iets gezegd van: 

aan de rechterkant is ook een 

mogelijkheid 

5 2 3 0 

5 En dan heb ik gekozen voor 

Gemeenteraad he? 

0 2 1 0 

 Verordeningen en regels     

 Sanne prompt HOD     

6 Ja, ik zoek eigenlijk duidelijker 0 2 3 0 

7 (Leest voor) Open het volledige 

register van geldende regelgeving, 

Open de lijst met geldende 

bestemmingsplannen, Open de lijst 

met straatnaamgevingsbesluiten. 

0 2 0 0 

8 Nou, dat is wartaal voor mij 2 0 0 99 

 Open lijst met geldende     
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bestemmingsplannen 

9 Want de vraag is hoe ik me kan 

aanmelden bij de gemeente 

Nijmegen 

5 2 3 0 

 Sanne prompt HOD     

10 Ja, ik zocht weer een duidelijker 

wat moet ik gaan doen 

0 2 1 0 

11 En die vind ik niet 0 2 1 99 

 Backbutton > Gemeente     

12 En dan heb ik de eerste keer 

gekozen voor verordeningen en 

regels 

0 2 1 99 

 Verordeningen en regels     

 Wonen & Leven     

 Sanne prompt HOD     

13 Ja, ik zoek dan in mijn taal een 

duidelijker gegeven van wat ik dan 

in moet drukken 

0 2 1 99 

14 Bouwen en wonen 0 2 1 0 

 Sanne grijpt in van Digitale balie 

t/m verhuizing 

    

 Digitale Balie     

15 En dan heb ik op uw advies heb ik 

op die eh, digitale methode he 

0 2 1 0 

 Top tien     

 Verhuizing     

 Sanne prompt HOD     

16 Nou die woorden, dat digitale, dat 

was voor mij... Ik kijk wel wat ze 

er mee bedoelen 

2 0 0 99 

17 En dan krijg je die mogelijkheden 

met een webformulier en een 

printformulier 

0 2 0 0 

18 Printformulier: verklaring 

instemming medebewoning 

0 2 0 0 

19 Dan krijgen we de eerste en 

scanner, digitaal, nee. Wat is dat? 

Digiet? En scanner vereist. 

0 2 0 0 
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 Webformulier     

20 Dat webformulier 0 2 0 0 

 Zoek opnieuw     

21 Dan krijg je printformulier 

Verhuizing, aangifte vestiging 

vanuit andere gemeente 

0 2 0 0 

22 Ik denk dat dat eeh 

(onverstaanbaar) he? 

1 2 0 0 

23 Oja, dat lees ik nu voor het eerst... 

Nieuw adres doorgeven kan tot 

uiterlijk vijf dagen na de 

verhuizing 

4 2 0 0 

 Printformulier Aangifte vestiging 

vanuit andere gemeente 

    

24 Printformulier. En dan heb ik 

gevraagd of ik dat helemaal in 

moest vullen. Nou dat was niet 

nodig dus. 

0 2 0 0 

 Sanne prompt HOD     

25 Nee. Alleen vroeg ik of ik dat in 

moest vullen en dat was niet nodig 

zei u. 

0 2 0 0 

26 En dan ga ik, met mijn karakter, 

dan lees ik het ook niet meer 

verder 

0 2 0 99 

27 Want ik denk nou dat hoef ik niet 

in te vullen 

1 2 0 0 

28 Ja dat is volkomen aan mij voorbij 

gegaan 

4 2 0 99 

 Sanne prompt HOD     

29 Dan krijgen we weer dat 

webformulier. En dan heb je de 

keuze tussen een webformulier en 

een printformulier 

0 2 0 0 

 

 



 
 

xiv

 

 

 Leest taak Type Richting Aspect Probleem 

 Sanne prompt HOD     

1 Ja eerst, ik was een beetje 

overzicht aan het zoeken, ik 

kende de site nog niet. 

0 2 2 0 

 Naar Nijmegen     

2 Dus ik was heel erg aan het 

zoeken van ja, waar kan ik nou 

wat vinden 

0 2 1 0 

 Backbutton > Startpagina     

3 Ja ik klikte hier verkeerd omdat 

ik dacht náár Nijmegen, ik dacht 

dat het van verhuizen naar 

Nijmegen was. Maar het is 

duidelijk een routebeschrijving. 

1 2 1 99 

 Wonen & Leven     

4 Eh, toen ging ik verder kijken bij 

wonen, want... 

0 2 1 1 

5 Ja, ik vond dit, dit vond ik heel 

eh, zó veel kopjes dat je bijna 

niet, dat je echt lang moet gaan 

nadenken voordat je weet van 

wat valt er allemaal onder 

2 0 1 99 

6 Dus dat is, er zijn wel een stuk of 

tien twaalf van die dingetjes 

2 0 1 0 

7 Kijk in eerste instantie keek ik 

alleen maar naar links eigenlijk, 

en degene die rechts stonden die 

zag ik eigenlijk niet 

0 2 1 99 

 Digitale Balie     
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 Bouwen & Wonen     

8 Nou dit is meer een eeh 4 2 3 0 

 Verhuizen     

9 Ja ook hier, ik vind dat je vrij 

veel keuzemogelijkheden had 

hier 

2 2 1 99 

10 Ik denk, voor mijn gevoel had 

dat wat meer gebondener mogen 

zijn, dus dat je wat kleinere 

rijtjes maakt 

2 0 1 99 

11 Nu moet je die hele lijst af gaan 

zitten kijken voordat je weet 

waar je moet zijn 

2 0 1 99 

 Woonomgeving & veiligheid     

12 Ja ik probeerde even de 

zoekmachine te gebruiken maar 

dat mocht niet 

3 2 3 0 

 Backbutton > Verhuizen     

13 Je kunt ook wel zien aan dat ik 

helemaal over de site heen 

zwerf, dat ik niet goed weet waar 

ik moet kijken omdat er vrij veel 

tekst op staat. 

0 2 0 99 

 Leven, reizen & papieren     

14 Hier was ik, ik was ook een 

beetje van als ik er eentje 

aanklik dan klik ik misschien het 

hele scherm weg, maar ik wil wel 

in dit scherm blijven. Dus dan 

was ik bang dat ik het scherm 

kwijt zou raken 

1 2 2 99 

 Verhuizen     

 Verhuizing     

15 Hier vond ik het raar dat die er 

niet bijstond, dat je  

2 0 1 99 

 Printformulier vestiging vanuit 

andere gemeente 

    

16 Oja, ja. Pas aan het eind van die 0 2 0 99 



 
 

xvi

zin stond: vanuit een andere 

gemeente. Dus ik zag ‘m pas vrij 

laat terwijl die toch eigenlijk 

gewoon in dat rijtje stond 

17 Dan zou het misschien 

overzichtelijker zijn geweest als 

je iets van een plaatje ofzo erbij 

had gehad. Bijvoorbeeld 

Nijmegen met een cirkel erom en 

dan met een pijltje van Naar 

Nijmegen toe ofzoiets 

2 0 0 99 

18 En dit formulier eh, ik was nog 

even aan het zoeken of er nog 

andere manieren waren, maar 

0 2 0 0 

19 Ik merk toch als ik dit zie dat ik 

toch vaak, ook met andere 

dingen, graag op papier gewoon 

invul, en dan gewoon opstuur. 

Dat ik dan zeker ben dat het 

aankomt 

3 2 3 0 
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Bijlage III – Rapporten 

 

81 

Geeft inzicht in reden van keuzes. Geen moeite met verbaliseren, weinig aansporing 

nodig. Ervaren met internet, begrijpt taak en websitestructuur goed. Geeft geen 

oordelen.  

Cijfer: 8 

 

82 

Geeft bijna nooit de reden van bepaalde keuzes op. Heeft aansporing nodig. Redelijk 

ervaren met internet. Begrijpt website en taak redelijk. Leest vooral voor wat ze ziet, en 

noemt geen gedachten. 

Cijfer: 6 

 

83 

Weet niet wat ze aan het doen is. Onervaren internetter. Veel irrelevante zelfexpressie. 

Begrijpt taak en website niet. Veel aansporing nodig. Kan niet uitleggen wat ze denkt en 

waarom ze handelingen uitvoert. 

Cijfer: 3 

 

84 

Leeft zich goed in in de taak. Weinig moeite om helder te verbaliseren. Ervaren 

internetter. Met name doenverbalisaties, paar denkverbalisaties. Leest tekst niet voor, 

maar benoemt dit als handeling. 

Cijfer: 8 

 

85 

Ervaren internetter. Geen problemen met verbaliseren. Begrijpt taak goed. Geeft geen 

duidelijke redenen bij de keuzes die ze maakt. Zowel doen- als denkverbalisaties. 

Cijfer: 8 

 

86 

Begrijpt taak en website goed. Ervaring met internet. Afwisselende typen verbalisaties, 

o.a. oordelen. Weinig aansporing nodig.  

Cijfer: 9 

 

 

 



 
 

xviii

87 

Redelijk wat aansporing nodig, maar heeft geen moeite met formuleren. Kan zich goed 

inleven in de taak. Relatief weinig verbalisaties. Ervaring met internet. Geeft geen reden 

bij keuzes op. 

Cijfer: 7 

 

88 

Heeft moeite om te begrijpen wat er van haar verwacht wordt. Vindt taak & website 

moeilijk. Onzeker. Vindt wel snel, en zonder hulp, het antwoord. Protocol brengt weinig 

problemen aan het licht. 

Cijfer: 6 

 

89 

Heel veel doenverbalisaties. Verbaliseert makkelijk en veel. Weinig aansporing nodig. 

Ervaren internetter, geen problemen met taak en website.  

Cijfer: 8 

 

90  

Vindt snel en zonder hulp het antwoord. Kan zich goed inleven. Geeft inzicht in 

denkproces. Protocol brengt weinig problemen aan het licht, omdat het antwoord snel 

gevonden is. 

Cijfer: 8 

 

91  

Zenuwachtig en onzeker. Klapt dicht. Veel zelfexpressie. Weet niet goed wat ze moet 

doen door de zenuwen. Heeft veel aanmoediging nodig. Kan niet goed verwoorden wat 

ze denkt. Lijkt wel ervaring te hebben met internet. Begrijpt de taak wel, website ook. 

Cijfer: 5 

 

92  

Geen moeite met verbaliseren. Geeft verschillende typen verbalisaties, o.a. zelfexpressie 

en oordelen. Geeft geen inzicht in gedachtegang: reden van keuzes blijft onduidelijk. 

Ervaring met internet, kan goed overweg met taak en website. 

Cijfer: 7 

 

 

 

 



 
 

xix

93  

Geen duidelijk inzicht in gedachtegang. Keuzes niet altijd logisch. Lijkt niet heel erg 

ervaren te zijn met internet. Weinig aansporing nodig. Soms moeite met gedachten 

verwoorden.  

Cijfer: 7 

 

94  

Heeft moeite met gedachten verwoorden. Moet daaraan vaak herinnerd worden. Weet 

niet goed wat ze moet zeggen, denkt dat doenverbalisaties ‘fout’ zijn. Beetje zenuwachtig 

en onzeker. Wordt afgeleid doordat ze zichzelf ertoe moet zetten om te HOD. 

Cijfer: 6 

 

95  

Geen moeite met verbaliseren. Geen aansporing nodig. Gebruikt vooral 

doenverbalisaties, weinig denkverbalisaties. Ervaren internetter. Leeft zich in in de taak, 

maar zit eerst op een verkeerd spoor. Keuzes worden meestal niet verklaard.  

Cijfer: 8 

 

96  

Lang van stof. Beschrijft alles wat hij doet zeer nauwkeurig. Geen aansporing nodig. 

Neemt de tijd. Gaat soms dingen doen die niet bij de taak horen, zoals ‘tip geven’. Geeft 

inzicht in zijn gedachtegang: verwachtingen en zoektermen. Ervaren internetter. 

Cijfer: 9 

 

97  

Begrijpt de taak goed, refereert aantal keer aan zijn eigen situatie. Snapt ook de 

sitestructuur. Mompelt een beetje, maar blijft meestal wel praten. Aantal keer aansporing 

nodig. Geeft ook (positieve) oordelen. Ervaren internetter. 

Cijfer: 8 

 

98  

Heeft de neiging om vooral veel links voor te lezen. Moet aantal keer aangespoord 

worden tot hardopdenken. Klikt geen enkele keer op een link, pas als ingegrepen wordt. 

Mompelt voornamelijk een beetje in zichzelf. Lijkt niet heel ervaren met internet, en lijkt 

weinig inzicht te hebben in de website. 

Cijfer: 7 

 

 



 
 

xx 

99  

Begrijpt de taak niet goed. Komt puur toevallig op het juiste antwoord terecht, via een 

route die geen enkele andere proefpersoon gebruikt, en waar het antwoord duidelijk 

staat uitgelegd. Legt niet de link met de tekst die hij leest en het antwoord dat hij moet 

geven. Reden voor keuzes blijven onduidelijk. Mompelt veel, lijkt niet gewend om veel te 

praten. Vaak onverstaanbaar. Aansporing heeft daarom weinig effect. 

Cijfer: 4 

 

100  

Leest veel rijtjes links voor. Ervaren met internet. Onduidelijk of hij taak en website goed 

begrijpt. Geen aansporing nodig, blijft praten. Geeft niet veel inzicht in gedachtegang. 

Heeft moeite het juiste antwoord te vinden.  

Cijfer: 8 

 

101  

Combineert doen- en denkverbalisaties. Veel gedachtengang, kan goed terughalen wat 

ze dacht tijdens de taakuitvoering. Blijft praten, weinig aansporing nodig. Begrijpt de 

taak goed. Ervaren met internet, maar geeft geen oordelen. Begrijpt vrij goed hoe de 

website in elkaar zit. 

Cijfer: 9 

 

102  

Voornamelijk met doenverbalisaties. Aan het begin veel aansporing nodig, maar heeft 

geen moeite met verwoorden. Geeft ook oordelen. Ervaren met internet. Is voor een 

groot deel vergeten wat hij dacht: heeft ‘cues’ nodig, zoals klikken, om zijn gedachten 

terug te halen.  

Cijfer: 8 

 

103  

Kan gedachten goed terughalen. Verbalisaties zijn niet altijd even begrijpelijk, maar wel 

een duidelijk inzicht in waarom hij bepaalde keuzes maakt of acties uitvoert. Ervaren 

internetter. Weinig aansporing nodig. Geeft ook oordelen, heeft de neiging om positief te 

zijn over de site. 

Cijfer: 8 

 

 

 

 



 
 

xxi

104 

Ongeïnteresseerd, maakt zich er makkelijk vanaf. Korte verbalisaties. Geen oordelen. Is 

vergeten welke links ze heeft aangeklikt. 

Cijfer: 4 

 

105 

Blijft hangen bij ‘registreren’, associeert geen ander woord. Vaak aansporing nodig. Een 

aantal gedachten nuttige geverbaliseerd, maar vertelt meer over de verrichte 

handelingen. 

Cijfer: 4 

 

106 

Heeft er duidelijk weinig zin in. De verbalisaties worden naar het einde toe beter. Heeft in 

het begin extra uitleg nodig. Weinig verbalisaties. 

Cijfer: 5 

 

107 

Praat rustig en heeft goed overzicht. Kan goed formuleren. Zegt veel wat ze aan het 

doen is. Heeft ervaring met internet. 

Cijfer: 7 

 

108 

Heeft vrij veel aansporing nodig. Geeft veel oordelen over de website. Ervaren met het 

internet. Reageert als er een link wordt aangeklikt. 

Cijfer: 7 

 

109 

Praat veel, weinig tot geen aansporing nodig. Gaat helemaal op inde taak, lijtk wel of ze 

de taak op dat moment weer aan het uitvoeren is. Uit veel wat ze denkt en een stuk 

minder wat ze doet. 

Cijfer: 9 

 

110 

Praat erg veel, wil het graag ‘goed’ doen. Door de vele uitingen zitten er ook zeker 

nuttige verbalisaties bij. Geeft veel oordelen. Herhaalt vaak gedachten. 

Cijfer: 9 

 

 



 
 

xxii

111 

Vertelt echt wat hij bij het uitvoeren van de taak dacht, kijkt goed naar zijn 

muisbewegingen, Maakt korte zinnen. Kan goed overweg met het internet. Voert de taak 

goed in stappen uit. 

Cijfer: 9,0 

 

112  

Lijkt geen idee te hebben wat hij aan het doen is en wat er van hem verwacht wordt. 

Ook begreep hij de taak niet goed. Lijkt opnieuw te proberen om de taak uit te voeren. 

Let daardoor niet erg goed op wat hij de vorige keer heeft gedaan. Zeer onervaren 

internetter. Krijgt geen overzicht van de site. Reageert niet adequaat op aansporingen.  

Cijfer: 3 

 

113  

Lijkt niet heel goed te weten wat hij dacht tijdens de taakuitvoering. Verbalisaties zijn 

niet altijd even begrijpelijk. Gebruikt zowel doen- als denkverbalisaties. Ervaren 

internetter. Maakt aantal zinnige opmerkingen over verwachtingen achter de links. Geeft 

geen duidelijk antwoord op de vraag. Denkt dat hij het antwoord heeft gevonden terwijl 

dat niet het geval is. Niet altijd duidelijk waarom hij bepaalde keuzes maakt. 

Cijfer: 6 

 

114  

Lang van stof. Redelijk veel onbegrijpelijke zinnen. Geen aansporing nodig. Kan 

taakuitvoering met behulp van cues goed terughalen. Haar surfgedrag is niet erg logisch, 

en dat legt ze ook niet uit. Geeft geen oordelen. Matig ervaren internetter. 

Cijfer: 6 

 

115  

Begrijpt taak en verwachting goed. Kan taakuitvoering goed terughalen. Weinig 

aansporing nodig. Ervaren internetter, begrijpt websitestructuur goed. Geeft geen 

oordelen, wel doen- en denkverbalisaties. Verklaart keuzes redelijk goed. Doet alsof hij 

de dingen die hij nu weet toen ook al dacht. 

Cijfer: 7 

 

116  

Kan haar gedachten niet goed verbaliseren. Geeft bijna alleen maar oordelen, maar deze 

zijn niet heel concreet. Lijkt moeite te hebben de websitestructuur te begrijpen. Veel 



 
 

xxiii

aansporing nodig. Kan wel goed terughalen wat ze dacht tijdens taakuitvoering, maar 

keuzes zijn niet duidelijk. 

Cijfer: 5 

 

117  

Uit zowel doen- en denkverbalisaties als oordelen. Kan goed vertellen wat hij denkt. 

Duidelijk waarom hij bepaalde keuzes maakt. Ervaren internetter, begrijpt de 

websitestructuur goed. Weinig aansporing nodig. 

Cijfer: 9  

 

118  

Kan vrij goed verbaliseren. Maakt niet altijd zinnen af. Kan goed terughalen wat hij dacht 

en deed tijdens taakuitvoering. Geeft ook oordelen. Laat wel stiltes vallen, maar wordt 

bijna niet aangespoord. Begrijpt taak en website goed. 

Cijfer: 8 

 

119  

Lang van stof. Weinig aansporing nodig. Geeft veel oordelen. Begrijpt taak en website 

goed. Ervaren internetter. Veel zelfexpressie, omdat hij erachter komt dat hij het 

antwoord sneller had kunnen vinden. 

Cijfer: 8 

 

120  

Maakt veel zinnen niet af, moeite met formuleren. Lijkt door verlegenheid te komen. 

Vooral doenverbalisaties. Geven niet altijd een goed inzicht in gedachtegang. Ervaren 

internetter, begrijpt taak en website goed. Reden van keuzes niet altijd duidelijk. 

Cijfer: 7  

 

 


