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1. Inleiding 

Soms lijkt het alsof de Big Brotherwereld uit het boek 1984 van George Orwell steeds 

meer werkelijkheid wordt. Het observeren van menselijk gedrag vanuit een scherm wordt 

hierin neergezet als een kenmerk van een samenleving die volledig gecontroleerd wordt. 

George Orwell had een goede vooruitziende blik toen hij de wereld van Big Brother 

bedacht. Inmiddels is het namelijk echt mogelijk om menselijk gedrag te ‘observeren’. 

Door middel van eyetracking kan achterhaald worden waar men wel of niet naar kijkt, 

waardoor het testobject geoptimaliseerd kan worden. Eyetracking is zowel interessant 

voor de wetenschap als voor de commerciële wereld, zoals blijkt uit het feit dat 

marketingtijdschiften aandacht besteden aan eyetracking. Twinkle, het vakblad voor 

webwinkeliers, wijdde in het juninummer van 2007 een artikel aan de stand van zaken 

rondom eyetracking. Zij opende het artikel met de vraag:  

“Een eyetracker registreert waar de deelnemer in het onderzoek op focust. De computer 

‘weet’ dus waarnaar de deelnemer kijkt op een website en kan daar een heleboel informatie 

uit afleiden: hoelang kijkt hij, hoe vaak en in welke volgorde. Maar wat doen we met die 

wetenschap?” 

Twinkle concludeert dat eyetracking een welkome aanvulling is in het onderzoek naar het 

gedrag van websitegebruikers en kan bijdragen aan de inrichting van websites.  

 

Verderop in dit onderzoek zal blijken dat in de wetenschap ook al veel aandacht is 

geschonken aan eyetracking. Er zijn inmiddels diverse usabilityonderzoeken gedaan 

waarin eyetracking als aanvullende methode gebruikt wordt. Over eyetracking als 

zelfstandige probleemopsporende methode is echter nog niet zoveel bekend. Dit 

onderzoek zal dan ook ingaan op de vraag in hoeverre eyetracking te gebruiken is als 

zelfstandige probleemopsporende methode. 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt in hoofdstuk 2 een theoretisch kader 

gevormd. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen 

uitgelegd. Hierna volgen in hoofdstuk 4 de hypothesen, waarin de verwachtingen naar 

aanleiding van het theoretisch kader worden besproken. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd 

welke werkwijze gehanteerd is om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. 

Hoofdstuk 6 bevat de resultaten van het onderzoek en hoofdstuk 7 de conclusie, waarin 

een antwoord wordt geformuleerd op de onderzoeksvraag. Tot slot een discussie in 

hoofdstuk 8, waarin wordt teruggeblikt op het onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

Zoals in de inleiding is beschreven, is het doel van dit onderzoek uit te vinden in 

hoeverre eyetracking te gebruiken is als zelfstandige probleemopsporende methode. Om 

een adequaat onderzoek te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk een theoretisch kader te 

vormen waaruit blijkt hoe op dit moment de stand van zaken is rondom eyetracking. 

2.1 Eyetracking 

Eyetracking is een vrij nieuwe ontwikkeling op het gebied van usabilityonderzoek. Eén 

van de belangrijkste gedachten achter het principe van eyetracking is de ‘eye-mind 

hypothesis’ van Just en Carpenter (1976, in: Cooke, 2005). Zij stelden in deze hypothese 

dat waar men naar kijkt direct correspondeert met datgene waar men aan denkt. 

Wanneer je er van uit gaat dat deze hypothese juist is, kun je aan de hand van 

oogbewegingen achterhalen wat iemand dacht op het moment dat diegene er naar keek.  

 

Cooke (2005) en Goldberg en Wichansky (2003) geven een goed beeld van hoe 

eyetracking in elkaar steekt. In beide artikelen wordt aandacht besteed aan zowel het 

materiaal dat gebruikt wordt voor eyetracking, als de data die eyetracking oplevert. 

Beide onderwerpen zullen hieronder worden besproken. 

2.1.1 Apparatuur voor eyetracking 

 

Om de mogelijkheden van eyetracking te 

kunnen benutten, is het nodig om over de 

juiste apparatuur te beschikken. Van deze 

apparatuur bestaan verschillende soorten. 

Oogbewegingen kunnen worden geregistreerd 

door zogenaamde ‘head-mounted systems’. 

Deze zitten bevestigd op het hoofd van de 

proefpersoon en de oogbewegingen worden 

vastgelegd door middel van camera’s die 

gericht zijn op de ogen (zie figuur 1). De pupil 

wordt hierbij gefilmd vanaf meerdere hoeken, 

zodat de precieze plaats van kijken bepaald 

kan worden. Het voordeel van deze systemen 

is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen pupilbeweging en lichaamsbeweging. Deze 

systemen zijn daardoor geschikt voor bijvoorbeeld onderzoeken naar gedrag tijdens het 

besturen van een auto of vliegtuig, omdat de proefpersoon hierbij niet stil kan blijven 

Figuur 1: ‘Head-mounted system’ 
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zitten (Cooke, 2005). Ook Goldberg en Wichansky (2003) beschrijven de nadelen van dit 

head-mounted systeem. Het is duur, een deel van het zichtveld van de proefpersoon 

wordt afgenomen en de proefpersoon zal zich gedurende het experiment bewust blijven 

van de aanwezigheid van het systeem omdat het op het hoofd zit gemonteerd. 

 

Naast ‘head-mounted systems’ bestaan er 

ook ‘remote systems’ waarbij er niets op 

het hoofd van de proefpersoon vastgezet 

hoeft te worden, maar waar de 

pupilbewegingen worden gemeten ten 

opzichte van een vast iets, bijvoorbeeld 

door camera’s die in het scherm van de 

computer zijn verwerkt (zie figuur 2, de 

twee witte stippen onderaan het scherm 

wijzen op camera-activiteit). De voordelen 

hiervan zijn dat de proefpersoon niets 

merkt van het feit dat de oogbewegingen worden opgenomen en dat deze systemen 

goedkoper zijn. Zowel Cooke (2005) als Goldberg en Wichansky (2003) stellen wel dat 

het nadeel van deze systemen is dat de proefpersoon gedurende het experiment 

nagenoeg bewegingsloos moet blijven zitten. 

 

Tijdens dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de Tobii eye tracker 1750. Dit is een 

remote system, waardoor de proefpersonen het niet of nauwelijks merken dat hun 

oogbewegingen worden geregistreerd. Het nadeel dat de proefpersoon gedurende het 

experiment bewegingsloos moet blijven zitten, dat zowel Cooke (2005) als Goldberg en 

Wichansky (2003) toegewezen wordt aan remote systems, wordt door Lentz, Mak en 

Pander Maat (2006) over deze Tobii eye tracker 1750 niet genoemd. Zij stellen zelfs het 

tegenovergestelde: dat de proefpersoon bij gebruik van deze apparatuur zelfs zou 

kunnen opstaan, weglopen, weer kan gaan zitten en dat de eyetracker dan zonder 

problemen weer verder kan gaan met het registreren van de oogbewegingen. 

2.1.2 Eyetrackingdata 

Goldberg en Wichansky (2003) stellen dat voor een analyse van eyetrackingdata 

meerdere stappen doorlopen moeten worden, voordat de ruwe data omgezet kunnen 

worden in betekenisvolle informatie. Volgens Cooke (2005) kunnen de data op vele 

verschillende manieren georganiseerd worden, bijvoorbeeld per taak of per proefpersoon 

en daarnaast worden opgesplitst in fixaties en saccades. In figuur 3 is een weergave van 

Figuur 2: ‘Remote system’ 
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oogbewegingsregistratie weergegeven, om een duidelijker beeld te krijgen van fixaties en 

saccades. Beide termen zullen hierna worden uitgelegd en toegelicht.  

 
Figuur 3: Fixaties en saccades in oogbewegingsregistratie 

Fixaties 

Volgens Cooke (2005) duren fixaties tussen 250 en 500 milliseconden en verschijnen ze 

wanneer het oog gefocust is op een specifiek punt op het scherm. In figuur 3 is een 

fixatie te herkennen aan een groene stip. Hoe groter de stip, des te langer is de fixatie. 

Deze afbakening van 250 tot 500 milliseconden per fixatie wordt echter niet door 

iedereen gehanteerd. Zo wordt er door Rayner (1998, in: Goldberg en Wichansky, 2003) 

een onderscheid gemaakt tussen fixatieduur tijdens scannen (275 – 330 milliseconden) 

en tijdens lezen (225 – 275 milliseconden). Daarnaast refereren Goldberg en Wichansky 

(2003) aan een onderzoek van Goldberg en Kotval (1999), waaruit blijkt dat de 

fixatieduur zal toenemen wanneer er voor het uitvoeren van de taak een hogere 

cognitieve werkdruk vereist is. Hierbij maken Goldberg en Wichansky wel de 

kanttekening dat er voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van eyetrackingdata 

als een indicator van cognitieve werkdruk, want persoonlijke verschillen en 

omgevingsfactoren hebben hier een sterke invloed op.  

 

In de literatuur wordt dus een indicatie gegeven van de gemiddelde fixatieduur tijdens 

scannen en lezen. De richtlijnen lopen echter zo ver uiteen, dat de literatuur voor dit 
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onderzoek geen richtlijn biedt, maar meer een ‘range’ vormt waaruit, samen met de 

onderzoeksdata, een eigen richtlijn gehaald kan worden die voor dit onderzoek geldt. 

Wanneer er in dit onderzoek gekeken wordt naar de fixatieduur, moet er echter wel altijd 

rekening mee gehouden worden dat een uitschieter of opvallendheid in fixatieduur niet 

altijd toegewezen kan worden aan het onderzochte object, maar dat de oorzaak er van 

ook gezocht kan worden bij de proefpersoon zelf of de omgeving waarin het experiment 

heeft plaatsgevonden. Bij de resultaten in hoofdstuk 6 zal de fixatieduur nog uitgebreid 

worden besproken. 

Saccades 

Kijkgedrag kan niet alleen bestaan uit fixaties, omdat een proefpersoon ook moet 

‘zoeken’ voordat hij ergens op fixeert. De oogbewegingen die plaatsvinden tussen twee 

fixaties, noemt men saccades. In figuur 3 zijn saccades te herkennen aan de lijnen die 

over het beeld lopen van de ene naar de andere fixatie. Saccades duren tussen de 25 en 

100 milliseconden en omdat dit zeer kort is, zal de proefpersoon tijdens een saccade het 

grootste gedeelte van het beeld dat aan zijn of haar ogen voorbij gaat niet zien. Dit 

wordt door de hersenen voorkomen, omdat het anders één grote waas zou vormen. Elke 

saccade wordt gevolgd door een fixatie en samen vormen deze saccades en fixaties 

zogenoemde ‘scanpaths’ (Goldberg en Wichansky, 2003). 

Regressies 

Een regressie is het teruglezen van tekst tijdens het lezen. Goldberg en Wichansky 

(2003) stellen dat een regressie gekenmerkt wordt door oogbewegingen van rechts naar 

links. Daarnaast stellen zij dat er een verschil is in het maken van regressies door goede 

lezers en minder goede lezers. Goede lezers keren snel terug naar de plaats waar zij de 

tekst niet goed hadden begrepen, terwijl minder goede lezers meer ‘teruglezend’ te werk 

gaan. Minder goede lezers maken dus niet ineens een sprong terug, maar lezen vanaf het 

punt waar ze gebleven zijn terug naar het punt waar ze de tekst niet goed hebben 

begrepen. Waar volgens Goldberg en Wichansky wel duidelijk onderscheid gemaakt moet 

worden tussen regressie en saccade, is wanneer lezers verspringen naar de volgende 

regel. Het lijkt dan of zij een regressie maken omdat ze van rechts naar links bewegen, 

maar dit is natuurlijk noodzakelijk om naar een volgende regel te gaan en is géén 

regressie.  

Eyetrackingdata verwerken 

Uit de eyetrackingdata kunnen fixaties afgeleid worden. Deze fixaties op zich zeggen nog 

niet zoveel. Zoals hierboven uitgelegd kan er gekeken worden naar fixatie- en 

saccadeduur, maar er zijn ook nog andere manieren om de eyetrackingdata te 

verwerken. Jacob & Karn (2003) hebben gekeken naar 24 usabilityonderzoeken die 
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gebruik hebben gemaakt van eyetracking. Daaruit hebben zij gefilterd welke variabelen 

gebruikt zijn om de data te analyseren. Zij kwamen tot de conclusie dat er veel 

verschillende manieren zijn om de eyetrackingdata te analyseren. De maten die het 

meest voorkwamen in de onderzoeken waren: 

- Totaal aantal fixaties; 

- Het percentage van de tijd die wordt besteed op iedere AOI (Area of Interest); 

- Gemiddelde fixatieduur; 

- Aantal fixaties op iedere AOI; 

- Gemiddelde tijd die besteed is op een AOI; 

- Het aantal fixaties per seconde. 

 

Uit bovenstaande theorie kan afgeleid worden dat de eyetrackingdata op vele 

verschillende manieren bekeken kunnen worden. In dit onderzoek zal deze kennis 

gebruikt worden om te zien of deze manieren ook daadwerkelijk informatie uit de 

eyetrackingdata kunnen afleiden waardoor usabilityproblemen aan het licht komen. 

2.2 Eyetracking als aanvullende methode in usabilityonderzoek 

Zoals hierboven al werd opgemerkt, is eyetracking nog vrij nieuw op het gebied van 

usabilityonderzoek. Uit veel onderzoeken blijkt dat eyetracking gezien wordt als een 

welkome aanvulling op de methoden die worden gebruikt voor usabilityonderzoek. Een 

methode die in meerdere van deze onderzoeken gecombineerd wordt met eyetracking, is 

de hardopdenkmethode. Voorafgaand aan de bespreking van de onderzoeken die 

eyetracking als aanvullende methode gebruiken, wordt eerst de hardopdenkmethode 

uitgelegd. 

2.2.1 Hardopdenkmethode 

Volgens Van den Haak, de Jong en Schellens (2006) is de hardopdenkmethode een 

dominante benadering geworden voor het registreren van gebruiksprocessen van 

communicatiemiddelen en dan voornamelijk websites en instructieve documenten. 

Volgens hen gebeurt dit dan voornamelijk bij het pretesten van de betreffende 

communicatiemiddelen om mogelijke usabilityproblemen op te sporen en op te lossen. Zij 

omschrijven de methode als volgt: 

“In grote lijnen komt de methode erop neer dat proefpersonen aan bepaalde taken worden 

gezet, met als extra opdracht om tijdens de taakuitvoering voortdurend hun gedachten te 

verbaliseren. De hardopdenkprotocollen, die bestaan uit een weergave van zowel de acties 

als de verbalisaties van proefpersonen, leveren gedetailleerde procesgegevens op over de 

wijze waarop gebruikers te werk gaan met het betreffende communicatiemiddel. Deze 

procesgegevens zorgen ervoor dat de onderzoeker precies te weten komt waar zich 
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problemen voordoen, zodat deze vervolgens in een revisieronde verholpen kunnen 

worden.” 

In deze beschrijving wordt uitgelegd dat proefpersonen taken opgelegd krijgen. Deze 

taken zijn een oplossing voor het probleem dat je een proefpersoon niet altijd alle 

pagina’s van een communicatiemiddel kan laten beoordelen, omdat dit er soms erg veel 

kunnen zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij websites, die vaak uit een groot aantal 

pagina’s bestaan.  

Wat in deze korte beschrijving ontbreekt, is de opmerking dat er meer varianten bestaan 

van de hardopdenkmethode. Van den Haak e.a. (2006) onderscheiden later in hun artikel 

drie verschillende varianten van deze methode: ‘concurrent think aloud’, ‘retrospective 

think aloud’ en ‘team’. In een recenter artikel van dezelfde auteurs (Van den Haak, de 

Jong en Schellens, 2007) worden deze drie varianten nog uitgebreider toegelicht en 

getest in een onderzoek naar de website van de gemeente Haarlem.  

Concurrent Think Aloud 

Deze variant komt overeen met de manier waarop de hardopdenkmethode wordt 

omschreven in het citaat hierboven uit Van den Haak e.a. (2006). Hierbij geven 

proefpersonen commentaar op het document terwijl ze er mee aan het werk zijn. Er zijn 

echter diverse onderzoek bekend die uitwijzen dat het geven van commentaar van 

invloed is op de manier waarop proefpersonen taken uitvoeren. 

Een positief gevolg is dat proefpersonen taken beter uitvoeren omdat ze gedwongen 

hardop moeten denken en daardoor zorgvuldiger werken. Een negatief gevolg is dat 

proefpersonen de taken slechter uitvoeren omdat ze leiden onder de zware cognitieve 

druk die het hardop denken met zich meebrengt (Van den Haak e.a., 2006). 

Ook het onderzoek van Eger e.a. (2005) wijst uit dat de ‘concurrent think aloud’ variant 

van de hardopdenkmethode niet altijd ideaal is. Zij ondervinden in hun onderzoek dat de 

proefpersonen in deze variant de taken minder goed uitvoeren. Uit de mening van de 

proefpersonen bleek dat zij vonden dat deze variant onplezierig was om uit te voeren, 

dat ze er langzamer door gingen werken en dat zij de aanwezigheid van de proefleider 

als negatief beleefden.  

Retrospective Think Aloud 

De tweede variant van de hardopdenkmethode is de ‘retrospective think aloud’ methode, 

waarbij de proefpersonen eerst hun taken uitvoeren en achteraf pas hun gedachten en 

opmerkingen over het document verbaliseren. Proefpersonen krijgen hierbij 

ondersteuning van visueel materiaal dat helpt hun herinneringen op te halen. Daardoor 

speelt de hogere cognitieve werkdruk, die als nadeel van de ‘concurrent think aloud’ 

variant werd gegeven, hier geen rol. Achteraf commentaar geven brengt echter het 

nadeel met zich mee dat de proefpersonen hun commentaar en gedachten over het 
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document moeten onthouden tot na de uitvoering van de taken. Hierdoor is het mogelijk 

dat proefpersonen zaken generaliseren, gedachten onvolledig weergeven of vergeten zijn 

(Eger e.a., 2005; Van den Haak e.a., 2007). Andere nadelen van deze variant die Eger 

e.a. noemen, zijn de tijd die men heeft om het antwoord te formuleren en een afname 

van concentratie. Doordat de proefpersoon pas achteraf zijn commentaar hoeft te geven, 

heeft hij genoeg tijd om na te denken een antwoord te formuleren dat sociaal wenselijk 

is en antwoord geeft op datgene wat de onderzoeker graag wil horen. Ook zal de 

proefpersoon minder geconcentreerd zijn doordat hij eerst al de taken heeft moeten 

uitvoeren en eigenlijk geen zin meer heeft om alles nog eens te herhalen.  

Team 

De derde variant die beschreven wordt door Van den Haak e.a. (2007) is de ‘team’ 

variant. Deze heeft een totaal ander uitgangspunt dan de vorige twee varianten. Waar de 

vorige twee varianten steeds door één proefpersoon werden uitgevoerd, wordt deze 

variant uitgevoerd door twee proefpersonen die samen de taak uitvoeren. Deze variant is 

volgens Van den Haak e.a. succesvol gebleken bij het testen van softwareapplicaties, 

maar zij vragen zich af of dit ook het geval zal zijn wanneer proefpersonen 

geconfronteerd worden met grotere stukken tekst, omdat lezen een zeer individueel 

proces is. Het gevaar dat hierdoor ontstaat, is dat deze methode alleen commentaar van 

de proefpersonen oplevert over de zaken die zij samen kunnen bediscussiëren en dat het 

commentaar dat zij hebben op teksten achterwege blijft bij het hardop denken.  

 

Zoals hierboven uit de beschrijving van de verschillende varianten blijkt, heeft elke 

variant van de hardopdenkmethode altijd wel nadelen of aspecten waardoor het 

onderzoek beïnvloed wordt door de methode. Dit blijkt echter niet een dusdanige invloed 

te hebben op de resultaten dat één van de varianten beter of slechter is of helemaal niet 

gebruikt kan worden. Per onderzoek moet nagegaan worden welke variant van de 

hardopdenkmethode het best gebruikt kan worden en deze variant zal dan ook de beste 

resultaten opleveren.  

 

Het hardop denken, voornamelijk in de varianten ‘concurrent think aloud’ en 

‘retrospective think aloud’ is tegenwoordig een veelgebruikte methode voor 

usabilityonderzoek in combinatie met eyetracking. De methodes eyetracking en de 

hardopdenkmethode kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd. Hieronder 

zullen de combinaties worden uitgelegd en toegelicht met onderzoeken. 
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2.2.2 Eyetracking gecombineerd met hardop denken 

Ten eerste kan eyetracking gecombineerd worden met hardop denken, zonder dat deze 

twee methoden elkaar beïnvloeden tijdens het uitvoeren van het onderzoek. De 

methoden worden naast elkaar uitgevoerd en achteraf met elkaar vergeleken. Dit is 

bijvoorbeeld het geval in het onderzoek van Russell (2005) en Vereijken (2007). 

 

Russell (2005) onderzocht de bijdrage die eyetracking kan leveren aan de 

hardopdenkmethode bij onderzoek naar hoe mensen een website begrijpen wanneer ze 

deze voor de eerste keer bezoeken. Hij gebruikte hierbij de eyetrackingdata om extra 

inzicht te krijgen hoe gebruikers keken naar en site en welke elementen hun aandacht 

trokken. Het toevoegen van eyetracking data zorgt ervoor dat de ontwerpers van de 

website preciezer kunnen zien waar gebruikers naar kijken om zo de website te kunnen 

optimaliseren.  

In zijn conclusie stelt Russell dat zijn onderzoek laat zien dat eyetrackingdata een 

aanvulling zijn op het verbale commentaar dat gebruikers geven. Eyetrackingdata 

voorzien in objectieve data over welke aspecten meer visuele aandacht krijgen. Voor 

vervolgonderzoek geeft Russell aan dat er met behulp van eyetracking bijvoorbeeld 

onderzocht kan worden hoe de aandacht van gebruikers zich verplaatst afhankelijk van 

de taak, hoe vaak men de website bezocht heeft of de inhoud van de pagina. 

 

Vereijken (2007) legt in haar onderzoek de resultaten van onderzoeken naar de website 

van de gemeente Woerden naast elkaar, die gedaan zijn volgens verschillende 

methoden: vragenlijst, analyse muisbewegingen en hardopdenkprotocollen. Deze drie 

methoden vergelijkt zij met haar eigen resultaten: welke problemen te achterhalen zijn 

met eyetracking. De problemen worden ingedeeld in de dimensies bereikbaarheid, inhoud 

en vormgeving. Hierdoor kan zij de problemen vanuit de verschillende methoden 

gemakkelijker met elkaar vergelijken en zien in hoeverre eyetracking mogelijkheden 

biedt voor probleemopsporend usabilityonderzoek naar websites. Verderop in dit 

hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de resultaten van het onderzoek van Vereijken 

(2007).  

 

De indeling in de dimensies bereikbaarheid, inhoud en vormgeving is gebaseerd op de 

Web Evaluation Questionnaire (WEQ) van Elling e.a. (2007). De WEQ is afgeleid uit de 

bestaande literatuur van usabilityonderzoek en is in meerdere fasen getest en 

geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot een betrouwbare vragenlijst die op een goedkope en 

gemakkelijke manier usabilityproblemen op websites kan achterhalen. De WEQ is niet de 

eerste vragenlijst voor het achterhalen van usabilityproblemen, voorgangers van de WEQ 

zijn de Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) van Kirakowsky, de 
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vragenlijst van Van Schaik en Ling en de Website User Satisfaction (WUS) van Muylle 

e.a.. De WUS was het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de WEQ. In de WUS 

werden ook al dimensies en subdimensies onderscheiden. Figuur 4 is een schematische 

weergave van de uiteindelijke versie van de WEQ, waarin onderscheid gemaakt wordt 

tussen de dimensies en subdimensies om usabilityproblemen te categoriseren: 

 
Figuur 4: Een schematische weergave van de WEQ 

 

De indeling van de WEQ zal, net zoals in het onderzoek van Vereijken (2007), een 

belangrijke rol spelen in dit onderzoek. Daarom worden in hoofdstuk 5.2.1 de dimensies 

en subdimensies verder uitgelegd en gekoppeld aan dit onderzoek.  

 

Uit het onderzoek van Vereijken (2007) blijkt dat de problemen die opgespoord worden 

met eyetracking zorgen voor een gedetailleerder beeld van de problemen die met de 

andere methoden worden opgespoord. Hierdoor heeft eyetracking volgens haar een grote 

toegevoegde waarde, omdat hieruit kan blijken om welk probleem het precies gaat en 

welke aanbevelingen er gedaan kunnen worden om het probleem op te lossen. Dit geldt 

voor de dimensies bereikbaarheid en inhoud. Op het gebied van vormgeving blijkt 

eyetracking dezelfde problemen op te sporen als de andere methoden en heeft de 

analyse van de eyetrackingdata niet zo’n sterke toegevoegde waarde als bij de andere 

dimensies.  

Op de vraag hoe de eyetracker problemen laat zien, geeft het onderzoek van Vereijken 

het antwoord dat door middel van analyse van eyetrackingdata duidelijk te zien is 

wanneer er sprake is van een probleem, omdat het patroon van de oogbeweging dan 

anders is. Zo kijken proefpersonen die geen idee hebben welke link ze moeten hebben 

naar alle links op de pagina, terwijl ze meteen op de juiste link zouden klikken wanneer 

ze wel weten welke link ze moeten hebben. Deze verstoring van het patroon is volgens 

Vereijken ook te zien bij problemen die betrekking hebben op de dimensie inhoud. Hierbij 

wordt het leespatroon verstoord doordat proefpersonen langdurig of vaak naar een 

woord kijken of dat zij (delen van) een zin meerdere keren lezen. Volgens Vereijken kan 

de eyetracker mogelijke problemen met betrekking tot de vormgeving laten zien door het 
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analyseren van het kijkgedrag op een bepaald vormgevingsaspect. Vereijken stelt echter 

wel dat bij alle drie de dimensie de eyetracker kan laten zien dat er sprake is van een 

probleem, maar dat de eyetrackingdata niet altijd voor zich spreken. Het is bijvoorbeeld 

niet altijd duidelijk of iemand iets bewust heeft gezien en is de betekenis van het lang 

fixeren op een woord niet altijd duidelijk.  

Daarnaast stelt Vereijken de vraag voor welke typen problemen eyetracking zelfstandig 

gebruikt kan worden en voor welke problemen deze methode minder of helemaal niet 

geschikt is. Zij stelt dat eyetracking geschikt is om problemen op te sporen op het gebied 

van bereikbaarheid en vormgeving, maar niet op het gebied van inhoud. Zij heeft wel 

problemen via de eyetracker kunnen opsporen op het gebied van inhoud, maar maakt 

hierbij de kanttekening dat de voorkennis die zij had over de problemen van de website 

haar geholpen hebben bij het formuleren van deze problemen. Wat betreft inhoud kan 

eyetracking volgens haar wel aangeven dát er een probleem is, maar zal niet duidelijk 

zijn of het bijvoorbeeld gaat om onvolledige of onduidelijke informatie. 

Uiteindelijk komt Vereijken tot de conclusie dat eyetracking als probleemopsporende 

methode zeker toegevoegde waarde kan hebben ten opzichte van andere 

probleemopsporende methoden als hardop denken, muisbewegingen en vragenlijst, maar 

dat er op dit moment nog té veel beperkingen aan zitten waarbij eyetracking onduidelijke 

gegevens oplevert. In hoofdstuk 2.3 zal hier nog verder op ingegaan worden.  

2.2.3 Eyetracking tijdens hardop denken 

Zoals uit het voorgaande bleek, is er al een aantal onderzoeken gedaan waarbij 

eyetracking naast hardop denken gebruikt wordt voor het opsporen van 

usabilityproblemen. Het is echter ook mogelijk eyetracking te combineren met hardop 

denken. Dit kan bijvoorbeeld door eyetracking te gebruiken als ondersteuning voor de 

proefpersonen waarvan gevraagd wordt om hun gedachten opnieuw weer te geven. Dit is 

het geval in het onderzoek van Eger (2005) en Potappel (2007).  

 

In het onderzoek van Eger worden drie verschillende manieren van de 

hardopdenkmethode getest. Ten eerste de ‘concurrent think aloud’ methode, waarbij, 

zoals hierboven al beschreven, van de proefpersonen gevraagd wordt of zij hun 

gedachten willen verwoorden en hun commentaar willen geven terwijl zij hun taken 

uitvoeren. Ten tweede de ‘retrospective screen cue’ methode, waarbij de proefpersonen 

achteraf hun commentaar mogen geven aan de hand van hun schermactiviteiten die zij 

gedurende hun taak hebben gedaan. Tot slot de ‘retrospective eye cue’, waarbij de 

proefpersonen niet alleen hun schermactiviteiten zien, maar daarbij ook nog hun 

oogbewegingen te zien krijgen als extra ondersteuning om hun commentaar te kunnen 

geven. 
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Uit het totaal van de opgespoorde problemen bleek dat de ‘retrospective eye cue’ 

methode significant meer problemen opleverde dan de ‘concurrent think aloud’ methode. 

Op het gebied van problemen die te maken hadden met de feedback die de gebruiker 

kreeg van de site wanneer iets niet goed ging of met de instructies of acties op de 

website, leverde de ‘retrospective eye cue’ methode ook meer problemen op dan de 

‘concurrent think aloud’ methode.  

Bij het opsporen van problemen waren er echter geen verschillen te vinden tussen de 

‘retrospective screen cue’ en de ‘retrospective eye cue’. 

Waar wel verschillen te vinden waren tussen deze twee retrospectieve methoden, was bij 

de vergelijking tussen de verschillende onderzoeksobjecten die bij het onderzoek 

gebruikt zijn. De proefpersonen voerden het onderzoek zowel uit op een site van Google 

als op een site van Infomagnet, waarbij ze tussendoor wisselden van 

onderzoeksmethode. Met de ‘eye cue’ methode werden de meeste problemen bij 

Infomagnet opgespoord en met de ‘screen cue’ methode werden de meeste problemen 

opgespoord bij Google. 

Na het afnemen van het onderzoek kregen de proefpersonen nog een aantal vragen 

voorgelegd over hoe zij het onderzoek hadden ervaren. Er bleek dat de 

hardopdenkmethode als negatief ervaren werd. Tussen de twee retrospectieve methoden 

bleek geen verschil te zitten in beleving van de proefpersonen.  

 

Eger komt tot de conclusie dat eyetrackingdata goede aanwijzingen geven over de taken 

die de proefpersoon uitgevoerd heeft, waardoor de proefpersoon voor het geven van 

commentaar zo dicht mogelijk bij de originele gedachten over de taakuitvoering kan 

komen. 

 

Potappel (2007) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van 

oogbewegingen bij retrospectieve hardopdenkprotocollen in probleemopsporend 

usabilityonderzoek. In haar onderzoek vergelijkt zij de ‘retrospective eye cue’ (REC) met 

de ‘retrospective screen cue’ (RSC). Dit heeft zij gedaan door 32 proefpersonen onder te 

verdelen in vier condities. De onafhankelijke variabelen waaraan de condities zijn 

ontleend, zijn de twee hardopdenkmethoden (REC en RSC) en de manier van taken 

uitvoeren. De proefpersonen kregen namelijk óf alle taken achter elkaar en deden in één 

keer retrospectie over alle taken, óf de proefpersonen deden na iedere taak retrospectie. 

Het testobject dat gebruikt werd in dit onderzoek was de website van de gemeente 

Haarlem. Uit het onderzoek van Potappel blijkt dat de RSC en REC methode beide 

evenveel problemen opleveren. Op het gebied van de drie dimensies inhoud, 

bereikbaarheid en vormgeving blijkt dat geen verschillen zijn tussen RSC en REC in het 

aantal problemen dat zij opleveren. Wel valt op dat er vooral bereikbaarheidsproblemen 
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opgespoord worden. De problemen die naar voren komen in het onderzoek van Potappel 

zijn aan het licht gekomen door verbalisatie, observatie of beiden. Er blijkt uit de 

resultaten dat er geen verschil is tussen de RSC en REC methode met betrekking tot de 

manier waarop de problemen aan het licht zijn gekomen. Ook in de beleving van de 

proefpersonen bleken de beide methoden niet van elkaar te verschillen, beide methoden 

werden even ‘lastig’ en ‘leuk’ gevonden door de proefpersonen. Naast het testen van de 

RSC en REC methode heeft Potappel een deel van de proefpersonen retrospectie uit laten 

voeren na iedere taak of na alle taken. Ook hier bleek echter geen verschil te zijn tussen 

de gevonden problemen. Potappel verwachtte dat proefpersonen hun gedachten beter 

konden verbaliseren als ze per taak retrospectie uit zouden voeren, maar dit bleek dus 

niet het geval te zijn. Potappel komt uiteindelijk tot de conclusie dat het niet uitmaakt of 

een proefpersoon wel of geen oogbewegingen ziet tijdens het geven van commentaar.  

 

Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat eyetracking géén toegevoegde waarde heeft bij 

retrospectieve hardopdenkprotocollen. Zoals Potappel zelf ook aangeeft zijn er wel een 

aantal kanttekeningen te zetten bij dit onderzoek, waardoor de validiteit van het 

onderzoek in het gedrang komt. Zo is de groep van proefpersonen homogeen, zijn 

proefpersonen niet altijd bij de goede conditie ingedeeld waardoor ze vanwege hun 

voorkennis de conditie beïnvloed hebben en zijn de REC en RSC condities niet in dezelfde 

onderzoekssetting afgenomen.  

Om er zeker van te zijn dat de uitkomsten uit het onderzoek van Potappel (2007) ook 

daadwerkelijk kloppen is er nog vervolgonderzoek nodig. 

 

Uit deze twee onderzoeken blijkt dat de uitkomsten van eenzelfde soort vergelijking 

(tussen REC en RSC) tegenovergestelde resultaten oplevert. Het is op basis van deze 

twee onderzoeken niet met zekerheid vast te stellen in hoeverre het zien van 

oogbewegingen tijdens het retrospectief hardopdenken de proefpersoon 

aanknopingspunten geeft om zijn of haar commentaar op de website op te baseren. 

2.2.4 Hardop denken tijdens eyetracking 

Een derde mogelijkheid om gebruik te maken van eyetracking in combinatie met de 

hardopdenkmethode, is door het meten van oogbewegingen ten tijde van het hardop 

denken. 

Deze situatie is voorgekomen in het onderzoek van Lentz, Mak en Pander Maat (2006). 

Dit was echter geen usabilityonderzoek, Lentz e.a. hebben de eyetracker namelijk 

ingezet in om te onderzoeken in welke mate het geven van commentaar het leesproces 

beïnvloedt. Zij hanteerden voor dit onderzoek vier condities, waarbij alle vier de 

onderzoekscondities gepaard gingen met registratie van de oogbewegingen en bij twee 
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daarvan moesten de proefpersonen commentaar geven tijdens het lezen van de tekst. 

Ook moest er bij twee condities hardop worden gelezen in plaats van in stilte. 

 

Voor het registreren van de oogbewegingen maakten zij gebruik van een ‘head remote 

system’ (zie figuur 1). Voor de analyse werden een aantal afhankelijke variabelen 

gehanteerd: totale leestijd, terugleestijd, vooruitleestijd en aantal keren teruglezen.  

Uit het onderzoek bleek dat zowel het hardop lezen als het geven van commentaar effect 

had op het leespatroon. Hardop lezen had effect op het leestempo: proefpersonen lazen 

hardop langzamer dan de proefpersonen die in stilte lazen. Het geven van commentaar 

had effect op het teruglezen van de tekst. Proefpersonen die commentaar moesten geven 

besteedden meer tijd aan de eerder gelezen delen van de tekst, en dan al voordat zij 

commentaar gingen geven op de tekst.  

Naast het meten van deze twee effecten wilden Lentz e.a. graag inzicht krijgen in 

hoeverre oogbewegingsregistratie kan helpen bij het detecteren van moeilijke woorden in 

de tekst. Er bleek echter dat de verzamelde data niet nauwkeurig genoeg waren om dit 

inzicht te verkrijgen. De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat de proefpersonen 

moesten navigeren en daardoor bewegen tijdens het experiment, wat de ‘head-mounted’ 

eyetracker niet kon verwerken. Zij bevelen hier dan ook een ander eyetracking systeem 

aan waarbij de proefpersoon wel kan bewegen, of proefpersonen taken te laten uitvoeren 

waarbij zij niet of nauwelijks hoeven te bewegen.  

2.3 Eyetracking als zelfstandige methode 

Zoals hierboven duidelijk wordt, wordt eyetracking al veelvuldig ingezet in diverse 

onderzoeken. Dit echter wel in combinatie met andere onderzoeksmethoden. Ook uit de 

literatuur wordt duidelijk dat oogbewegingsregistratie een goede aanvullende methode is, 

maar dat het niet wordt gezien als een op zichzelf staande methode (Cooke 2005, p. 

462): 

“I, on the other hand, propose that researchers experienced with usability testing address 

this need by learning about eyetracking and incorporating eyetracking into their usability 

testing protocols. In either case, the merging of usability testing and eyetracking will yield 

findings that will help practitioners and academics improve the user experience.” 

Soms wordt er zelfs letterlijk gezegd dat oogbewegingsregistratie geen op zichzelf 

staande methode is, zoals door Jacob en Karn (2003, p. 588): 

“Eyetracking alone is not a complete usability engineering approach, but it can make a 

significant contribution to the assessment of usability.”  

Deze uitspraken worden echter niet met een onderzoek onderbouwd. Er is namelijk 

nagenoeg nog geen onderzoek gedaan waarbij eyetracking als zelfstandige methode 

getest wordt voor usabilityonderzoek.  
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Vereijken (2007) doet in haar verkenning van de mogelijkheden van eyetracking voor 

probleemopsporend onderzoek wel uitspraken over eyetracking als zelfstandige methode. 

Zij stelt dat eyetracking voor het opsporen van problemen op het gebied van de 

bereikbaarheid en vormgeving goed ingezet kan worden als zelfstandige methode. Zij 

stelt dat eyetracking minder geschikt is om zelfstandig problemen met betrekking tot de 

inhoud op te sporen. Het is volgens haar vaak wel duidelijk dát er een probleem is met 

de inhoud, maar wat er dan precies aan de hand is, is niet af te leiden uit de 

eyetrackingdata. Ook stelt zij dat het met eyetracking nagenoeg niet mogelijk is 

gevoelens van mensen duidelijk te krijgen, zaken als ergernis en irritatie kunnen 

daardoor niet door eyetracking opgespoord worden.  

Een kanttekening die zij stelt bij haar onderzoek is dat de onderzoeker van tevoren op de 

hoogte was van de problemen die verwacht zouden kunnen worden. Dit werd 

veroorzaakt doordat zij van alle andere onderzochte methoden de opgespoorde 

usabilityproblemen al onder ogen had gehad, voordat zij het eyetrackingonderzoek 

uitvoerde. Zij denkt dat door deze voorkennis van de onderzoeker er meer problemen 

zijn met behulp van eyetracking dan wanneer deze voorkennis niet aanwezig was. 

Volgens Vereijken is het daarom belangrijk bij vervolgonderzoek de usabilityproblemen 

uit de eyetrackingdata op te laten sporen door onderzoekers die niet weten welke 

problemen zij kunnen verwachten. Dit zou uitgevoerd kunnen worden door deze 

onderzoekers alleen de benodigde route en de antwoorden van de taken te geven en niet 

zelf de taken te laten maken.  

 

Uit de bovenstaande literatuur is duidelijk geworden dat er nog voldoende onderzocht 

kan worden als het gaat om eyetracking. Vooral het feit dat eyetracking nog niet gezien 

wordt als een zelfstandig te gebruiken methode behoeft nog aandacht, omdat er nog 

maar weinig onderzoek naar gedaan is, maar er wel stellige uitspraken over gedaan 

worden door onderzoekers als Jacob en Karn (2003) en Cooke (2005). In het volgende 

hoofdstuk wordt meer aandacht aan deze uitspraken geschonken en komt de 

onderzoeksvraag naar voren. 
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3. Onderzoeksvraag  

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat eyetracking tot nu toe vooral wordt gebruikt 

als aanvullende methode voor probleemopsporend usabilityonderzoek. Eyetracking wordt 

beschouwd als een waardevolle aanvulling op andere methoden (Cooke, 2005; Jacob & 

Karn 2003), maar kan volgens hen niet gebruikt worden als zelfstandige methode. Er is 

hier echter nog niet zoveel onderzoek naar gedaan. Voor zover bekend is Vereijken 

(2007) als enige begonnen met het in kaart brengen van de mogelijkheden die 

eyetracking te bieden heeft. Uit haar conclusie blijkt dat eyetracking zeker perspectief 

biedt voor probleemopsporend usabilityonderzoek, maar dat nog niet duidelijk is of 

eyetracking daadwerkelijk zelfstandig gebruikt kan worden. Het doel van dit onderzoek is 

om hier inzicht in te krijgen. De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt: 

 

In hoeverre is eyetracking te gebruiken als zelfstandige probleemopsporende 

evaluatiemethode? 

 

Om te kijken of eyetracking een volledig beeld geeft van de usabilityproblemen op een 

website, is het nodig deze resultaten te vergelijken met de resultaten van een andere 

methode. Uit het theoretisch kader blijkt dat de hardopdenkmethode hiervoor de beste 

keuze is, omdat deze methode niet alleen veel, maar ook gedetailleerde resultaten 

oplevert. Zoals uit het onderzoek van Vereijken (2007) blijkt, worden met de 

hardopdenkmethode bijna evenveel problemen opgespoord als met eyetracking. 

Bovendien maakt de literatuur duidelijk dat eyetracking en hardopdenken in de praktijk 

goed te combineren zijn (Jacob & Karn, 2003; Eger e.a., 2005; Cooke, 2005; Van den 

Haak e.a., 2007). Vooral retrospectief hardopdenken is een goede combinatie, omdat de 

proefpersoon pas achteraf aan de hand van een video-opname verbaliseert wat hij dacht 

en vond van de website. Andere varianten zoals ‘concurrent think aloud’ of ‘team’ 

verstoren het normale proces van taakuitvoering, want hierbij moeten de proefpersonen 

namelijk gedurende de taak óf met de proefleider óf met een tweede proefpersoon 

interacteren. Deze extra activiteiten hebben invloed op de oogbewegingen van de 

proefpersoon, waardoor de eyetrackingdata niet meer representatief zijn voor de 

werkelijkheid (Lentz e.a., 2006). Hoe eyetracking in dit onderzoek wordt gecombineerd 

met de hardopdenkmethode, wordt verder toegelicht in Hoofdstuk 5 (Methode).  
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Voor de vergelijking van de twee methoden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

 

1. Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eyetracking? 

Om te onderzoeken of eyetracking een compleet beeld van de usabilityproblemen van 

een website oplevert, moet eerst geïnventariseerd worden welke usabilityproblemen 

alleen met eyetracking kunnen worden opgespoord. Omdat er nog geen vergelijkbaar 

onderzoek is uitgevoerd, is het niet duidelijk welke problemen er verwacht kunnen 

worden. De onderzoeken die beschreven zijn in het theoretisch kader geven een indicatie 

van de manier waarop eyetrackingdata verwerkt kunnen worden en welke informatie dit 

oplevert. Op basis van deze informatie zijn de hypothesen geformuleerd en zullen de 

eyetrackingdata geanalyseerd worden. Na de analyse van de eyetrackingdata worden de 

geformuleerde problemen op twee manieren gecategoriseerd.  

Ten eerste wordt de dimensie van het probleem bepaald (Elling e.a., 2007). Hierdoor kan 

gekeken worden welke soort problemen er opgespoord zijn. De dimensies waarin de 

problemen ingedeeld worden zijn bereikbaarheid, inhoud en vormgeving. Deze dimensies 

zijn opgesplitst in subdimensies. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 5.2.1 

Categorisering Usabilityproblemen. Ten tweede wordt er gekeken naar de relevantie van 

het probleem (Van den Haak e.a., 2007; Molich e.a., 2004). Aan de hand van de 

relevantie van het probleem kan bepaald worden hoe belangrijk de gevonden problemen 

zijn. Ook hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 5.2.1.  

De categorisering in dimensies en het bepalen van de relevantie is niet alleen handig om 

een beeld te krijgen van de problemen die opgespoord worden met eyetracking. Deze 

categorisering is namelijk ook zeer bruikbaar om de gevonden usabilityproblemen te 

vergelijken met de gevonden usabilityproblemen die door de hardopdenkmethode 

worden opgespoord, waarbij dezelfde categorisering wordt toegepast. 

 

2. Welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te sporen 

maar niet met eyetracking? 

Voor de beantwoording van deze vraag worden de resultaten van eyetracking en de 

hardopdenkmethode met elkaar vergeleken. Met deze vraag wordt nagegaan welke 

problemen wel door middel van de hardopdenkmethode zijn opgespoord en niet door 

middel van eyetracking, wanneer eyetracking als zelfstandige methode wordt gebruikt. 

Dankzij de categorisering van de problemen is meteen inzichtelijk bij welke dimensies 

eyetracking mogelijk tekort schiet en hoe relevant deze problemen zijn. 
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3. Welke usabilityproblemen zijn wel met eyetracking op te sporen maar niet 

met de hardopdenkmethode? 

Ook hier worden de resultaten van beide methoden met elkaar vergeleken. Met deze 

vraag wordt nagegaan welke problemen wel door middel van eyetracking worden 

opgespoord maar niet door middel van de hardopdenkmethode. De categorisering van de 

problemen in dimensie en relevantie maakt in dit geval inzichtelijk bij welke problemen 

eyetracking mogelijk een meer geschikte methode kan zijn. 
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4. Hypothesen 

Omdat dit onderzoek exploratief van aard is, zijn de hypothesen beperkt en heel concreet 

gemaakt. Dit om zo specifiek mogelijk de mogelijkheden van eyetracking als zelfstandige 

methode te kunnen achterhalen. 

4.1 Hypothesen bij deelvraag 1 

Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eyetracking? 

De hypothesen bij deelvraag 1 hebben betrekking op specifieke soorten kijkgedrag, die 

mogelijk wijzen op een usabilityprobleem. Door over deze gedragingen hypothesen te 

vormen, kan getoetst worden of dit inderdaad usabilityproblemen zijn. 

 

1. Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen langdurig op een link fixeren, is dit een hapering in het 

scanproces. Het laat zien dat ze mogelijk niet weten wat de link betekent en/of wat 

ze erachter kunnen verwachten. Hierdoor kan onder andere de fixatieduur langer 

worden (Goldberg & Kotval, 1999. In: Goldberg & Wichansky, 2003). Goldberg & 

Wichansky noemen dit een gevolg van hogere cognitieve werkdruk. Een analyse van 

de eyetrackingdata zal duidelijk maken óf er langdurig naar links wordt gekeken, hoe 

lang ‘langdurig’ eigenlijk is en op welke links langdurig wordt gekeken. Op basis 

hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een usabilityprobleem.  

 

2. Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen langdurig naar een woord kijken, wijst dit op een hapering in 

het leesproces. Het laat zien dat ze moeite hebben met een bepaald woord. Mogelijk 

is de betekenis van het woord niet duidelijk of herkennen de proefpersonen het 

woord, maar weten ze niet of dit woord van nodig is voor het beantwoorden van de 

taak. Rayner stelt dat proefpersonen soms ook langer op bepaalde woorden fixeren 

omdat deze woorden semantisch aan elkaar gerelateerd zijn of een andere connectie 

met elkaar hebben (1998. In: Goldberg & Wichansky, 2003). Een analyse van de 

eyetrackingdata zal duidelijk maken óf er langdurig naar woorden wordt gekeken, hoe 

lang ‘langdurig’ eigenlijk is en naar welke woorden langdurig wordt gekeken. Op basis 

hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een usabilityprobleem. 
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3. Als blijkt dat proefpersonen wel op een goede link fixeren maar er niet op 

klikken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen fixeren op de juiste link, maar er niet op klikken, betekent dit 

dat er iets aan de hand is. Mogelijk weten de proefpersonen niet wat het label van de 

link betekent of verwachten ze andere informatie achter deze link (Goldberg & 

Wichansky, 2003). Misschien is er ook wel sprake van heel andere problemen. Een 

analyse van de eyetrackingdata zal duidelijk maken óf deze situatie voorkomt en bij 

welke links. Op basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een 

usabilityprobleem.  

 

4. Als blijkt dat proefpersonen niet op een cruciale link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

Wanneer proefpersonen een link over het hoofd zien (doordat uit de data blijkt dat ze 

er niet op fixeren), heeft dit tot gevolg dat zij niet kunnen kiezen voor de juiste link. 

Op basis van onvolledige informatie wordt er een keuze gemaakt die er toe kan leiden 

dat zij hun taak niet meer goed uitvoeren. Een analyse van de eye tracking data zal 

duidelijk maken óf deze situatie wel eens voorkomt, bij welke links dit het geval is en 

of de proefpersonen na het voorkomen van deze situatie de taak nog goed kunnen 

uitvoeren. Op basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een 

usabilityprobleem. 

 

5. Als blijkt dat proefpersonen herhaaldelijk (minimaal vier keer ) tijdens één 

bezoek naar dezelfde link kijken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

Uit vorig onderzoek (Vereijken, 2007) is gebleken dat wanneer een taak gemakkelijk 

uit te voeren is, de proefpersoon vrijwel direct naar de juiste link kijkt en meteen 

daarop klikt. De proefpersoon weet dan namelijk waar hij moet zoeken. Wanneer 

proefpersonen herhaaldelijk naar een link kijken, wijst dit erop dat zij deze link 

mogelijk niet begrijpen of dat er een ander probleem aan de hand is.  

In deze hypothese is gekozen voor een herhaling van minimaal vier keer, om er zeker 

van te zijn dat er ook daadwerkelijk iets aan de hand is. Het is niet vreemd dat 

websitebezoekers twee of drie keer naar een link kijken voordat zij hun beslissing 

maken. Vier keer is echter wel erg veel. Een analyse van de eyetrackingdata zal 

duidelijk maken óf deze situatie voorkomt en bij welke links dit het geval is. Op basis 

hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een usabilityprobleem. 
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6. Als proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, maar niet het goede 

antwoord op de taak geven, wijst dit op een usabilityprobleem.  

Bij deze hypothese zijn twee situaties denkbaar. In het eerste geval wordt de 

doelpagina wel bezocht, maar wordt de doeltekst niet gelezen, waardoor de 

proefpersoon niet het goede antwoord kan geven. In het tweede geval wordt de 

doelpagina bezocht en de doeltekst gelezen, maar geeft de proefpersoon alsnog niet 

het juiste antwoord. Een analyse van de eyetracking data zal duidelijk maken óf deze 

situaties voorkomen en bij welke doelpagina’s dit het geval is. Op basis hiervan kan 

bepaald worden of hier inderdaad sprake is van usabilityproblemen. 

 

7. Als blijkt dat proefpersonen regressies naar een specifiek stukje tekst 

vertonen, is er sprake van een usabilityprobleem. 

Het vertonen van meerdere regressies naar een specifiek woord, een zin of een alinea 

is een hapering in het leesproces. Het laat zien dat de proefpersonen moeite hebben 

met een gedeelte van de tekst. Onderzoeken naar leesprocessen indiceren dat 

teksten die als moeilijk worden ervaren, onder andere gepaard gaan met een 

toename van het aantal regressies (Rayner, 1998. In: Goldberg & Wichansky, 2003; 

Lentz, Mak & Pander Maat, 2006). Een analyse van de eyetracking data zal duidelijk 

maken in welke mate regressies voorkomen en op welke pagina’s dit het geval is. Op 

basis hiervan kan bepaald worden of hier inderdaad sprake is van een 

usabilityprobleem. 

4.2 Hypothesen bij deelvraag 2 en 3 

Welke usabilityproblemen zijn wel met eyetracking op te sporen maar niet met 

de hardopdenkmethode? 

 

Welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te sporen 

maar niet met eyetracking? 

 

De bovenstaande deelvragen hebben betrekking op de verschillen tussen de resultaten 

van eyetracking en de hardopdenkmethode. Door hypothesen te maken over de 

verschillen tussen deze twee methoden, kan getoetst worden of eyetracking een 

compleet beeld geeft van de usabilityproblemen op websites.  

 

8. Eyetracking spoort minder usabilityproblemen op dan de 

hardopdenkmethode. 

Eyetracking levert alleen visuele data op, terwijl de hardopdenkmethode daarnaast 

ook audiodata oplevert. Uit deze audiodata kan veel meer informatie gehaald worden, 

bijvoorbeeld of de proefpersonen de website mooi of lelijk vinden en of wat ze 
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moeilijk vinden aan de tekst. Deze extra hoeveelheid data zal ertoe leiden dat er 

waarschijnlijk meer usabilityproblemen opgespoord zullen worden. Bovendien 

verloopt het identificeren van usabilityproblemen via eyetracking waarschijnlijk 

moeilijker dan via de hardopdenkmethode, want bij de hardopdenkmethode geven 

proefpersonen zelf aan als iets een probleem is, terwijl de onderzoeker dit bij 

eyetracking zelf moet signaleren. 

 

9. Eyetracking zal de meeste usabilityproblemen opsporen in de dimensie 

bereikbaarheid en de hardopdenkmethode zal de meeste usabilityproblemen 

opsporen in de dimensie inhoud.  

Uit de resultaten van Vereijken (2007) dat bereikbaarheidsproblemen goed op te 

sporen zijn met eyetracking. De eyetrackingdata laten namelijk niet alleen zien op 

welke link de proefpersonen uiteindelijk geklikt hebben, maar ook over welke links ze 

getwijfeld hebben en welke links ze gemist hebben.  

Voor het opsporen van inhoudsproblemen is eyetracking volgens Vereijken minder 

geschikt:  

“De eye tracker laat meestal wel duidelijk zien dat er problemen zijn met de inhoud, maar 

puur op basis van de oogbewegingen kan nu nog niet altijd met zekerheid geconcludeerd 

worden om welk specifiek probleem het dan precies gaat.” 

De hardopdenkmethode is daarentegen wel heel geschikt voor het opsporen van 

inhoudsproblemen, omdat dankzij de verbalisaties de aard van het probleem wel 

goed te achterhalen valt. 

 

10. De usabilityproblemen die eyetracking opspoort, hebben een hogere 

relevantie. 

Ieder probleem zal tijdens de analyse worden beoordeeld op relevantie. De relevantie 

bestaat uit de waarschijnlijkheid en de ernst van een probleem (zie hoofdstuk 5, 

Methoden van onderzoek).  

Ten eerste zal eyetracking usabilityproblemen opsporen met een hogere 

waarschijnlijkheid, omdat de usabilityproblemen worden afgeleid uit objectieve data. 

Hierdoor wordt het betreffende usabilityprobleem dus ook geteld bij de proefpersonen 

die het ‘vergeten’ waren of niet belangrijk genoeg vonden om te vertellen tijdens de 

hardopdenkmethode. 

Ten tweede zal eyetracking voornamelijk usabilityproblemen opsporen met een 

gelijke of hogere ernst, omdat waarschijnlijk alleen deze problemen zullen resulteren 

in afwijkend kijkgedrag. Bovendien kunnen proefpersonen een sociale druk voelen, 

waardoor ernstige problemen worden gebagatelliseerd (Eger e.a., 2005). De 

oogbewegingen zullen echter altijd ‘verraden’ wanneer een proefpersoon ergens 

moeite mee heeft. 
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11. De problemen die gevonden worden met eyetracking kunnen moeilijker 

verklaard worden.  

Eyetracking laat zien wanneer een probleem zich voordoet, maar de verklaring voor 

dit probleem kan niet altijd met zekerheid worden vastgesteld. De reden hiervoor is 

dat de onderzoeker zelf een verklaring voor het probleem moet afleiden en niet de 

proefpersoon die het probleem zelf heeft ervaren. Bij de hardopdenkmethode 

vertellen proefpersonen hoe een probleem tot stand is gekomen en kan de verklaring 

voor een probleem met zekerheid vastgesteld worden. Dit is bij eyetracking niet het 

geval. 

 



 26 

5. Methoden van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Allereerst wordt 

de operationalisering van het onderzoek toegelicht, waarin het onderzoeksdesign, het 

materiaal en de proefpersonen besproken worden. Hierna wordt besproken hoe de 

eyetrackingdata en de hardopdenkprotocollen geanalyseerd worden.  

Voordat de operationalisering toegelicht wordt, is het belangrijk om te vermelden dat het 

hier om een dubbel onderzoek gaat. Tegelijkertijd wordt ditzelfde onderzoek uitgevoerd 

op twee verschillende websites. Dit zorgt ervoor dat er uiteindelijk een beter onderbouwd 

antwoord op de hoofdvraag gegeven kan worden, omdat er twee dezelfde onderzoeken 

met elkaar vergeleken kunnen worden. Hierdoor wordt ten eerste de 

validiteitsbedreigende factor van het gebruikte materiaal verkleind. Ten tweede leidt de 

deelname van twee onderzoekers ertoe dat de resultaten niet gebaseerd zijn op de 

subjectiviteit van één onderzoeker maar op basis van intersubjectiviteit. In de resultaten 

en conclusie van dit onderzoek zal indien nodig een koppeling gemaakt worden met het 

andere onderzoek: Van der Burg (2008). 

5.1 Operationalisering 

5.1.1 Onderzoeksdesign 

Proefleidervariabele 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en beide methoden onafhankelijk van 

elkaar uit te voeren en te analyseren, is het noodzakelijk dat er twee proefleiders 

deelnemen aan het onderzoek. Er is er immers één nodig om de eyetracking methode af 

te nemen en te analyseren en er is er één nodig om de hardopdenkmethode af te nemen 

en te analyseren. Zou één proefleider alles afnemen, dan zou deze al ideeën over 

gebruikersproblemen hebben aan de hand van het retrospectief hardopdenken nog 

voordat hij begint aan de analyse van de eyetrackingdata. Met een neutrale blik de 

eyetrackingdata analyseren is dan onmogelijk. Om dit te voorkomen nemen de twee 

proefleiders ieder één van de twee websites voor hun rekening waarbij ze de 

eyetrackingmethode afnemen en analyseren. De hardopdenkmethode wordt afgenomen 

door de andere proefleider, maar de analyses van de hardopdenkprotocollen worden wel 

weer (ná de analyse van de eyetrackingdata) gedaan door de eerste proefleider. Hierna 

worden de resultaten met elkaar vergeleken. Het onderzoeksontwerp is in tabel 1 en 2 

inzichtelijk gemaakt: 
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Afname en analyse 
 Proefleider 1 Proefleider 2 

Amersfoort Eyetracking Hardopdenkmethode 
Haarlem Hardopdenkmethode Eyetracking 
Tabel 1: Model voor afname en analyse van de methoden 

 

Methodevergelijking 
 Proefleider 1 Proefleider 2 

Oogbewegingsregistratie  Amersfoort Haarlem 
Hardopdenkmethode  Amersfoort Haarlem 
Tabel 2: Model voor methodevergelijking bij de websites 

Procedure 

Om de afname van dit onderzoek goed te laten verlopen, is er een draaiboek opgesteld 

hoe beide proefleiders te werk moeten gaan. Hierin staat stap voor stap uitgelegd wat de 

proefleiders moeten doen en welke apparatuur daarbij benodigd is. Daarnaast staan de 

instructies voor eyetracking en de hardopdenkmethode voor de proefpersonen letterlijk 

uitgeschreven, zodat beide proefleiders precies dezelfde mondelinge instructie zouden 

geven. Het gehele draaiboek is na te lezen in Bijlage 1. Voor de analyse van de 

resultaten is eenzelfde soort ‘draaiboek’ opgesteld, hierover wordt gesproken in 

hoofdstuk 5.2. 

5.1.2 Materiaal 

Twee websites 

Het materiaal dat wordt gebruikt om de methoden te kunnen vergelijken, zijn de 

websites van de gemeente Haarlem en de gemeente Amersfoort. Beide websites zijn van 

middelgrote steden en bieden ongeveer dezelfde (lokale) informatie en loketdiensten 

aan. Het voordeel hiervan is dat dezelfde taken uitgevoerd kunnen worden op beide 

websites. Hierdoor zijn de resultaten goed met elkaar te vergelijken. In deze scriptie 

worden de resultaten van de website van Amersfoort behandeld. Alleen opvallende 

overeenkomsten of verschillen met de website van Haarlem worden gerapporteerd. Voor 

de resultaten van www.haarlem.nl, zie Van der Burg (2008). 

 

De website van Amersfoort bevat veel informatie. Alleen al via het hoofdmenu op de 

homepage kan de bezoeker vanaf 7 primaire links bij 52 secundaire links komen. Op de 

pagina’s van de secundaire links moet de bezoeker dan vaak ook nog eens kiezen uit een 

aantal links, zoals bij de pagina ‘Bouwen en wonen’ onder de primaire link ‘Wonen en 

leven’. Naast ‘Wonen en leven’ zijn er nog zes andere primaire links: ‘Actueel’, ‘Bestuur’, 

‘Producten en diensten’, ‘Ondernemen’, ‘Over Amersfoort’ en ‘Organisatie’.  
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Verder staan er op de homepage ook nog zogenaamde ‘utility-links’, die niet direct 

betrekking hebben op de inhoud van de pagina, maar meer ingaan op het functioneren 

van de website. Links die behoren tot de website van Amersfoort, zijn: “Sitemap”, 

“English” en een zoekmachine. Verder heeft de bezoeker onderaan de pagina nog de 

keuze voor “Privacy”, “Disclaimer” en “Toegankelijkheid”. Zoals te zien in figuur 5, is de 

body van de homepage ingedeeld in acht vakken, die een menu nieuws, een extra menu 

over de gemeente Amersfoort, vijf verschillende nieuwsitems en een Top 5 van het 

Digitaal Loket.  

 
Figuur 5: De homepage van de gemeente Amersfoort1 

 

                                           
1 www.amersfoort.nl, laatst geraadpleegd: 4 februari 2008 
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Taken van de proefpersonen 

Zoals vermeld, voeren de proefpersonen op beide websites dezelfde taken uit. Om te 

voorkomen dat de onderzoekers voorafgaand aan het onderzoek weten wat de 

problemen zijn op de websites, zijn de taken vervaardigd door Sanne Elling, werkzaam 

bij het Utrecht institute of Linguistics OTS (UiL-OTS) van de Universiteit Utrecht. De 

taken hebben betrekking op functies die je redelijkerwijs van een gemeentelijke website 

mag verwachten. Iedere taak is bovendien ingeleid met een situatiebeschrijving. Zie 

Bijlage 3 voor het volledige takenformulier. Een korte omschrijving en de exacte vragen 

van de taken is hieronder vermeld om een indruk te krijgen van de taken. 

 

Taak 1 gaat over de mogelijkheden om een woning te kopen in Amersfoort. De 

proefpersoon moet uitzoeken of hij op basis van zijn parttime baan genoeg binding heeft 

met de stad om een appartement van €135.000,-  te mogen kopen.  

1a. Is het toegestaan om het appartement dat je op het oog hebt te kopen? 

1b. Waarom (niet)? Op grond van welke regeling? 

 

Taak 2 gaat in op de vraag wat je moet doen om je te kunnen registreren als nieuwe 

inwoner van de stad Amersfoort. 

2a. Kan je je schriftelijk laten registreren? 

2b. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

2c. Kan je je online laten registreren? 

2d. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

 

Taak 3 gaat over een ander aspect van de stad. Hoe vaak zijn er koopzondagen in 

Amersfoort? 

3a. Hoeveel koopzondagen zijn er dit jaar in de binnenstad? 

3b. Zijn er ook koopzondagen op andere plekken dan de binnenstad? 

3c. Zo ja, op welke plekken? 

 

Taak 4 gaat over verantwoordelijkheid van de gemeente en het college van B&W. 

Volgens de inleiding van de taak is de proefpersoon van zijn fiets gevallen door een gat 

in het fietspad. De proefpersoon moet uitzoeken waar hij schade aan het fietspad kan 

melden en uitzoeken welke wethouder daarvoor verantwoordelijk is. 

4a. Hoe kan je de schade aan het fietspad melden? 

4b. Welke wethouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan fietspaden?  

4c. Hoe kun je met deze wethouder in contact komen om hem aansprakelijk te 

stellen voor de schade? 
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Pretest 

Voor de afname van het onderzoek heeft er een pretest van de taken plaatsgevonden. Bij 

deze pretest hebben twee personen de taken uitgevoerd. Hierbij werd er gelet op de 

moeilijkheidsgraad van de taken en de tijd die nodig was om de taken uit te voeren. 

Hieruit bleek dat de derde taak wel gemakkelijker was dan de overige drie taken, maar 

dat ook de overige taken wel goed uit te voeren waren. De twee personen die deelnamen 

aan de pretest hadden voor het uitvoeren van de taken niet langer dan vier minuten 

nodig en voor taak drie zelfs niet langer dan drie minuten. Op basis van deze pretest kan 

gesteld worden dat de proefpersonen voor het uitvoeren van de vier taken in totaal 

ongeveer vijftien minuten nodig zullen hebben.  

Tobii – Clearview 

Voor de opname van de oogbewegingen is gebruik gemaakt van de Tobii eye tracker 

1750. Hierbij worden de oogbewegingen geregistreerd door middel van camera’s die zich 

in de rand van het beeldscherm bevinden. Het gaat daarom om een remote system. Het 

voordeel hiervan is dat proefpersonen geen last ondervinden van het feit dat hun 

oogbewegingen worden geregistreerd.  

Voor het opslaan en analyseren van de oogbewegingen is gebruik gemaakt van het 

softwareprogramma Clearview 2.7.0. 

Audacity 

Gedurende het hardopdenkonderzoek werden de verbalisaties opgenomen met een 

microfoon, gekoppeld aan het audioprogramma Audacity. Dit programma neemt geluid 

op en maakt er .wav-bestanden van. Voor de analyse van de hardopdenkprotocollen is 

dit geluid gekoppeld aan de videobeelden. Op die manier kan de onderzoeker precies zien 

welk probleem waar voorkomt.  

5.1.3 Proefpersonen  

De proefpersonen voor het onderzoek zijn gezocht in de omgeving van de proefleiders. In 

totaal hebben dertig proefpersonen meegewerkt aan het onderzoek, waarvan vijftien 

voor de gemeente Amersfoort en vijftien voor de gemeente Haarlem.  

Bij twee proefpersonen is tijdens het afnemen van het onderzoek de eyetracker 

uitgevallen. Dit werd veroorzaakt door het feit dat het leek alsof er een pop-up was 

geopend door het klikken op een bepaalde link en dat de proefpersoon het scherm sloot. 

Bij het sluiten van het scherm bleek het toch geen pop-up te zijn, maar het hoofdscherm. 

Hierdoor stopte de opname van de eyetracker. In eerste instantie is de data van deze 

twee proefpersonen (10 en 12) wel geanalyseerd. Bij nader inzien bleken de gegevens 

van deze personen zo’n vertekend beeld te geven, dat besloten is om deze 
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proefpersonen niet verder mee te nemen in de analyse. Na uitval van de eyetracker is 

alles namelijk opnieuw opgestart en begonnen de proefpersonen weer vanaf de 

homepage met de taak waar zij gebleven waren. Hierdoor hadden ze echter dusdanige 

voorkennis van de website, dat zij de taak niet meer onbevangen konden uitvoeren en 

dat zowel de tijd van het uitvoeren van de taak als de route en daarmee ook alle 

oogbewegingen beïnvloed zijn.  

 

Om te onderzoeken hoe de uiteindelijke groep van dertien proefpersonen er uitziet, is 

aan het eind van het onderzoek een vragenlijst voorgelegd aan iedere proefpersoon. 

Deze vragenlijst is te vinden in bijlage 4.  

Uit de vragenlijst zijn een aantal kenmerken van de proefpersonen naar voren gekomen. 

De leeftijd van de proefpersonen ligt tussen de 18 en 60 jaar, met een gemiddelde 

leeftijd van 24,7 jaar en een standaarddeviatie van 11,0 jaar. Aan het onderzoek deden 

vier mannen en negen vrouwen mee.  

De proefpersonen zijn voornamelijk hoog opgeleid, zoals blijkt uit tabel 3. Slechts één 

proefpersoon is heeft MBO als hoogst genoten opleiding en is dus laag opgeleid. Acht 

proefpersonen hebben HBO of Universitair als hoogst genoten opleiding. 

 

Wat is je hoogst genoten opleiding? 

  Frequentie Percentage 

Vwo 4 30,77 

MBO 1 7,69 

HBO 3 23,08 

Universitair 5 38,46 

Totaal 13 100,00 
Tabel 3: Opleidingsniveau proefpersonen 

 

Ook laat de uitkomst van de vragenlijst zien dat de proefpersonen vrij veel tijd besteden 

op het internet (zie tabel 4). Elf van de dertien proefpersonen maken meer dan vijf uur 

gebruik van internet per week, waarvan er vier proefpersonen tussen de tien en twintig 

uur op internet besteden en twee proefpersonen maar liefst meer dan twintig uur per 

week. 

 

Heb je wel eens vaker gemeentelijke websites bezocht? 

  Frequentie Percentage 

Ja, ik bezoek vaker gemeentelijke websites 4 30,77 

Ja, ik ben wel eens op een gemeentelijke website geweest 8 61,54 

Nee, ik heb nog nooit een gemeentelijke website bezocht 1 7,69 

Totaal 13 100,00 
Tabel 5: Bezoek van gemeentewebsites 

 

Hoeveel tijd besteed je op internet? 

  Frequentie Percentage 

Tot 5 uur per week 2 15,38 

5 tot 10 uur per week 5 38,46 

10 tot 20 uur per week 4 30,77 

Meer dan 20 uur per week 2 15,38 

Totaal 13 100,00 
Tabel 4: Tijdsbesteding op internet 
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Naast de tijd die proefpersonen besteden op internet, is het ook nuttig om te weten of 

proefpersonen al vaker gemeentewebsites hebben bezocht. Iedere gemeente heeft zijn 

eigen website, maar vaak komt het aanbod aan informatie wel overeen en lijkt de 

structuur van de websites op elkaar. In tabel 5 is te zien dat twaalf van de dertien 

proefpersonen al eerder op een gemeentelijke website zijn geweest en dat vier van deze 

twaalf proefpersonen vaker gemeentewebsites bezoeken. Slechts één proefpersoon heeft 

nog nooit een gemeentewebsite bezocht. 

Om te achterhalen of er al voorkennis was bij de proefpersonen, is tot slot nog gevraagd 

of zij al eens eerder op de website van de gemeente Amersfoort zijn geweest. Dit bleek 

bij één van de proefpersonen het geval. 

5.2 Analyse 

Zoals uit het onderzoeksdesign (zie tabel 1 en 2) blijkt, is het van belang dat éérst de 

eyetrackingdata worden geanalyseerd en pas daarna de hardopdenkprotocollen. 

Uiteindelijk leveren beide methoden een set van usabilityproblemen op die naast elkaar 

gelegd kunnen worden ter vergelijking. Belangrijk om te weten, is dat een probleem pas 

in aanmerking komt voor het predikaat usabilityprobleem wanneer minimaal twee 

proefpersonen er mee te maken hebben. Wanneer slechts één proefpersoon een 

probleem ervaart, is de kans groot dat dit te wijten is aan persoonlijke voorkeuren of 

‘afwijkingen’. Hieronder wordt kort toegelicht hoe de analyse in zijn werk is gegaan, zie 

bijlage 5 voor meer gedetailleerde informatie.  

 

De analyse van de eyetrackingdata zal leiden tot het antwoord op de eerste deelvraag: 

“Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eyetracking?” 

De analyse zit als volgt in elkaar: 

1. Oriëntatie: in de eerste fase zijn alle eyetracking opnames bekeken om globale 

lijnen in het kijkgedrag te ontdekken. 

2. Verdieping per proefpersoon: in de tweede fase is er per proefpersoon gekeken 

naar de route, de kijk- en zoekpatronen en is de benodigde data voor de 

beantwoording van de hypothesen getraceerd. 

3. Inventarisatie data, beantwoording hypothesen: in de derde fase zijn de 

getraceerde data per proefpersoon samengevoegd, zodat van hieruit vastgesteld 

kan worden welke usabilityproblemen er zijn. Vervolgens zijn de 

usabilityproblemen gecategoriseerd in de dimensies en mate van relevantie (zie 

hoofdstuk 5.2.1). Op basis van deze bevindingen is iedere hypothese getoetst. 
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Na de analyse van de eyetrackingdata zijn de hardopdenkprotocollen geanalyseerd op 

een soortgelijke manier:  

1. Voorbereiding en Oriëntatie: in de eerste fase zijn alle audio-opnamen 

gesynchroniseerd en gekoppeld aan de video-opnamen. Vervolgens zijn alle 

opnamen doorgenomen en de hardopdenkformulieren indien nodig 

gecomplementeerd.  

2. Verdieping per proefpersoon: in de tweede fase zijn alle opmerkingen van de 

proefpersonen die wijzen op usabilityproblemen genoteerd.  

3. Inventarisatie en categorisering van de gevonden problemen: in de derde fase is 

geïnventariseerd hoe vaak ieder probleem voorkomt. Vervolgens zijn de 

problemen gecategoriseerd in de dimensies en mate van relevantie.  

 

Pas wanneer beide bovenstaande analyses zijn uitgevoerd, kunnen de hypothesen van 

deelvraag 2 en 3 worden getoetst. Deze hypothesen hebben betrekking op de 

vergelijking tussen de resultaten van eyetracking en de resultaten van de 

hardopdenkmethode.  

Na toetsing van alle hypothesen is het mogelijk een antwoord te geven op de vraag in 

hoeverre eyetracking te gebruiken is als zelfstandige probleemopsporende methode voor 

usabilityonderzoek. 

5.2.1 Categorisering usabilityproblemen 

Om de usabilityproblemen die voortkomen uit eyetracking te kunnen vergelijken met de 

usabilityproblemen die voortkomen uit de hardopdenkmethode, worden de 

usabilityproblemen gecategoriseerd. Deze categorisering is van groot belang. Op die 

manier wordt namelijk inzichtelijk hoe de gevonden usabilityproblemen van beide 

methoden van elkaar verschillen. In dit onderzoek zijn de problemen gecategoriseerd in 

dimensie en relevantie. Hoe dit in zijn werk is gegaan, wordt hieronder toegelicht. 

Dimensies 

Door te achterhalen om welk soort usabilityprobleem het gaat, kunnen de 

usabilityproblemen geplaatst worden in de verschillende dimensies. Door deze dimensies 

kan geïnventariseerd worden hoeveel problemen er in elke dimensie worden opgespoord. 

In navolging van Vereijken (2007) worden de problemen ingedeeld volgens de hoofd- en 

subdimensies van de WEQ (Elling e.a., 2007). De hoofddimensies zijn bereikbaarheid, 

inhoud en vormgeving. Alle problemen die te maken hebben met het niet of moeilijk 

kunnen vinden van informatie vallen onder de dimensie bereikbaarheid. Wanneer 

gebruikers de informatie op de website wel hebben gevonden, maar de tekst niet of 

slecht begrijpen, valt dit onder de dimensie inhoud. Problemen die te maken hebben met 
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het design van de website, vallen onder de dimensie vormgeving. Hieronder worden de 

subdimensies nader toegelicht. 

 

Inhoud 

1. Relevantie: de mate waarin de inhoud van de informatie voldoet aan de 

behoeften van de gebruiker. 

2. Begrijpelijkheid: de mate waarin de gebruiker de informatie op de website 

eenvoudig kan ‘decoderen’ en begrijpen. 

3. Volledigheid: de mate waarin de informatie als volledig ervaren wordt. 

 

Bereikbaarheid 

4. Gebruiksgemak: de ervaren gebruiksvriendelijkheid van de site. 

5. Structuur: de door de gebruiker ervaren structurele samenhang van de site. 

6. Labels: de mate waarin de gebruiker de betekenis van de links eenvoudig kan 

‘decoderen’ en correct kan interpreteren. 

7. Snelheid: de mate waarin de gebruiker de website als snel of langzaam 

ervaart. 

8. Zoekmachine: de mate waarin de zoekmachine de gebruiker helpt de juiste 

informatie te vinden. 

 

Vormgeving 

9. Vormgeving: de waargenomen blik op de vormgeving van de site zoals 

kleurgebruik, achtergronden, frames en plaatjes. 

 

Hoewel de subdimensie zoekmachine een onderdeel is van de WEQ, wordt deze 

subdimensie in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Voor het gebruik van de 

zoekmachine moeten de proefpersonen namelijk tikken en dit kan eventueel problemen 

opleveren bij eyetracking onderzoek. De bijbehorende oog- en hoofdbewegingen kunnen 

namelijk leiden tot verstoringen in de eyetrackingdata. Om de kwaliteit van de 

eyetrackingdata te waarborgen, is daarom besloten om gebruik van het toetsenbord 

achterwege te laten en daardoor de subdimensie zoekmachine dus niet mee te nemen in 

het onderzoek. Om dit te bewerkstelligen, is voordat het onderzoek begon het 

toetsenbord weggehaald. Proefpersonen begonnen aan hun taken en hebben vooraf nooit 

een opmerking gemaakt over het al dan niet gebruiken van het toetsenbord. Zij kwamen 

er pas achter dat het toetsenbord niet aanwezig was wanneer zij iets wilden typen, maar 

dat dit niet kon. Wanneer dit het geval was, heeft een van de proefleiders de 

proefpersoon gewezen op het feit dat het toetsenbord niet gebruikt mocht worden en 

geen enkele proefpersoon heeft hier negatief op gereageerd.  
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Relevantie 

Naar aanleiding van de adviezen voor het helder weergeven van usabilityproblemen van 

Molich e.a. (2004) worden de usabilityproblemen eveneens beoordeeld op relevantie. De 

relevantie maakt duidelijk welk belang gehecht moet worden aan de gevonden 

usabilityproblemen. De relevantie van een usabilityprobleem wordt vastgesteld door de 

waarschijnlijkheid van optreden en de ernst van het usabilityprobleem bij optreden te 

bepalen. Omdat het hier om een subjectieve beoordeling gaat, wordt er gebruik gemaakt 

van een aantal richtlijnen. Op een schaal van één tot vijf wordt beoordeeld hoe 

waarschijnlijk of ernstig een probleem is (Van den Haak e.a., 2007). De richtlijnen voor 

deze schaalverdeling worden hieronder uiteengezet.  

 

Waarschijnlijkheid 

De waarschijnlijkheid van een usabilityprobleem wordt bepaald door na te gaan 

hoeveel proefpersonen hetzelfde probleem ervaren. Omdat een probleem pas een 

usabilityprobleem is als minimaal twee proefpersonen iets als een probleem ervaren, 

begint de laagste categorie pas bij twee proefpersonen. 

1. Lage waarschijnlijkheid: 2-3 proefpersonen  

2. Redelijke waarschijnlijkheid: 4-5 proefpersonen  

3. Hoge waarschijnlijkheid: 6-7 proefpersonen 

4. Zeer hoge waarschijnlijkheid: 8-9-10 proefpersonen  

5. Extreem hoge waarschijnlijkheid: 11-12-13-14 proefpersonen  

 

Ernst 

De ernst van een usabilityprobleem wordt bepaald door te kijken in hoeverre het 

usabilityprobleem impact heeft op de uitvoering van de taken: 

1. Geen impact: probleem waardoor de proefpersoon niet gehinderd wordt. 

2. Lage impact: probleem waardoor een korte onderbreking ontstaat 

3. Middelmatige impact: probleem waardoor de proefpersoon op een verkeerde 

pagina gaat zoeken. 

4. Hoge impact: probleem waardoor de proefpersoon langdurig vastloopt 

(bijvoorbeeld meerdere verkeerde pagina’s bezoekt). 

5. Zeer hoge impact: probleem waardoor de proefpersoon de taak niet goed 

heeft uitgevoerd. 

 

Door ieder usabilityprobleem voor zowel de waarschijnlijkheid als de ernst een cijfer 

tussen de één en de vijf toe te kennen, kan door middel van een berekening de 

relevantie bepaald worden. Dit is namelijk de wortel van de vermenigvuldiging van de 

waarschijnlijkheidsscore en de ernstscore. Ook wel: √(waarschijnlijkheid*ernst). 
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Vanzelfsprekend volgt uit deze berekening ook voor de relevantie een score die kan 

variëren van één tot vijf (Van den Haak e.a., 2007). 

Links 

Binnen de dimensie bereikbaarheid spelen links een belangrijke rol. Zo is het label van 

een link een belangrijke indicator voor de proefpersonen om te bepalen wat zich achter 

die link schuilhoudt. Om links duidelijk te kunnen benoemen, hebben Blackmon e.a. 

(2007) een indeling gemaakt van links en koppen in hun CWW-methode (Cognitive 

Walktrough for the Web). Met deze CWW-methode ontwikkelen zij een systeem waarmee 

zij op een geautomatiseerde manier usabilityproblemen kunnen achterhalen. Om dit 

mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk verschillende soorten links te 

onderscheiden en Blackmon e.a. hebben hier een vierdeling in gemaakt:  

1. Onbekende correcte link – Wanneer de link correct is, maar het woord of de zin 

dat de link vormt onbekend is bij de gebruiker; 

2. Concurrerende kop – Wanneer de kop van een tekst waar niet het antwoord staat 

zo sterk naar het goede onderwerp neigt dat de gebruiker aan het twijfelen 

gebracht wordt tussen de juiste kop en de concurrerende kop; 

3. Concurrerende link – Wanneer er meerdere links bij elkaar staan die semantisch 

gelijk zijn aan het doel van de gebruiker, maar die niet leiden tot het goede 

antwoord. 

4. Zwakke correcte link – Wanneer een juiste link semantisch niet gerelateerd is aan 

het doel van de gebruiker en er geen andere correcte links zijn die enige relatie 

met het onderwerp vertonen.  

Wanneer er tijdens de analyse van de eyetrackingdata gekeken wordt naar links die 

problemen opgeleverd hebben, zal deze indeling gehanteerd worden. In deze indeling 

ontbreken echter nog wel twee categorieën links die wel van belang zijn voor dit 

onderzoek:  

5. Correcte link - links die correct zijn en leiden naar het antwoord op de taak  

6. Incorrecte, ongerelateerde link - links die niet correct zijn, maar ook niets met het 

onderwerp te maken hebben. 
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6. Resultaten 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van zowel de eyetrackingdata als de 

hardopdenkdata geanalyseerd worden aan de hand van het analyseplan dat in het vorige 

hoofdstuk besproken is. Voordat de resultaten worden besproken, zal kort worden 

uiteengezet hoe de afname van de onderzoeken is verlopen. 

Verloop van het onderzoek 

Het onderzoek is over het algemeen voorspoedig verlopen. Afgezien van het feit dat bij 

twee van de vijftien proefpersonen de eyetracker uitgevallen is tijdens het experiment, 

zijn alle oogbewegingsregistraties goed gegaan. Achteraf gaven de proefpersonen aan 

dat ze het erg interessant vonden om meegedaan te hebben aan zo’n experiment met 

oogbewegingen.  

De proefpersonen vonden de instructies die gegeven werden duidelijk en snapten wat de 

bedoeling was van de taken. Ze waren hierdoor in staat om de taken uit te voeren 

zonder vragen te hoeven stellen over het onderzoek. Soms stelden zij wel vragen over de 

inhoud van de website, maar hier werd door beide proefleiders niet op gereageerd.  

 

Ook de afname van de hardopdenkmethode is over het algemeen goed verlopen. 

Proefpersonen wisten vrij veel commentaar te geven bij het terugzien van de beelden en 

wanneer zij even niets zeiden, werden ze aangespoord door de proefleider om nog meer 

te vertellen. Soms waren de proefpersonen echter zo geobsedeerd door het zien van hun 

eigen oogbewegingen, dat ze daarop commentaar gingen geven in plaats van op de 

website. 

Proefpersonen hadden ongeveer een half uur nodig om het gehele onderzoek af te 

ronden en na afloop lieten zij weten dat ze het erg interessant vonden om mee te doen. 

Sommige proefpersonen hadden wat moeite met de taken en andere proefpersonen 

vonden ze juist leuk. Veel proefpersonen reflecteerden de taken op hun eigen wereld en 

kwamen met opmerkingen als: “Nou dat van die wethouder zou ik nou echt nooit gaan 

opzoeken, dat maakt me echt niets uit.” Of: “Winkelen, ja dat weet ik wel te vinden!”. 

6.1 Resultaten Eyetracking 

De eyetrackingdata zijn in eerste instantie per proefpersoon geanalyseerd. Hierna zijn 

deze resultaten samengevoegd, zodat er een algemeen beeld gevormd kan worden van 

het kijkgedrag van alle proefpersonen samen.  

De analyse van de eyetrackingdata bestond naast het toetsen van de hypothesen ook uit 

het berekenen van algemene gegevens over het kijk- en navigatiegedrag. Deze 

algemene gegevens worden eerst besproken en daarna worden de hypothesen getoetst. 
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6.1.1 Algemene analyse 

De algemene analyse van de eyetrackingdata bestaat uit de beantwoording van de taken, 

de afwijkingen van de ideale route, het vormen van een beeld van kijk- en zoekpatronen, 

het aantal fixaties, de gemiddelde fixatieduur en het aantal fixaties per seconde.  

Taken 

Voor het onderzoek hebben de dertien proefpersonen vier verschillende taken uitgevoerd 

(zie bijlage 3), die opgesplitst waren in twaalf 

verschillende subvragen. In tabel 6 is te zien dat de 

subvragen van de taken vaak in dezelfde mate juist of 

onjuist beantwoord zijn. De goede antwoorden op de 

vragen bij de taken zijn te vinden in bijlage 6. Dat 

subvragen van taken vaak in dezelfde mate juist of 

onjuist beantwoord zijn, is veroorzaakt door het feit dat 

de subvragen vaak zeer sterk met elkaar samenhingen 

en het antwoord ook te vinden was op dezelfde pagina 

van de website. Alleen bij taak 4 is dit niet het geval. 

Hierbij is subvraag 4a namelijk door bijna 85% van de 

proefpersonen goed beantwoord, terwijl subvraag 4b en 

4c slechts door 46% van de proefpersonen goed beantwoord is. Het antwoord op taak 4b 

en 4c was niet te vinden op dezelfde pagina als het antwoord op taak 4a en ook niet via 

een link op de doelpagina van taak 4a. De proefpersonen moesten dus weer ‘opnieuw’ 

beginnen met zoeken, maar de meeste proefpersonen verwachtten dit niet en bleven 

zoeken op en rondom dezelfde pagina als waar ze het antwoord op taak 4a hadden 

gevonden.  

 

Verder valt in tabel 6 op dat taak 3 het best beantwoord is. Slechts één proefpersoon 

heeft bij taak 3 niet het juiste antwoord kunnen vinden. Op taak 4b en 4c is het minst 

vaak het goede antwoord gegeven. Slechts zes proefpersonen hebben hier het juiste 

antwoord gegeven.  

Of taak 3 en taak 4 daarmee ook respectievelijk de makkelijkste en moeilijkste taak 

waren, hangt ook af van de tijd die de proefpersonen nodig hebben gehad om een 

antwoord te vinden op de taak. In tabel 7 is te zien hoeveel tijd de proefpersonen hebben 

besteed aan het uitvoeren van alle taken en hoeveel tijd zij per taak nodig hebben 

gehad.  

 

Beantwoorden van de taken 
vraag goed percentage 

1a 9 69% 
1b 9 69% 
2a 11 85% 
2b 11 85% 
2c 11 85% 
2d 11 85% 
3a 12 92% 
3b 12 92% 
3c 12 92% 
4a 11 85% 
4b 6 46% 
4c 6 46% 
Tabel 6: beantwoording van taken 



 39 

 

Tijd 
  N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

Tijd taak 1 13 2:21 7:11 4:26 1:35 
Tijd taak 2 13 1:34 5:41 3:35 1:08 
Tijd taak 3 13 1:07 2:28 2:05 0:49 
Tijd taak 4 13 1:56 4:30 3:05 0:45 
Totale tijd 13 9:10 18:32 13:12 2:53 
Tabel 7: Totale tijd en tijden per taak (in minuten) 

  

Hieruit blijkt dat taak 3 het snelst beantwoord is. Op basis van de tijd en het aantal 

goede antwoorden kan gesteld worden dat taak 3 het makkelijkst was. Taak 3 ging over 

het aantal koopzondagen in 2007 en een verklaring voor het feit dat deze taak het best 

uitgevoerd is, is misschien dat het onderwerp van deze taak het dichtst bij de 

belevingswereld van de proefpersonen ligt. Het aantal proefpersonen dat winkelt, is 

waarschijnlijk groter dan het aantal proefpersonen dat verhuist of een wethouder 

verantwoordelijk wil stellen voor een losliggende stoeptegel (onderwerpen van de andere 

taken). Zoals in hoofdstuk 5.1.3 gezegd werd, zijn de proefpersonen ook nog jong, zo 

rond de 25 jaar. Hierdoor hebben zij waarschijnlijk nog geen of weinig ervaring met 

verhuizen, waardoor zij niet of nauwelijks bekend zijn met de materie. Daarom zullen zij 

meer moeite hebben met taak 1 en 2 dan met taak 3. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de tijd, blijkt dat niet taak 4, maar juist taak 1 de meeste 

tijd kost. Er kan dus niet zomaar gesteld worden dat taak 4 het moeilijkst is omdat deze 

het minst vaak goed beantwoord is. Bij taak 1 zijn zowel de minimum tijd als de 

maximum tijd en de gemiddelde tijd hoger dan bij taak 4. 

Een derde factor die dan nog een rol kan spelen bij het bepalen van de taak waar de 

proefpersonen de meeste moeite mee hadden, is de gekozen route. Wanneer 

proefpersonen veel afwijken van de optimale route wijst dit erop dat proefpersonen ook 

meer moeite hebben met de taak. Een overzicht van de optimale route(s) per taak zijn te 

vinden in bijlage 6. In tabel 8 is te zien hoeveel afwijkingen van de optimale route er per 

taak gemaakt zijn door de proefpersonen. 

 

Aantal afwijkingen van de optimale route 
 N Minimum Maximum Som Gemiddelde Std. Deviatie 

Aantal afwijkingen bij taak 1 13 0 19 39 3,00 5,42 
Aantal afwijkingen bij taak 2 13 0 12 53 4,08 3,71 
Aantal afwijkingen bij taak 3 13 0 8 19 1,46 2,73 
Aantal afwijkingen bij taak 4 13 0 11 41 3,15 3,51 
Tabel 8: Aantal afwijkingen van de optimale route 
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Uit deze tabel blijkt dat alle taken door minimaal één proefpersoon via de optimale route 

beantwoord zijn. Ook laat deze tabel zien dat er een groot verschil is tussen de 

proefpersonen onderling, omdat er blijkbaar ook proefpersonen zijn die bijvoorbeeld bij 

taak 1 negentien keer afwijken van de optimale route, terwijl het gemiddelde aantal 

afwijkingen bij taak 1 drie is. Daarnaast laat deze tabel zien dat taak 2 gezien het aantal 

afwijkingen het moeilijkst was, hier zijn de proefpersonen in totaal namelijk 53 keer 

afgeweken van de optimale route. Taak 3 komt ook uit deze tabel weer naar voren als de 

makkelijkste taak, hier zijn de proefpersonen slechts negentien keer afgeweken van de 

optimale route. 

Om inzichtelijk te maken hoe vaak proefpersonen afweken van de optimale route, zijn de 

afwijkingen in tabel 9 ook nog per proefpersoon weergegeven. Wanneer een cel van de 

tabel rood is gearceerd, is het aantal afwijkingen van de optimale route hoger dan het 

gemiddelde. Wanneer dit niet het geval is of wanneer er helemaal geen afwijkingen van 

de optimale route zijn, is de cel groen gearceerd. 

 

Aantal afwijkingen van de optimale route per proefpersoon 
 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4 Totaal 

Proefpersoon 2 7 - - 6 13 
Proefpersoon 4 - 2 - 4 6 
Proefpersoon 6 - - 1 - 1 
Proefpersoon 8 5 10 8 2 25 
Proefpersoon 13 - 3 - 1 4 
Proefpersoon 16 5 12 - 11 28 
Proefpersoon 18 - 6 1 - 7 
Proefpersoon 20 19 4 7 5 35 
Proefpersoon 22 - 4 1 5 10 
Proefpersoon 25 - 4 - - 4 
Proefpersoon 26 3 2 1 7 13 
Proefpersoon 28 - 6 - - 6 
Proefpersoon 29 - - - - 0 
Totaal 39 53 19 41 152 
Tabel 9: Afwijkingen van de optimale route per proefpersoon 

 

 

Uit deze tabel blijkt dat er vier proefpersonen zijn die bij geen enkele taak meer 

afwijkingen hebben gemaakt dan het gemiddelde (proefpersoon 6, 13, 25 en 29). 

Proefpersoon 29 is zelfs bij geen enkele taak afgeweken van de optimale route. 

Wanneer er gekeken wordt naar de rood gearceerde vakjes, valt op dat geen enkele 

proefpersoon bij alle vier de taken hoger dan het gemiddelde is afgeweken van de 

optimale route, want bij geen enkele proefpersoon zijn alle cellen rood gearceerd. De 

proefpersonen hebben altijd minimaal één taak onder het gemiddelde aantal afwijkingen 

of volgens de optimale route uitgevoerd. Drie proefpersonen zijn bij drie taken meer dan 
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het gemiddelde afgeweken van de optimale route (proefpersoon 8, 16 en 20). Slechts 

één proefpersoon is bij twee taken meer dan het gemiddelde afgeweken van de optimale 

route (proefpersoon 2) en vijf proefpersonen zijn bij één taak meer dan het gemiddelde 

afgeweken van de optimale route. Alle gevolgde routes van de proefpersonen zijn te 

vinden in bijlage 7. 

Een echte uitschieter bij taak 1 is proefpersoon 20. De route die deze proefpersoon heeft 

gevolgd, laat zien dat de proefpersoon niet goed begrijpt wat de bedoeling is (de 

afwijkende pagina’s zijn onderstreept).  

 

Proefpersoon 20, Route taak 1 (19 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > Wonen > 

Specifieke woningen en woonvormen > Wonen > Woonvisie Amersfoort 2006-

2010 > Wonen > Kopen > Koopsubsidie en Starterslening > Bestaande 

Koopwoningen > Wonen & Leven > Wonen & Bouwen > Overige Informatie > 

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Nieuwbouw Koopwoningen > Home > 

Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

 

Deze proefpersoon begint goed, alleen had er op de pagina ‘Bestaande Koopwoningen’ 

geklikt moeten worden op de link ‘Huisvestingsvergunning’ in het menu aan de 

rechterkant. Deze proefpersoon heeft dit niet gedaan, ondanks dat in de tekst 

aangegeven stond dat hier meer informatie te vinden zou zijn: 

“[…] Wanneer u een woning onder de € 158.850 (exclusief verwervingskosten) koopt heeft 

u een huisvestingsvergunning nodig. Meer hierover vindt u onder huisvestingvergunning. 

[…]”.2 

Uit de eyetrackingdata blijkt echter dat deze proefpersoon de tekst van deze pagina heeft 

gescand, maar deze zin daarbij heeft overgeslagen. Dit laat zien dat het niet lezen van 

één zin kan leiden tot een eindeloze zoektocht die uitloopt op niets.  

 

Uitschieters bij taak 2 zijn proefpersoon 8 en 16. Zij wijken respectievelijk 10 en 12 

pagina’s af van de optimale route. Dat zij veel pagina’s afwijken van de optimale route 

wordt veroorzaakt doordat zij aan het begin van de taak naar het ‘Digitaal Loket’ gaan en 

niet naar de pagina ‘Burgerzaken’. In het ‘Digitaal Loket’ is de weg naar de juiste pagina 

niet duidelijk en daardoor wijken de proefpersonen veel pagina’s af van de ideale route. 

Dat zij dit doen wordt niet veroorzaakt doordat zij de taak niet goed begrijpen. Het is 

juist onlogisch dat de informatie over verhuizen niet goed te vinden is onder het ‘Digitaal 

Loket’. Dit zou kunnen wijzen op een usabilityprobleem met betrekking tot de structuur 

van de website.  

                                           
2 http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=103305, laatst geraadpleegd 3 februari 2008 
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Uitschieters bij taak 3 zijn proefpersoon 8 en 20. Zij wijken respectievelijk 8 en 7 

pagina’s af van de optimale route. Ook hier is de gekozen route van de proefpersonen 

niet zeer opmerkelijk. Zij gaan vanaf de homepage naar de pagina ‘Vrije tijd, cultuur en 

sport’. Het is niet vreemd dat proefpersonen denken dat een pagina over winkelen te 

vinden is onder de noemer ‘Vrije tijd’, maar dit blijkt op de website van de gemeente 

Amersfoort niet het geval. Proefpersoon 8 geeft het zoeken naar het antwoord 

uiteindelijk op en proefpersoon 20 blijft volhouden en komt uiteindelijk via een nieuwe 

zoekpoging via de pagina ‘Winkels en Markten’ toch nog op de juiste pagina terecht.  

 

Een uitschieter bij taak 4 is proefpersoon 16 met elf afwijkingen van de optimale route. 

De proefpersoon wijkt bij deze taak zo vaak af, omdat deze proefpersoon op zoek gaat 

naar de verantwoordelijke wethouder op de pagina’s rondom de pagina ‘Meldpunt 

Woonomgeving’. Deze proefpersoon geeft het zoeken echter niet snel op, waardoor het 

aantal afwijkingen hoog oploopt. 

 

Proefpersoon 16, Route taak 4 (11 afwijkingen):  

Home > Meldingen & Klachten > Meldpunt Woonomgeving > Organisatie > 

Organigram > Organisatie > Meldingen & Klachten > Gemeentegids > Contact > 

Meldpunt Woonomgeving > Wijken > Binnenstad > Wie, wat, waar > 

Wijkwethouder 

  

Naast het feit dat de taken een aantal uitschieters hebben in het aantal afwijkingen van 

de optimale route, zijn er ook een aantal ‘terugkerende’ afwijkingen te zien. Het gaat dan 

om afwijkingen die bij meerdere proefpersonen voorkomen. Dit is bij taak 1 het geval bij 

de link ‘Huisvestingsvergunning’. Vijf proefpersonen klikken in eerste instantie niet op de 

link ‘Huisvestingsvergunning’. Waarschijnlijk komt dit doordat ze niet weten wat het 

woord betekent en daardoor niet weten welke informatie ze er achter kunnen 

verwachten. Dit kan wijzen op een usabilityprobleem dat te maken heeft met het label 

van de link Huisvestingsvergunning.  

 

Zoals in de methode is uitgelegd, kunnen links gecategoriseerd worden naar aanleiding 

van Blackmon e.a. (2007). Zo is de pagina ‘Huisvestingsvergunning’ van hierboven een 

voorbeeld van een onbekende correcte link. De proefpersonen begrijpen niet wat het 

woord huisvestingsvergunning inhoudt en klikken er daarom ook niet op. 

Bij taak 2 is er sprake van een concurrerende link bij het ‘Digitaal Loket’. Maar liefst zes 

van de dertien proefpersonen verwachten informatie over het inschrijven als nieuwe 

inwoner van Amersfoort te vinden onder het ‘Digitaal Loket’. De juiste pagina is wel te 
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vinden via het ‘Digitaal Loket’, maar de proefpersonen kunnen deze pagina blijkbaar niet 

vinden. 

Bij taak 3 is er ook sprake van een concurrerende link. Het gaat hier om de links 

‘Toerisme en Vrije tijd’ (onder ‘Over Amersfoort’) en ‘Vrije tijd, cultuur en sport’ (Onder 

‘Wonen en Leven’). Deze links staan niet onder dezelfde primaire link, maar ze lijken wel 

zo sterk op elkaar dat proefpersonen in verwarring gebracht kunnen worden of op zijn 

minst zouden kunnen verwachten dat informatie over koopzondagen ook onder ‘Vrije tijd, 

cultuur en sport’ zou staan. Drie van de dertien proefpersonen dachten dit en klikten 

daarom ook op deze link. 

Bij taak 4 is er deels sprake van verwarring onder de proefpersonen en deels van een 

onbekende correcte link. Er ontstaat verwarring onder vijf van de dertien proefpersonen 

bij deze taak doordat ze op zoek gaan naar de verantwoordelijke wethouder op of in de 

omgeving van de pagina ‘Meldpunt Leefomgeving’.  

Bij één van de dertien proefpersonen is er 

sprake van een onbekende correcte link. 

Proefpersonen moeten namelijk begrijpen wat 

‘College van B&W’ betekent, willen ze bij de 

juiste pagina uit kunnen komen. Dit is dus bij 

één proefpersoon niet het geval. 

 

Naast het bekijken van de afwijkingen die men 

heeft gemaakt van de optimale route, kan ook 

gekeken worden hoeveel pagina’s iedere 

proefpersoon überhaupt heeft moeten 

bezoeken voordat er een antwoord gegeven is 

(zie tabel 10). Een proefpersoon zal het 

namelijk vervelend vinden als hij veel pagina’s moet bezoeken om het antwoord te 

vinden. Je gaat namelijk naar een website om het antwoord te vinden op je vraag en 

steeds als je op een link klikt, verwacht je binnen een aantal kliks het antwoord te vinden 

en niet eerst zes keer te hoeven klikken voordat je het idee krijgt dat je in de buurt van 

het antwoord komt.  

In tabel 10 valt op dat het aantal pagina’s dat iedere proefpersoon bezocht heeft sterk 

uiteenloopt, van 18 tot maar liefst 47 bezochte pagina’s. Het valt dan ook te verwachten 

dat proefpersoon 20 een minder goed beeld van de website van de gemeente Amersfoort 

zal hebben overgehouden dan proefpersoon 29. 

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat taak 3 duidelijk het gemakkelijkst was en taak 4 

het moeilijkst. Taak 3 werd namelijk het meest goed beantwoord, werd gemaakt in de 

Totaal aantal pagina’s 
 Aantal pagina’s 

Proefpersoon 2 30 
Proefpersoon 4 23 
Proefpersoon 6 19 
Proefpersoon 8 40 
Proefpersoon 13 21 
Proefpersoon 16 46 
Proefpersoon 18 26 
Proefpersoon 20 47 

Proefpersoon 22 26 
Proefpersoon 25 19 
Proefpersoon 26 30 
Proefpersoon 28 28 
Proefpersoon 29 18 
Tabel 10: Totaal aantal bezochte pagina’s 
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snelste tijd en met de minste afwijkingen van de optimale route. Taak 4 werd 

daarentegen het vaakst onjuist beantwoord (taak 4b en 4c) en werd door het minste 

aantal proefpersonen zonder afwijken van de optimale route beantwoord. Voor taak 1 

hadden de proefpersonen de langste tijd nodig, maar dit kan ook veroorzaakt zijn 

doordat ze zich voor de eerste taak ook nog moesten oriënteren op de website van de 

gemeente Amersfoort. Voor taak 2 werden in totaal het meeste afwijkingen van de 

optimale route gemaakt. 

Uit de gevolgde routes kan afgeleid worden dat er een aantal onduidelijkheden zijn in de 

navigatiemogelijkheden op de website, die zorgen voor mogelijke usabilityproblemen. 

Het gaat dan voornamelijk om concurrerende links waardoor proefpersonen niet weten 

welke link ze moeten kiezen, of om onbekende correcte links waarbij proefpersonen niet 

weten wat de link betekent en er daarom niet op klikken. 

Lees- en Scanpatronen 

Aan de hand van het meten van de fixatieduur, het aantal fixaties, het aantal fixaties per 

seconde en het bestuderen van het patroon van oogbewegingen kan er vastgesteld 

worden of er een patroon in het scan- en leesgedrag van de proefpersonen te zien is dat 

sterk overeenkomt. Wanneer dit het geval is, is het aannemelijk dat dit patroon nog bij 

veel meer personen het geval zal zijn dan alleen bij deze proefpersonen. Wanneer 

bekend is dat zo’n algemeen patroon bestaat, kunnen veel websites hier hun voordeel 

mee doen door ze zo in te richten dat iedere bezoeker precies ziet en leest wat de maker 

van de website wil. In tabel 11 valt te zien dat het aantal fixaties ver uiteen loopt, 

namelijk van 1029 fixaties tot maar liefst 2716 fixaties. Dit wijst op een groot verschil 

tussen kijkgedrag van proefpersonen, maar wordt natuurlijk ook beïnvloed door de tijd 

die proefpersonen nodig hebben om taken uit te voeren. Meer tijd betekent logischerwijs 

ook meer fixaties.  

 

Overkoepelende berekening fixaties 

  

N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

Totaal aantal fixaties 13 1029 2716 1738 535 
Aantal fixaties per seconde 13 1,57 2,57 2,17 0,34 
Gemiddelde fixatieduur (in msec) 13 237 315 285 24 
Tabel 11: Totaal aantal fixaties, gemiddelde fixatieduur en aantal fixaties/sec 

 

Het aantal fixaties is wel afhankelijk van de tijd die de proefpersonen nodig hebben 

gehad om de taken uit te voeren, maar er kan niet van uitgegaan worden dat iemand die 

meer fixaties gemaakt heeft ook daadwerkelijk langer over de taken gedaan heeft. Om 

dit te bepalen, is van belang om te kijken naar het aantal fixaties per seconde. 

Proefpersonen blijken namelijk nogal een verschillend kijkgedrag te hebben. De ene 
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proefpersoon maakt meer fixaties in één seconde dan de ander. Bij de dertien 

proefpersonen uit dit onderzoek maakt de gemiddelde proefpersoon 2,17 fixaties per 

seconde, is het laagste aantal fixaties per seconde 1,57 en het hoogste aantal 2,57. 

Wanneer een proefpersoon een laag aantal fixaties per seconde heeft en ook nog eens 

een hoog totaal aantal fixaties kan er wel gesteld worden dat deze proefpersoon het 

‘langzaamst’ is geweest bij het uitvoeren van de taken.  

Er moet natuurlijk wel rekening mee gehouden worden dat ook binnen de proefpersonen 

sterke verschillen kunnen zijn in de gemiddelde duur van een fixatie en het aantal 

fixaties per seconde. Wanneer een proefpersoon bijvoorbeeld aan het lezen is, zal hij per 

seconde meer fixaties maken en kortere fixaties maken dan wanneer hij bijvoorbeeld een 

bepaalde link aan het zoeken is. Het is dus niet te zeggen dat iemand met een lage 

gemiddelde fixatieduur ook daadwerkelijk alleen maar kortere fixaties maakt, het kan 

ook dat deze proefpersoon meer korte dan extreem lange fixaties heeft gemaakt en 

daardoor tot dit lage gemiddelde is gekomen.  

De proefpersoon die een laag aantal fixaties per seconde heeft en die ook een hoog 

totaal aantal fixaties heeft gemaakt, zal waarschijnlijk ook een hoge gemiddelde 

fixatieduur hebben, omdat hij weinig fixaties per seconde maakt. Bij de dertien 

proefpersonen uit dit onderzoek duurde een gemiddelde fixatie ongeveer 285 

milliseconden, waarbij de kortste gemiddelde fixatieduur ongeveer 237 milliseconden was 

en de langste gemiddelde fixatieduur 315 milliseconden.  

 

Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn de variabelen totaal aantal fixaties, aantal fixaties per 

seconde en gemiddelde fixatieduur sterk afhankelijk van de proefpersoon. Dit is ook te 

zien in tabel 12. Om de proefpersonen beter met elkaar te kunnen vergelijken is ook de 

totale tijd als variabele toegevoegd.  

 

Fixatievariabelen per proefpersoon 
 Aantal fixaties Fixatieduur Fixaties/sec. Totale tijd 

Proefpersoon 2 2264 315,271 2,35 16:04,372 
Proefpersoon 4 1031 272,750 1,67 10:16,783 
Proefpersoon 6 1029 237,117 1,71 10:02,404 
Proefpersoon 8 2716 261,181 2,44 18:31,751 
Proefpersoon 13 1616 310,009 2,32 11:37,460 
Proefpersoon 16 1387 310,812 1,57 14:41,650 
Proefpersoon 18 2216 274,124 2,23 16:35,405 
Proefpersoon 20 2388 289,708 2,57 15:30,115 
Proefpersoon 22 1991 292,856 2,53 13:07,148 
Proefpersoon 25 1671 285,667 2,10 13:16,958 
Proefpersoon 26 1369 258,796 2,02 11:18,891 
Proefpersoon 28 1630 312,217 2,41 11:17,564 
Proefpersoon 29 1293 278,773 2,35 9:15,202 
Tabel 12: Fixatievariabelen per proefpersoon (hoogste en laagste waarde zijn vetgedrukt) 
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Op basis van bovenstaande tabel kan gesteld worden dat het kijkgedrag van 

proefpersonen zo uiteenloopt, dat er geen algemene richtlijnen opgesteld kunnen worden 

voor het aantal fixaties per seconde of een gemiddelde fixatieduur bij het bezoeken van 

een website die voor kijkgedrag in het algemeen geldig zijn.  

Wel is het handig om deze variabelen te berekenen en te bekijken, om te controleren of 

er geen rare uitschieters tussen de proefpersonen zitten die het verdere onderzoek 

beïnvloeden, omdat het meten van de oogbewegingen niet goed is gegaan.  

Aan de hand van het aantal fixaties per seconde en de gemiddelde fixatieduur zou 

misschien nog wel afgeleid kunnen worden in hoeverre proefpersonen de taken moeilijk 

vonden. Dit kan echter niet met dit onderzoek aangetoond worden, omdat er dan aan het 

eind van het onderzoek evaluatievragen gesteld hadden moeten worden aan de 

proefpersonen, naar bijvoorbeeld de moeilijkheid van de taak.  

 

Naast het bekijken van de fixatievariabelen kan ook per proefpersoon het scan- en 

leesgedrag bestudeerd worden door het afspelen van de oogbewegingsopnamen. Maar 

ook hier geldt dat ieder mens verschillend is. Geen enkele proefpersoon vertoonde exact 

hetzelfde scanpatroon als een andere proefpersoon.  

Een aantal opvallendheden kwamen wel bij meerdere proefpersonen voor. Een 

opvallendheid is bijvoorbeeld het niet bekijken van de homepage wanneer men voor het 

eerst op de website is. Maar liefst 9 proefpersonen gaan nagenoeg meteen naar het 

menu waar ze denken dat ze het antwoord op taak 1 kunnen vinden, zonder verder naar 

de rest van de homepage om te kijken. Het lijkt logisch om de homepage eerst te 

bekijken, vooral wanneer je weet dat er nog meer taken zijn die je moet uitvoeren, maar 

dat is blijkbaar niet het geval. 

Verder heeft het grootste gedeelte van de proefpersonen wel dezelfde volgorde van 

kijken als het aankomt op de drie verschillende menu’s die de website kent. De 

proefpersonen beginnen nagenoeg altijd bij het midden, gaan dan naar de linkerkant en 

bekijken als laatste het rechtermenu. Midden – rechts – links zou een logischere manier 

lijken omdat wij nu eenmaal van links naar rechts lezen en het middengedeelte het 

meest opvalt, maar omdat het linkermenu veel groter is dan het rechter, valt dit meer op 

en valt het oog van de proefpersonen hier eerder op. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in 

figuur 6 met een hotspot van proefpersoon 20, waarin beide menu’s blauw omrand zijn 

en de kleuren laten zien dat deze proefpersoon het linkermenu vaker bekijkt dan het 

rechtermenu. 
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Figuur 6: Het menu aan de linkerkant valt meer op dan het menu aan de rechterkant 

 

Wat opvalt aan het leespatroon van de meeste proefpersonen, is dat ze snel afhaken 

wanneer de tekst op een pagina wat langer wordt. Een pagina als 

‘Huisvestingsvergunning’ is eigenlijk al te lang, laat staan de tekst op de pagina ‘Criteria 

Huisvestingsvergunning’ (zie figuur 7 en 8).  

 
 Figuur 7: De pagina ‘Huisvestingsvergunning’ 
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Figuur 8: Pagina ‘Criteria Huisvestingsvergunning’ 

 

Het is gezien de lengte van de teksten aannemelijk dat veel proefpersonen genoegen 

nemen met het feit dat in de tweede alinea het antwoord op de vraag staat en dat zij niet 

de rest van de tekst op de pagina ‘Criteria Huisvestingsvergunning’ lezen om te 

controleren of daar niet nog iets staat wat hun eerdere antwoord verwerpt. Een pagina 

als Meldpunt Woonomgeving (zie Figuur 9), waar wel tekst staat, maar niet veel, wordt 

echter wel door veel proefpersonen gelezen. De lengte van een tekst lijkt dus invloed te 

hebben op de mate waarin men de tekst leest. 
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Figuur 9: De pagina ‘Meldpunt Woonomgeving’ 

 

Wat ook veel proefpersonen doen tijdens het lezen van tekst, is het meebewegen van de 

cursor met de regel waar ze zijn. Dit gebeurt voornamelijk wanneer de tekst wat langer 

is. De cursor en de oogbewegingen verplaatsen zich dan gelijktijdig over het beeld. Er 

was zelfs één proefpersoon die de tekst selecteerde die hij aan het lezen was, alsof het 

wit op blauw van de geselecteerde tekst voor hem makkelijker te lezen was dan het 

zwart op wit van de originele opmaak. 

6.1.2 Analyse per hypothese 

In dit hoofdstuk zullen de hypothesen 1 tot en met 7 behandeld worden. Per hypothese 

zullen de resultaten die voortgekomen zijn uit de eyetrackingdata worden besproken. 

Daarnaast zal worden bepaald of naar aanleiding van dit onderzoek gesteld kan worden 

in hoeverre het achterhalen van de betreffende gegevens nuttig is voor het vaststellen 

van usabilityproblemen. Dit oordeel kan aan het eind meewegen in de beantwoording 

van de vraag of eyetracking geschikt is als zelfstandige methode voor 

probleemopsporend usabilityonderzoek.  



 50 

Hypothese 1: 

Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een link fixeren, is er sprake van een 

usabilityprobleem. 

 

Bij het analyseren van de 1% langste fixaties van iedere proefpersoon, is gebleken dat 

als er lang gefixeerd wordt, dat dit dan voornamelijk op links is. Er is gekozen voor het 

analyseren van de bovenste 1% van de fixaties, omdat dit ten eerste een behapbaar 

aantal overgebleven fixaties oplevert. Het gemiddelde totaal aantal fixaties was namelijk 

1738, zodat er bij de bovenste 1% nog rond de 17 fixaties per proefpersoon overblijven 

om te analyseren. Ten tweede blijkt dat wanneer de fixaties in een grafiek worden 

weergegeven (zie figuur 10), dat de bovenste 1% ook echte uitschieters zijn, omdat de 

verdeling van de fixaties lijkt op een normale verdeling, zoals hieronder te zien is van 

proefpersoon 22. 
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Figuur 10: Een grafische weergave van fixaties 

 

Wat opvalt als er gekeken wordt naar de fixatieduur van de langste fixaties (zie tabel 

13), is dat deze per proefpersoon sterk uiteenloopt.  
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De ‘kortste lange fixatie’ 

duurde 917 milliseconden, 

terwijl de ‘langste lange 

fixatie’ maar liefst 9829 

milliseconden duurde. Deze 

fixatie van 9829 

milliseconden is natuurlijk 

extreem lang en komt 

normaliter niet voor. 

Wanneer er gekeken wordt 

naar de oorzaak van het 

probleem, is te zien dat 

deze fixatie heeft 

plaatsgevonden op de 

pagina ‘Organisatie’ en dat 

de proefpersoon 

waarschijnlijk wilde klikken op de link ‘Meldpunt Woonomgeving’, maar dat dit niet 

meteen werkte. De gaze plot laat namelijk zien dat de proefpersoon meerdere malen op 

de link heeft geklikt en in de gaze replay blijkt het lang te duren voordat er iets gebeurt 

nadat de proefpersoon op de link heeft geklikt.  

 

Dat de duur van deze lange fixaties zo ver uit elkaar ligt, laat zien dat een fixatieduur in 

milliseconden niet goed te gebruiken is als maat voor het afbaken van lange of normale 

fixaties, maar dat dit aangepast moet worden aan de proefpersoon. Vandaar dat een 

afbakening in procenten een beter beeld oplevert.  

Door per taak te inventariseren naar welke links de proefpersonen extreem lang hebben 

gekeken, kan achterhaald worden welke links een usabilityprobleem zouden kunnen 

veroorzaken. Omdat er pas gesproken kan worden van een usabilityprobleem wanneer 

minimaal twee proefpersonen er mee te maken hebben gehad, zijn de links waar slechts 

één proefpersoon langdurig op gefixeerd heeft er uit gefilterd. Een volledige lijst is terug 

te vinden in bijlage 8. 

Fixatieduur van de bovenste 1% 

 

kortste 
fixatie 
van 1% 

langste 
fixatie 
van 1% 

gemiddelde 
fixatieduur 
bovenste 1% 

Proefpersoon 2 1017 9829 1750 
Proefpersoon 4 1017 1735 1225 
Proefpersoon 6 1017 1675 1210 
Proefpersoon 8 1017 2731 1288 
Proefpersoon 13 1276 2273 1586 
Proefpersoon 16 1316 2053 1554 
Proefpersoon 18 1077 2113 1392 
Proefpersoon 20 1057 1754 1276 
Proefpersoon 22 1276 3768 1680 
Proefpersoon 25 1276 2392 1629 
Proefpersoon 26 957 2153 1322 
Proefpersoon 28 1316 2452 1751 

Proefpersoon 29 917 1914 1189 
Gemiddelde 1118 2834 1450 
Tabel 13: De tijden van de langste fixaties in milliseconden 
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Bij taak 1 zijn er drie links waar de proefpersonen langdurig naar hebben gekeken (zie 

tabel 14): 

Taak 1 
Label Pagina Aantal 

Fixaties 
Soort link 

Kopen Wonen & Bouwen 8 Correcte link 
Huisvestingsvergunning Wonen & Bouwen 3 Onbekende correcte link 
Huisvestingsvergunning Wonen 2 Onbekende correcte link 
Tabel 14: Naar welke links hebben de proefpersonen tijdens taak 1 langdurig gekeken? 

 

Wat opvalt aan deze tabel, is dat er maar liefst acht keer langdurig gefixeerd is op de link 

‘Kopen’ op de pagina ‘Wonen & Bouwen’. Dit is een correcte link voor deze taak, maar 

waarom de proefpersonen hier zo lang op hebben gefixeerd, is onduidelijk. Het woord 

‘kopen’ is niet erg moeilijk en op een pagina die over wonen gaat, is het ook niet echt 

moeilijk om te interpreteren waar het kopen op slaat. Het zou wel zo kunnen zijn dat de 

proefpersonen moesten nadenken wat er in de taak stond, kopen of huren? Wanneer dit 

de verklaring zou zijn, is het raar dat de fixaties alleen op de link kopen zijn geweest en 

nooit op de link huren. 

Tot slot valt op dat de link ‘Huisvestingsvergunning’ twee keer voorkomt in de tabel. 

Zowel op de pagina ‘Wonen & Bouwen’ als op de pagina ‘Wonen’ wordt er langdurig op 

deze link gefixeerd. Het gaat hier waarschijnlijk om een onbekende correcte link, want 

waarschijnlijk is niet iedere proefpersoon bekend met het woord ‘Huisvestingsvergunning’ 

doordat niet iedereen ervaring heeft met verhuizen, zoals ook al in het vorige hoofdstuk 

werd aangegeven. Hierdoor snappen de proefpersonen mogelijk niet wat de betekenis is 

van het woord en weten ze niet wat ze achter deze link kunnen verwachten. Wat ook een 

rol kan spelen, is het feit dat het hier gaat om een lang woord dat samengesteld is, wat 

het moeilijker maakt om te lezen. Doordat meerdere proefpersonen moeite hadden met 

de link ‘Huisvestingsvergunning’ gaat het hier om een usabilityprobleem op het gebied 

van de dimensie bereikbaarheid en de subdimensie labels. 

 

Bij taak 2 zijn er vier links waar minimaal twee keer langdurig naar gekeken is (zie tabel 

15). 

Taak 2 
Label Pagina Aantal fixaties Soort link 

Verhuizen naar 
Amersfoort vanuit een 
andere plaats 

Verhuizen 2 Correcte link 

Kopen woning Digitaal Loket 2 Concurrerende link 
Balie Burgerzaken Burgerzaken 2 Concurrerende link 
Verhuizen, inwonen Digitaal Loket 2 Concurrerende link 
Tabel 15: Naar welke links hebben de proefpersonen tijdens taak 2 langdurig gekeken? 
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Wat opvalt aan deze vier links, is dat het bij drie van de links gaat om concurrerende 

links. Dit betekent dat de proefpersoon bij deze taak vaak op het verkeerde spoor gezet 

had kunnen worden. De link ‘Kopen woning’ kan als concurrerend gezien worden ten 

opzichte van de link ‘Verhuizen’, omdat je eerst een huis hebt gekocht en daarna gaat 

inschrijven. Het is goed mogelijk dat de proefpersonen daarom denken dat beide 

onderwerpen via dezelfde pagina te vinden zijn. Ook de link ‘Balie Burgerzaken’ is een 

concurrerende kop, omdat je bij deze balie je zou moeten kunnen inschrijven. Alleen aan 

de link is niet te zien of het hier gaat om een virtuele balie waar je alles digitaal kunt 

vinden, of dat er achter deze link bijvoorbeeld de openingstijden van de echte balie van 

Burgerzaken te vinden zijn. Tot slot kan ook de link ‘Verhuizen, inwonen’ gezien worden 

als concurrerende link, want het is niet meteen duidelijk wat er met het woord ‘inwonen’ 

bedoeld wordt. Het woord ‘Verhuizen’ past echter wel bij datgene waar de proefpersoon 

naar op zoek is en daarom heeft de proefpersoon tijd nodig om te bedenken wat er 

achter deze link te vinden is. 

 

Voor taak 3 zijn er slechts zes links waar de proefpersonen langdurig naar gekeken, maar 

geen enkele daarvan werd door minimaal twee proefpersonen langdurig bekeken. Taak 4 

heeft twee langdurige fixaties opgeleverd (zie tabel 16). 

 

Taak 4 
Label Pagina Aantal 

fixaties 
Soort link 

Meldingen & Klachten Home 2 Correcte link 

Meldingsformulier Meldpunt Woonomgeving 2 Correcte link 

Tabel 16: Naar welke links hebben de proefpersonen tijdens taak 4 langdurig gekeken? 

 

Het valt op dat het bij taak 4 alleen om correcte links gaat. De link ‘Meldingen & 

Klachten’ staat al op de homepage en is door twee proefpersonen langdurig bekeken. Dit 

zou verklaard kunnen worden door het feit dat het niet meteen duidelijk is voor welke 

meldingen en klachten je op deze pagina terecht kunt. Deze twee proefpersonen hebben 

waarschijnlijk nagedacht of de soort klacht die zij hadden over de stoeptegel, of deze 

klacht ook daadwerkelijk bedoeld was om te melden op deze pagina.  

Verder werd er tweemaal langdurig gefixeerd op de link ‘Meldingsformulier’ op de pagina 

‘Meldpunt Woonomgeving’. Dit was op zich een correcte link geweest, maar het was voor 

het antwoord op de taak niet per se nodig deze link ook daadwerkelijk aan te klikken. Dit 

zouden de proefpersonen zich afgevraagd kunnen hebben toen ze naar deze link keken, 

waardoor er een langdurige fixatie is ontstaan.  
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Bruikbaarheid 

De incorrecte, ongerelateerde, concurrerende of correcte links waar proefpersonen 

langdurig op gefixeerd hebben, zorgen voor mogelijke usabilityproblemen binnen de 

dimensie bereikbaarheid en de subdimensie labels. De labels van de links zijn onduidelijk 

of lijken op het onderwerp waar de proefpersoon naar op zoek is, waardoor de 

proefpersoon op het verkeerde spoor gezet wordt bij het zoeken naar het antwoord op de 

taak.  

Het uitzoeken van langdurige links is hierdoor een nuttige methode om mogelijke 

usabilityproblemen te achterhalen, omdat je meteen ziet om welke link het gaat en door 

de categorisering in de soorten links ook gemakkelijker kunt achterhalen wat er met deze 

link aan de hand is. Een belangrijke kanttekening die hier gemaakt moet worden, is dat 

het niet altijd even duidelijk is wat exact de oorzaak is van het langdurig fixeren. De 

reden van de langdurige fixatie moet altijd vastgesteld worden door de onderzoeker, wat 

voor veel subjectiviteit zorgt bij het vaststellen van het bijbehorende usabilityprobleem. 

Bij deze hypothese komt echter wel een groot nadeel van het softwareprogramma 

Clearview aan het licht. Bij het achterhalen van de langdurige fixaties wordt duidelijk dat 

veel fixaties hebben plaatsgevonden op de uitklapmenu’s van de website. De 

uitklapmenu’s worden echter niet weergegeven in de gazeplots die Clearview genereert 

(zie figuur 11). Ook wanneer de gazeplots vergeleken worden met de gaze replays blijft 

het gissen om welke link het nu precies gaat. De fixaties die hebben plaatsgevonden op 

de uitklapmenu’s kunnen daarom niet meegenomen worden in de analyse, omdat hieruit 

niet gehaald kan worden welke link in het uitklapmenu precies problemen oplevert. 

 

 
Figuur 11: De proefpersoon heeft hier naar twee uitklapmenu’s gekeken, maar die zijn niet zichtbaar 
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Hypothese 2: 

Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

 

Net zoals bij de eerste hypothese moet ook hier eerst bepaald worden wanneer er sprake 

is van ‘langdurig’ fixeren. Kijkgedrag, en daarmee ook leesgedrag, verschilt per 

proefpersoon en daarom is ook hier weer geen standaardwaarde te geven voor langdurig 

fixeren. Daarnaast is het moeilijk om te bepalen wanneer langdurig ook daadwerkelijk 

usabilityproblemen aangeeft. Daarom worden bij deze hypothese alleen de extreem lange 

fixaties tijdens het lezen behandeld. De website van de gemeente Amersfoort bevat veel 

pagina’s waar alleen links op staan en een beperkt aantal pagina’s met lopende tekst. 

Het is daarom gemakkelijk om onderscheid te maken tussen het navigeren of het lezen 

van een proefpersoon. Een pagina waar bijvoorbeeld alleen links op staan is de pagina 

‘Wonen’ (zie figuur 12) en een voorbeeld van een pagina met alleen tekst is de pagina 

‘Criteria Huisvestingsvergunning’ (zie figuur 8, pagina 48).  

 

 
Figuur 12: De pagina ‘Wonen’ bevat nagenoeg alleen maar links 
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Om te bepalen wanneer proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is het gedeelte 

van de fixaties afgebakend waaruit duidelijk bleek dat de proefpersoon aan het lezen 

was, doordat op de pagina tekst stond in plaats van links. Van deze fixaties werd de 

gemiddelde fixatieduur berekend. Deze tijd werd verdubbeld en de fixaties die dan alsnog 

langer waren, werden bestempeld als langdurig en kunnen wijzen op usabilityproblemen. 

Door op deze manier te rekenen bleven alleen de extreem lange fixaties over, maar werd 

er wel rekening gehouden met het verschil in leestempo van de proefpersonen. Dit is 

namelijk niet het geval wanneer er een bepaalde fixatieduur vastgesteld wordt als 

ondergrens en fixaties die dan langer zijn als langdurig worden bestempeld.  

 

Het bleek dat er niet veel zeer lange fixaties plaats hebben gevonden op woorden in 

teksten. Als er al langdurig op woorden werd gefixeerd, waren dit voornamelijk 

steekwoorden uit de tekst of tussenkopjes. Ook hier werd er vaak slechts één keer op 

een woord gefixeerd, waardoor er waarschijnlijk geen sprake kan zijn van een 

usabilityprobleem. Deze langdurige fixaties zijn daarom ook in deze analyse buiten 

beschouwing gelaten, maar een volledige lijst is te vinden in bijlage 9.  

 

Er waren slechts twee koppen in de vier taken waar minimaal twee keer langdurig op 

gefixeerd is (zie tabel 17). In taak 2 werd er twee keer langdurig gefixeerd op de kop 

‘Schriftelijk’. Dit is de kop waar het antwoord op de taak te lezen is en het zal dan ook 

waarschijnlijk zo zijn dat het langdurig fixeren veroorzaakt werd doordat proefpersonen 

de kop herkenden als zijnde het juiste gedeelte van de tekst. In taak 4 werd er twee keer 

langdurig gefixeerd op de kop ‘Wijkopzichters’. Deze langdurige fixaties vonden plaats op 

het moment dat de proefpersoon op zoek was naar de wethouder die zij verantwoordelijk 

konden stellen voor het slechte fietspad.  

 

Koppen 
Taak Kop Pagina Aantal fixaties Soort 

2 Schriftelijk Verhuizen 2 Correcte heading 
4 Wijkopzichters Meldpunt Woonomgeving 2 Concurrerende heading 
Tabel 17: Koppen waar tijdens lezen langdurig op gefixeerd is 

 

Aan de woorden waar langdurig op gefixeerd is (zie tabel 18), valt op dat de fixaties 

slechts op twee verschillende pagina’s hebben plaatsgevonden: de pagina 

‘Huisvestingsvergunning’ en de pagina ‘Verhuizen’.  

Voor de pagina ‘Verhuizen’ lijkt een logische verklaring te zijn: dit is de pagina waar het 

antwoord op de taak staat en proefpersonen zullen er langer op gefixeerd hebben omdat 

ze zeker wilden weten of ze het juiste antwoord hebben gevonden.  
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Woorden 
Taak Woord Pagina Aantal fixaties 

1 Eemlandse Huisvestingsvergunning 2 
1 € 615,01 Huisvestingsvergunning 2 
1 € 158.850 Huisvestingsvergunning 2 
2 Aangifteformulier Verhuizen 4 
2 Ondertekende Verhuizen 2 
Tabel 18: Woorden waar tijdens lezen langdurig op gefixeerd is 

 

Voor de pagina ‘Huisvestingsvergunning’ is het niet zo gemakkelijk om een verklaring te 

vinden, het is namelijk niet de doelpagina van de taak, maar een tussenpagina voordat 

de proefpersoon op de doelpagina terechtkomt. Dat er langdurig gefixeerd wordt op een 

aantal woorden op deze pagina, kan dan wijzen op mogelijke usabilityproblemen. Dat 

proefpersonen langdurig fixeren op het woord ‘Eemlandse’, zou veroorzaakt kunnen 

worden doordat de proefpersonen niet op de hoogte zijn van het feit dat Amersfoort tot 

de zogenaamde ‘Eemlandse gemeenten’ behoort.  

De andere twee langdurige fixaties op deze pagina waren de twee bedragen € 615,01 en 

€ 158.850. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat dit geen mooie ronde 

bedragen zijn. Waarschijnlijk verbazen de proefpersonen zich hierover of moeten ze 

langer kijken voordat ze weten welk bedrag er nu daadwerkelijk staat. 

Bruikbaarheid 

Door het achterhalen van woorden waar langdurig op gefixeerd is, kan er gemakkelijk 

vastgesteld worden waar men moeite heeft met bepaalde woorden in een tekst. Hierdoor 

kunnen inhoudelijke usabilityproblemen achterhaald worden die te maken hebben met de 

subdimensie begrijpelijkheid. Er moet echter wel op gelet worden dat de langdurige 

fixaties niet gemaakt zijn op de doelpagina van de taak, want dan is het waarschijnlijker 

dat de langdurige fixaties gemaakt zijn doordat de proefpersoon het antwoord zeker wil 

weten of aan het voorlezen is, dan dat de proefpersoon moeite heeft met de tekst. Van 

der Burg (2008) heeft dit probleem opgelost door de doelpagina’s buiten beschouwing 

van deze hypothese te laten. Bij de website van Amersfoort is dit nagenoeg onmogelijk, 

omdat er dan haast geen pagina’s met tekst meer over zouden blijven, maar alleen 

pagina’s die bestaan uit links. 

Het grote nadeel van deze resultaten is dat je aan de achterhaalde woorden niet kunt 

afleiden wat er met deze woorden aan de hand is, dat blijft altijd de interpretatie van de 

onderzoeker. 
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Hypothese 3: 

Als blijkt dat proefpersonen wel op een goede link fixeren maar er niet op 

klikken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

 

Het valt op dat het fixeren op een goede link, maar er niet op klikken, niet bij alle 

proefpersonen voorkomt. Dit wordt veroorzaakt doordat proefpersonen die het goede 

antwoord op de taak vinden via de optimale route, ook op de correcte links geklikt 

moeten hebben om op de doelpagina terecht te komen. Zoals uit tabel 9 (pagina 38) 

blijkt, is deze situatie maar liefst 35 van de 52 keer voorgekomen. Er blijven dus nog 

maar zeventien taken van proefpersonen over waar wel afgeweken is van de route en 

waar uitgehaald kan worden of zij wel op een goede link hebben gefixeerd, maar er niet 

op hebben geklikt.  

 

In tabel 19 zijn de links opgesomd die minimaal twee keer door de proefpersonen gezien 

werden, maar niet aangeklikt zijn. Een volledige lijst waarbij de eenmalige links ook in 

opgenomen zijn is te vinden in bijlage 10. 

 

Links 

Taak Link Pagina 
Aantal 
fixaties 

1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen & Bouwen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen 4 
Tabel 19: Links die wel gezien zijn, maar waar niet op geklikt is 

 

Het valt hier op dat het altijd om de link ‘Huisvestingsvergunning’ gaat, maar niet altijd 

op dezelfde pagina. Het lijkt er dan ook op te wijzen dat er op het gebied van labeling 

iets met deze link aan de hand is, dat wijst op een usabilityprobleem. Het gaat hier dan 

waarschijnlijk ook weer om hetzelfde punt als bij de eerste hypothese, waarbij 

‘Huisvestingsvergunning’ als een onbekende correcte link kan worden aangemerkt. 

Proefpersonen weten waarschijnlijk niet wat het woord betekent en klikken er daarom 

niet op.  

Bruikbaarheid 

Door te achterhalen welke links bekeken worden, maar waar proefpersonen niet op 

klikken is goed te zien of er iets aan de hand is met het label van de link. Want waarom 

zou een proefpersoon er anders niet op klikken? Dit is dus één van de mogelijkheden die 

eyetracking biedt, maar het levert niet heel brede resultaten op, de resultaten blijven 

namelijk beperkt tot de subdimensie ‘labels’. Het onderzoek van Van den Burg (2008) 
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laat ook zien dat de resultaten van deze hypothese beperkt blijven tot de subdimensie 

labels, maar dat het zeer zeker wel nuttig is dat deze resultaten achterhaald worden. 

Hypothese 4: 

Als blijkt dat proefpersonen niet op een cruciale link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

 

Deze hypothese kan net zoals de vorige hypothese, alleen voorkomen bij proefpersonen 

die afgeweken zijn van de optimale route. Alleen dan kunnen zij een correcte link niet 

gezien hebben waardoor ze van de optimale route zijn afgeweken. Bij de ideale route 

hadden ze namelijk in ieder geval de goede link moeten zien. In tabel 20 is te zien welke 

links meerdere malen niet gezien zijn door de proefpersonen. Een volledige lijst waarin 

ook de links opgenomen zijn die eenmalig niet gezien zijn door de proefpersonen is te 

vinden in bijlage 11. 

 

Niet fixeren 
Taak Link Pagina Aantal keer niet gefixeerd 

1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 3 
2 Producten & Diensten Homepage 2 
2 Verhuizen Burgerzaken 2 
3 Winkels en Markten Homepage 3 
4 Bestuur Meldpunt Woonomgeving 3 
Tabel 20: Niet fixeren op een cruciale link 

 

Wat opvalt aan deze tabel, in tegenstelling tot de voorgaande hypothesen, is dat taak 3 

hier wél voorkomt. Vaak leek het erop dat taak 3 geen problemen opleverde, maar als de 

data vanuit het oogpunt van het NIET fixeren op links bekeken wordt, lijkt er toch wat 

met taak 3 aan de hand te zijn. De link ‘Winkels en Markten’ is namelijk de juiste link. 

Deze is heel onlogisch geplaatst onder de primaire link ‘Ondernemen’. Deze link zou 

misschien vanuit het oogpunt van koopzondagen eerder verwacht worden onder ‘Wonen 

& Leven’ of ‘Over Amersfoort’. Hierdoor is het drie keer voorgekomen dat proefpersonen 

niet gefixeerd hebben op de link ‘Winkels en Markten’ op de homepage of het 

bijbehorende uitklapmenu ‘Ondernemen’. Hierdoor zijn proefpersonen belemmerd in het 

vinden van het antwoord op de taak. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat het 

niet logisch is dat deze link onder ‘Ondernemen’ staat.  

 

Verder valt op dat alweer de link ‘Huisvestingsvergunning’ in de tabel voorkomt. Dit keer 

niet doordat er lang of vaak op gefixeerd wordt, maar doordat er juist helemaal NIET op 

gefixeerd wordt door de proefpersonen. Dit komt voor op de pagina van Bestaande 
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Koopwoningen en wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat deze link niet opvallend op de 

pagina staat weergegeven (zie figuur 13). 

 

 
Figuur 13: De link ‘Huisvestingsvergunning’ staat niet opvallend op de pagina ‘Bestaande Koopwoningen’ 

Bruikbaarheid 

Door te achterhalen op welke cruciale links proefpersonen niet hebben gefixeerd, kunnen 

usabilityproblemen op het gebied van bereikbaarheid en vormgeving achterhaald worden. 

Op het gebied van bereikbaarheid hebben de usabilityproblemen te maken met de 

subdimensie structuur. Deze hypothese levert usabilityproblemen op die vrij gemakkelijk 

op te lossen zijn. Een menu-item verplaatsen kost bijvoorbeeld niet veel moeite en ook 

het verplaatsen van een link van het ene menu naar het andere zou niet veel moeite 

moeten kosten.  

Hypothese 5: 

Als blijkt dat proefpersonen herhaaldelijk (minimaal vier keer) tijdens één 

bezoek naar dezelfde link kijken, is er sprake van een usabilityprobleem. 
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Net zoals dat bij de eerste hypothese afgebakend werd wanneer iemand langdurig 

fixeerde, is het bij deze hypothese van belang om een richtlijn op te stellen wanneer 

iemand herhaaldelijk naar dezelfde link kijkt. Omdat dit nog niet in eerdere onderzoeken 

is uitgezocht, is deze richtlijn gebaseerd op logisch redeneren. Uit de hypothese blijkt dat 

de richtlijn is vastgesteld op vier keer. Dit is gedaan door logisch redeneren: bij de eerste 

keer kijken gaat het om signaleren van de link, bij twee keer kijken gaat het om het 

lezen van de link, bij de derde keer kijken is de proefpersoon de link aan het controleren 

(‘Heb ik wel de goede link?’). Als de proefpersoon dan nóg meer op de link fixeert, moet 

er haast wel iets aan de hand zijn. Dat deze richtlijn opgesteld is aan de hand van 

logische redenatie, kan er voor zorgen dat de problemen die voortkomen uit de 

eyetrackingdata onterecht worden aangemerkt als usabilityprobleem. Aan het eind van 

de bespreking van deze resultaten zal aangegeven worden of deze richtlijn al dan niet 

bruikbaar is voor het opsporen van usabilityproblemen vanuit eyetrackingdata. 

 

Tijdens het analyseren van de eyetrackingdata van de proefpersonen bleek het echter 

niet zo vaak voor te komen dat een link vier keer was bekeken omdat er iets mis mee 

was. Het gaat namelijk in alle gevallen om links die leiden naar het goede antwoord op 

de taak (zie tabel 21). Voor een overzicht van alle gevallen (ook die één keer zijn 

voorgekomen), zie bijlage 12. Het valt op dat taak 3 weer niet voorkomt in deze tabel. 

De links die de proefpersonen tegenkomen tijdens taak 3 blijken dus duidelijk genoeg te 

zijn zodat proefpersonen er niet vier of meer keer naar hoeven te kijken.  

 

Veelvuldige fixaties 
Taak Link Pagina Aantal keer > 4 fixaties 

1 Kopen Wonen & Bouwen 4 
1 Criteria 

Huisvestingsvergunning 
Huisvestingsvergunning 

3 
1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen 2 
1 Bestaande 

Koopwoningen 
Kopen 

2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen & Bouwen 2 
2 Verhuizen naar 

Amersfoort vanuit een 
andere plaats 

Verhuizen 

4 
2 Verhuizen Burgerzaken 2 
4 Meldingsformulier Meldpunt Woonomgeving 2 
Tabel 21: Links waar meer dan vier keer op gefixeerd is 

 

Verder valt het ook hier weer op dat de link ‘Huisvestingsvergunning’ veelvuldig 

voorkomt, namelijk drie keer en wanneer de link ‘Criteria Huisvestingsvergunning’ 

meegerekend wordt zelfs vier keer. Al deze links leidden wel naar het goede antwoord 

van de taak, maar er kan hier niet zomaar gesteld worden dat er daarom verder niets 
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aan de hand is. Ook hier blijkt het woord huisvestingsvergunning dusdanige problemen 

op te leveren waardoor de proefpersonen gewoon niet in één keer begrijpen wat de link 

betekent en daarom vier of meer keer moeten kijken voordat ze klikken.  

Net zoals bij hypothese 1, staat ook hier de link ‘Kopen’ erbij. Het viel al op dat de 

proefpersonen langdurig op deze link fixeerden, maar nu blijkt ook dat er proefpersonen 

zijn die meer dan vier maal naar deze link hebben gekeken. Hiervoor valt dezelfde 

verklaring aan te voeren: dat proefpersonen zich afvragen of de taak nu ging om huren 

of kopen. Het woord ‘kopen’ spreekt namelijk voor zich, zeker wanneer het staat op een 

pagina als ‘Wonen & Bouwen’, zoals hier het geval is. 

 

Bij taak 2 valt op dat er twee keer meer dan vier maal binnen één bezoek op de link 

‘Verhuizen’ is gefixeerd. Dit is misschien te verklaren door het feit dat deze link nogal 

onopvallend opgesteld staat op de pagina Burgerzaken. Het zou zo kunnen zijn dat 

proefpersonen daarom even een paar keer moesten kijken of het nu daadwerkelijk 

klopte. De link ‘Verhuizen’ stond namelijk helemaal onderaan en had geen rijtje links 

onder zich, zoals de andere thema’s op deze pagina wel hadden (zie figuur 14). 

 
Figuur 14: Het blauwe kader laat zien dat de link verhuizen nogal verdekt opgesteld staat op de pagina. 
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Bruikbaarheid 

Uit deze resultaten blijkt enerzijds dat het analyseren van veelvuldig bekeken links niet 

zoveel zegt over mogelijke usabilityproblemen. Vooral omdat hier niet duidelijk is of de 

proefpersonen aan het ‘controleren’ zijn of ze de juiste link hebben voor de taak, of dat 

ze de link niet begrijpen. Hierdoor is het nut van het achterhalen van deze resultaten 

moeilijk te verdedigen. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door het feit dat minimaal vier 

keer bekijken een te lage ondergrens is voor een usabilityprobleem, waardoor de fase 

waarin de proefpersoon aan het controleren is of het de juiste link is, nog niet voorbij is 

na vier keer bekijken.  

Anderzijds zou het wel zo kunnen zijn dat, ondanks dat het de juiste links zijn voor de 

taken, dat er wel iets met deze links aan de hand is. Dan is het juist wél weer nuttig om 

deze resultaten te achterhalen. Om deze reden zullen dan ook alleen de gevallen waarbij 

een logische verklaring voor het probleem gevonden kan worden, meegenomen worden 

in de lijst van usabilityproblemen. De links ‘Bestaande Koopwoningen’ op de pagina 

‘Kopen’, ‘Verhuizen naar Amersfoort vanuit een andere plaats’ op de pagina ‘Verhuizen’ 

en ‘Meldingsformulier’ op de pagina ‘Meldpunt Woonomgeving’ vallen hierdoor buiten de 

lijst van usabilityproblemen. In het onderzoek van Van der Burg (2008) zijn de resultaten 

van deze hypothese helemaal buiten beschouwing van het onderzoek gebleven en zijn de 

gevallen van meer dan vier keer fixeren op een link niet meegenomen in de 

usabilityproblemen. Mocht hier nogmaals onderzoek naar gedaan worden is het aan te 

bevelen om een hoger aantal keer fixeren in acht te nemen, zodat ook hier alleen de 

‘extreme’ gevallen overblijven.  

 

Er worden met deze resultaten mogelijke usabilityproblemen achterhaald die te maken 

hebben met de bereikbaarheid en de vormgeving van de website. Bij de bereikbaarheid 

vallen deze usabilityproblemen dan onder te brengen onder de subdimensie labels. 

Vanuit deze resultaten kan echter maar weinig gezegd worden wat de verklaring is van 

het vele malen naar een bepaalde link kijken, dat blijft zoals al bij eerder hypothesen is 

gezegd, de eigen interpretatie van de onderzoeker.  

Hypothese 6: 

Als proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, maar niet het goede antwoord 

op de taak geven, wijst dit op een usabilityprobleem. 

 

De data die bij deze hypothese geanalyseerd kunnen worden, moeten voortkomen uit de 

taken waarbij proefpersonen in ieder geval de juiste doelpagina hebben bezocht. 

Wanneer gekeken wordt naar bijlage 7 waar alle routes van de proefpersonen in staan 

weergegeven, is te zien dat dit in 42 van de 52 keer het geval was (zie ook tabel 22). 
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Doelpagina / Antwoord 
 Taak 1 Taak 2 Taak 3 Taak 4a Taak 4b/c 

Proefpersoon 2 2 1 1 2 3 
Proefpersoon 4 1 1 1 1 1 
Proefpersoon 6 1 1 1 1 1 
Proefpersoon 8 1 1 3 1 3 
Proefpersoon 13 3 1 1 1 1 
Proefpersoon 16 1 1 1 1 3 
Proefpersoon 18 1 1 1 1 2 
Proefpersoon 20 3 3 1 3 2 
Proefpersoon 22 2 1 1 1 2 
Proefpersoon 25 1 3 1 1 1 
Proefpersoon 26 1 1 1 1 3 
Proefpersoon 28 1 1 1 1 1 
Proefpersoon 29 1 1 1 1 1 
Tabel 22: Bezoek van de doelpagina en geven van het antwoord 

Legenda: 

1 = Wel de doelpagina bezoeken én het juiste antwoord geven 

2 = Wel de doelpagina bezoeken, maar NIET het juiste antwoord geven 

3 = NIET de doelpagina bezoeken én NIET het juiste antwoord geven 

 

In bovenstaande tabel is alleen taak 4 opgesplitst in twee delen, omdat hier ook twee 

verschillende doelpagina’s bij horen. Bij taak 4a kan de proefpersoon het goede antwoord 

vinden op de pagina ‘Meldingen & Klachten’ of ‘Meldpunt Woonomgeving’. Bij taak 4b/c 

moeten de proefpersonen naar een andere pagina om het juiste antwoord te vinden, 

namelijk de pagina ‘Wethouders’. Bij taak 1 tot en met 3 is er voor de gehele taak slechts 

één doelpagina waarop alle antwoorden op de deelvragen te vinden zijn.  

 

Uit tabel 22 blijkt dat bij het bezoeken van de doelpagina en het geven van het antwoord 

op de taak, er zich drie verschillende situaties kunnen voordoen: 

- De proefpersoon bezoekt de doelpagina en geeft het juiste antwoord (geel 

gearceerd); 

- De proefpersoon bezoekt de doelpagina, maar geeft NIET het juiste antwoord 

(groen gearceerd); 

- De proefpersoon bezoekt NIET de doelpagina en geeft NIET het juiste antwoord 

(rood gearceerd). 

Omdat deze hypothese zich richt op de situatie waarin de proefpersoon de doelpagina 

WEL bezocht heeft, wordt de derde situatie in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

Bij de eerste situatie is er geen probleem, want de proefpersoon heeft de doelpagina 

gevonden én het goede antwoord gegeven. Daarom valt ook deze situatie buiten deze 

hypothese. Uiteindelijk zijn dus alleen de groen gearceerde cellen van belang voor deze 

hypothese. 
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De tweede situatie levert interessante gegevens op. Het blijkt dat het alleen bij taak 1 en 

taak 4 (zowel a als b/c) is voorgekomen dat proefpersonen zich wel op de goede pagina 

begaven, maar uiteindelijk niet het goede antwoord hebben gegeven.  

Dit zegt iets over de manier waarop het antwoord is weergegeven op de pagina. Óf het 

antwoord is wel gelezen door de proefpersonen, maar niet goed begrepen, óf de 

proefpersonen hebben het antwoord helemaal niet gelezen op de doelpagina. De 

eyetrackingdata kunnen hier gebruikt worden om in kaart te brengen in hoeverre deze 

situaties voorgekomen zijn. In het geval van wel het antwoord lezen, maar niet het 

goede antwoord geven, wijzen de eyetrackingdata op een probleem op het gebied van de 

dimensie inhoud en in het geval van het niet lezen van het antwoord, wijzen de 

eyetrackingdata op een probleem op het gebied van de dimensie vormgeving.  

Het tweede geval komt bij deze proefpersonen niet voor, maar het eerste geval wel. 

Opmerkelijk is dat dit bij het onderzoek van Van der Burg (2008) ook het geval is.  

 

Bij taak 1 zijn er twee proefpersonen die wél op de doelpagina ‘Criteria 

Huisvestingsvergunning’ zijn geweest, maar dan niet het goede antwoord hebben 

gegeven. Het antwoord dat beide proefpersonen gaven was dat zij niet in aanmerking 

kwamen voor een huisvestingsvergunning omdat ze onvoldoende binding hadden. In de 

tekst van de pagina wordt echter uitgelegd wanneer je wél voldoende binding hebt, en 

daar voldeden de proefpersonen naar aanleiding van de taak aan. Zij hadden dus 

duidelijk moeite om de tekst te begrijpen. 

 

Bij taak 4a komt het slechts één keer voor dat een proefpersoon het onjuiste antwoord 

geeft ondanks dat hij wel de doelpagina bezoekt. Hij zegt dat hij het telefonisch en via de 

mail kan melden, maar heeft het niet over het Meldpunt Woonomgeving, waardoor het 

antwoord niet goed gerekend is. Omdat dit slechts bij één proefpersoon voorkomt, kan 

dit niet gezien worden als een usabilityprobleem. 

 

Bij taak 4b/c komt het drie keer voor dat proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, 

maar niet het goede antwoord geven. Zij hebben de pagina met de wethouders bezocht, 

maar hebben dan vaak de verkeerde wethouder gekozen die verantwoordelijk zou zijn 

voor het onderhoud aan het fietspad. Zij kozen dan namelijk voor wethouder Ruud 

Luchtenveld, omdat hij over Ruimtelijke Ordening en Verkeer gaat. Zij vonden het 

fietspad meer bij Ruimtelijke Ordening of Verkeer behoren dan tot Openbare Ruimte, 

waar wethouder Hans van Daalen verantwoordelijk voor is. Hieruit blijkt dat de termen 

die gebruikt worden voor de beleidsgebieden van de wethouders niet voor iedereen 

duidelijk en goed te begrijpen zijn.  
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Bruikbaarheid 

Door het achterhalen van de bovenstaande resultaten, kan eyetracking zorgen voor het 

opsporen van problemen met betrekking tot de dimensie inhoud. Meerdere methoden 

zouden natuurlijk kunnen opsporen of de proefpersoon op de doelpagina is geweest en of 

het goede antwoord is gegeven. Eyetracking heeft echter nog het voordeel dat er 

gekeken kan worden of de proefpersoon het goede antwoord gelezen heeft. Hierdoor kan 

er bepaald worden waarom een proefpersoon een onjuist antwoord heeft gegeven: heeft 

hij het goede antwoord niet gelezen of niet begrepen? Als de proefpersoon de tekst niet 

begrepen heeft is er sprake van een usabilityprobleem dat met behulp van de 

oogbewegingen opgespoord heeft kunnen worden. 

Hypothese 7: 

Als blijkt dat proefpersonen regressies naar een specifiek stukje tekst vertonen, 

is er sprake van een usabilityprobleem. 

 

Het maken van regressies gebeurt altijd tijdens het lezen. Proefpersonen zijn vergeten 

wat ze net gelezen hebben of vonden een deel van de tekst zo belangrijk dat zij een zin 

of alinea weer opnieuw lezen. Ook komt het voor dat er een regressie gemaakt wordt 

naar een specifiek woord, waarbij de proefpersoon een bepaald woord uit een tekst nog 

een keer bekijkt als hij aan het lezen is.  

Uit de verzamelde eyetrackingdata blijkt dat het voornamelijk de doelpagina’s zijn 

waarop regressies plaatsvinden. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de proefpersonen 

hier moesten nadenken of ze het juiste antwoord op de taak hadden gevonden en de 

tekst dus wel móesten begrijpen. Ook hebben de proefpersonen de tekst minimaal nog 

één keer extra moeten lezen omdat hen gevraagd was om het antwoord op de taak 

hardop voor te lezen. 

 

Regressies 
Taak Pagina Regressie Aantal regressies 

1 Criteria Huisvestingsvergunning derde zin, 2e alinea 4 
1 Huisvestingsvergunning eerste zin, 2e alinea 3 
2 Verhuizen "woon" 2 
2 Verhuizen "de aangifte kan…" 2 
4 Meldpunt Woonomgeving "Online Melden" 2 
Tabel 23: Het aantal keer dat er naar een stukje tekst een regressie gemaakt is 

 

In tabel 23 is te zien wanneer er minimaal twee proefpersonen naar hetzelfde stukje 

tekst een regressie hebben gemaakt. Een volledige lijst waarin ook de enkele gevallen 

verwerkt zijn, is te vinden in bijlage 13.  
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Maar liefst vier proefpersonen bleken moeite te hebben met de tweede zin van de tweede 

alinea op de pagina ‘Criteria huisvestingsvergunning’. Het gaat hier om de zin: 

“Het aantal uren, dat gewerkt wordt moet tenminste overeenstemmen met de helft van het 

aantal uren dat een normale werkweek uitmaakt.3” 

Ondanks dat in deze zin het antwoord op de taak staat, is dit niet het enige argument dat 

aangevoerd kan worden waarom vier proefpersonen hier regressies naar hebben 

gemaakt. De inhoud van de zin is een puzzel op zich. Tijdens het lezen moet de 

proefpersoon er namelijk allemaal extra informatie bijhalen, wil hij de zin kunnen 

interpreteren. Hij moet weten hoeveel uur hij werkt, hoeveel uren een normale werkweek 

heeft en hoeveel de helft van dat aantal uren is. Wanneer je dat tijdens het lezen 

allemaal moet bedenken terwijl het niet eens om je echte situatie gaat, maar om de 

situatie uit de taak (die je dus ook nog moet onthouden), is het niet zo raar dat deze zin 

een aantal keer gelezen moet worden voordat de proefpersoon weet wat er nu werkelijk 

gezegd wordt en of hij hier aan voldoet.  

Verder hebben drie proefpersonen regressies gemaakt naar de eerste zin van de tweede 

alinea van de pagina ‘Huisvestingsvergunning’. Hier gaat het om de zin: 

“De woningen die binnen de betaalbare grenzen vrijkomen, dienen dan ook beschikbaar te 

zijn voor de mensen die hier op aangewezen zijn.4” 

Blijkbaar hebben de proefpersonen moeite met deze zin, want deze staat niet op een 

doelpagina en is dus ook niet de zin waarin zij het antwoord op de taken kunnen vinden. 

Wel is hier weer hetzelfde aan de hand als daarnet. Er zijn veel vragen die beantwoord 

moeten worden voordat de proefpersoon de zin kan begrijpen: “wat zijn woningen binnen 

betaalbare grenzen?”, “wie zijn die mensen die hierop aangewezen zijn?”. Hierdoor is het 

voor de proefpersonen na het lezen van deze zin niet in één keer duidelijk waar het nu 

precies over gaat. 

                                           
3 http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=103282, laatst geraadpleegd 8 februari 2008 
4 http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=103278, laatst geraadpleegd 8 februari 2008 
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Uit bovenstaande twee gevallen blijkt dat de teksten op de website niet duidelijk zijn. De 

ambtelijke regels die gelden in het geval van een huisvestingsvergunning zijn niet 

vertaald naar begrijpelijk taalgebruik, waardoor de proefpersonen moeite hebben met de 

teksten. 

 

Bij taak 2 worden er door 

meerdere proefpersonen 

regressies gemaakt op de 

pagina ‘Verhuizen’. Bij 

twee proefpersonen vindt 

er een regressie plaats 

naar het cursieve woord 

“woon” en bij twee 

proefpersonen vindt er een 

regressie plaats naar de 

tekst “de aangifte kan…” 

(zie figuur 15).  

Naar “De aangifte kan…” 

worden de regressies 

waarschijnlijk gedaan 

omdat hier het antwoord 

op de taak staat, maar met 

het woord “woon” is 

waarschijnlijk wel iets aan 

de hand. Zoals te zien is in 

figuur 15 staat het op een 

aparte regel, als een soort 

van tussenkopje. De 

proefpersonen zullen dit bij 

het scannen of vlug lezen 

van de tekst dan waarschijnlijk ook zien als tussenkopje. Echter klopt er dan niets meer 

van de tekst die er om heen staat, want het woord “woon” is een onderdeel van de zin en 

zelfs een onderdeel van het woord “woonadres”. De gemeente Amersfoort wil 

waarschijnlijk het woord “woonadres” benadrukken, maar dat werkt op deze manier 

echter tegenovergesteld. 

Tot slot blijkt uit tabel 23 ook dat bij taak 4 op de pagina ‘Meldpunt Woonomgeving’ door 

twee proefpersonen een regressie gemaakt is naar de kop “Online Melden”. Onder deze 

Figuur 15: Regressies in de tekst op de pagina verhuizen 
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kop staat het antwoord op de taak, dus het is logisch dat dit is gebeurd en lijkt niet te 

wijzen op een usabilityprobleem. 

Bruikbaarheid 

Het bepalen van regressies voor het achterhalen van usabilityproblemen levert resultaten 

op die betrekking hebben op de dimensie vormgeving of de dimensie inhoud. Het bepalen 

wanneer iets een regressie is, is echter zeer moeilijk. Doordat het lettertype op de 

website van de gemeente Amersfoort vrij klein is, is het vaak moeilijk te zien waar de 

regressie precies naar is gemaakt. En ook zijn de opnamen van de oogbewegingen niet 

altijd even nauwkeurig genoeg (bijvoorbeeld door kleine verschuivingen) om te bepalen 

waar de regressie precies naar toe is gegaan.  

Wanneer je echt regressies zou willen meten zou de tekst groter moeten zijn, met de 

regels verder uit elkaar. Ook zou ervoor gezorgd moeten worden dat de proefpersoon 

gedurende het experiment echt niet beweegt, waardoor de oogbewegingen wel 

nauwkeurig genoeg zijn om regressies duidelijk te kunnen bepalen. Tijdens dit onderzoek 

mochten de proefpersonen namelijk terugkijken naar hun formulier met taken, waardoor 

ze tijdens het onderzoek bewogen en er de kans bestaat dat de oogbewegingen een klein 

beetje verschoven zijn. Dit kleine beetje kan er echter wel voor gezorgd hebben dat de 

regressies bijvoorbeeld één regel naar boven of naar beneden zijn geschoven.  

6.1.3 Usabilityproblemen opgespoord met eyetracking 

Nu de hypothesen 1 tot en met 7 uitgewerkt zijn, kan er bepaald worden hoeveel 

usabilityproblemen eyetracking heeft opgespoord en onder welke dimensie en 

subdimensie deze usabilityproblemen vallen. Daarnaast kan er dan per usabilityprobleem 

vastgesteld worden wat de relevantie van het probleem is door dit uit te rekenen aan de 

hand van de richtlijnen uit hoofdstuk 5.2.1. Met al deze informatie kan er een antwoord 

geformuleerd worden op deelvraag 1: Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via 

eyetracking? 

 

In bijlage 14 is een lijst te vinden waarin alle usabilityproblemen die naar voren zijn 

gekomen in de hypothesen opgesomd zijn. Deze lijst is gesorteerd per hypothese en laat 

zien dat er in totaal 32 usabilityproblemen zijn opgespoord. De oorspronkelijke lijst was 

langer, maar er zaten een aantal dubbele usabilityproblemen tussen door overlap van het 

soort probleem dat opgespoord werd met de hypothesen. Het is namelijk zo dat het 

zowel in hypothese 1 als in hypothese 3 gaat om het fixeren op een link, waardoor er een 

probleem opgespoord wordt dat te maken heeft met het label van de link in de dimensie 

bereikbaarheid. Er is nagegaan wanneer dit het geval was en het bleek dat dit twee keer 

voorkwam. Dubbel in de lijst waren de link ‘Huisvestingsvergunning’ op de pagina 
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‘Wonen en Bouwen’ en de link ‘Huisvestingsvergunning’ op de pagina ‘Wonen’. Deze twee 

problemen zijn samengevoegd binnen hypothese 1 en verwijderd uit hypothese 3. 

Hierdoor blijft er bij hypothese 3 slechts één opgespoord usabilityprobleem over. Ook 

hypothese 5 spoort (deels) problemen op die geplaatst kunnen worden in de dimensie 

bereikbaarheid en de subdimensie labels. Wanneer ook hier eenzelfde link voorkwam als 

in hypothese 1, is hier dezelfde procedure gehanteerd als bij hypothese 3.  

 

Van de uiteindelijk 32 overgebleven 

usabilityproblemen zijn er veertien 

opgespoord in de dimensie bereikbaarheid, 

dertien in de dimensie inhoud en vijf in de 

dimensie vormgeving (zie tabel 24). 

 

Binnen de dimensie bereikbaarheid hebben 

de eyetrackingdata dus veertien 

verschillende usabilityproblemen aan het 

licht weten te brengen. Hiervan vallen de 

meeste onder de subdimensie labels, 

namelijk elf problemen. De overige drie problemen zijn onder te brengen onder de 

subdimensie structuur. Wat betreft de dimensie bereikbaarheid kan gesteld worden dat 

eyetracking veel problemen opspoort, maar wel vrij beperkt is als er gekeken wordt naar 

de subdimensies van deze problemen. Over de subdimensies gebruiksgemak en snelheid 

komen er door middel van eyetracking namelijk helemaal geen problemen aan het licht.  

De belangrijkste problemen die eyetracking aan het licht heeft gebracht op het gebied 

van de dimensie bereikbaarheid zijn de problemen met de link ‘Huisvestingsvergunning’. 

Deze link kwam voor op verschillende pagina’s en telkens kwam terug dat er iets mis was 

met deze link. Het woord huisvestingsvergunning is cruciaal in het oplossen van taak 1 

en er waren steeds proefpersonen die er moeite mee hadden. Zo werd er vijf keer 

langdurig op gefixeerd (hypothese 1), werd er acht keer wel op gefixeerd maar niet op 

geklikt (hypothese 3), werd er drie keer helemaal niet op gefixeerd (hypothese 4) en 

werd er zes maal herhaaldelijk op gefixeerd (hypothese 5). Ondanks dat deze link dus 

vier keer terug kwam in de resultaten van de hypothesen, kon er slechts één keer een 

andere conclusie getrokken worden dan dat er iets mis was met het label van de link. 

Slechts één keer (bij hypothese 4) kon de vormgeving het gevonden probleem verklaren. 

Hieruit blijkt ook weer de beperking van eyetracking tot de subdimensie labels. 

 

Op het gebied van de dimensie inhoud leveren de eyetrackingdata dertien problemen op. 

Van de drie subdimensies die vallen onder de dimensie inhoud (relevantie, 

Usabilityproblemen 
(sub)Dimensie Aantal Aantal 

Bereikbaarheid 14  

Gebruiksgemak  0 
Structuur  3 
Labels  11 
Snelheid  0 
Inhoud 13  

Relevantie  0 
Begrijpelijkheid  13 
Volledigheid  0 
Vormgeving 5  

Totaal 32  
Tabel 24: Verdeling van usabilityproblemen 
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begrijpelijkheid en volledigheid) is echter alleen de subdimensie begrijpelijkheid 

vertegenwoordigd binnen de gevonden usabilityproblemen. De twee belangrijkste 

problemen die gevonden zijn met betrekking tot de dimensie inhoud, zijn gevonden bij 

hypothese 6. Hierbij zijn proefpersonen wel op de juiste doelpagina beland, maar hebben 

zij niet het goede antwoord op de taak gegeven. Dit waren de pagina’s ‘Criteria 

Huisvestingsvergunning’ en ‘Wethouders’. Proefpersonen hebben de informatie op de 

pagina wel gelezen, maar blijkbaar niet begrepen. Deze usabilityproblemen over de 

inhoud zijn gevonden op het niveau van hele pagina’s en zijn daarom ook groter dan de 

problemen die gevonden zijn op het gebied van woorden of zinnen, zoals in hypothese 2 

en 7 het geval is.  

Dit laat zien dat eyetracking als het gaat om de dimensie inhoud vrij beperkt is. Het zou 

natuurlijk zo kunnen zijn dat er geen problemen in de overige twee subdimensies naar 

voren komen bij het uitvoeren van deze taken, maar het onderzoek van Van der Burg 

(2008) naar de website van de gemeente Haarlem laat ook zien dat eyetracking beperkt 

is op het gebied van de subdimensies relevantie en volledigheid. Of de oorzaak hiervan 

ligt bij de taken of de websites van de gemeente Amersfoort en Haarlem óf dat het te 

maken heeft met de mogelijkheden die eyetracking biedt wat betreft het vinden van 

usabilityproblemen op het gebied van de subdimensies relevantie en volledigheid zal in 

de reflectie nog verder worden besproken. 

 

Tot slot komen er op het gebied van de dimensie vormgeving vijf usabilityproblemen aan 

het licht. Dit is niet veel en komt ook slechts incidenteel voor in de verschillende 

hypothesen. Er is op basis van dit onderzoek niet te zeggen door middel van welke 

variabelen vastgesteld kan worden of er een probleem is met de vormgeving. Alleen 

incidentele gevallen kunnen bestempeld worden als vormgevingsprobleem. Het 

opmerkelijkste probleem dat hier naar voren is gekomen, is het schuingedrukte woord 

“woon” midden in de tekst op de pagina ‘Verhuizen’ (zie figuur 15, pagina 68). Het is 

daar waarschijnlijk neergezet om duidelijk te maken dat het om een woonadres gaat, 

maar door deze vormgeving wordt het juist veel onduidelijker. Het is daarom ook goed 

om te zien dat dit inmiddels ook is aangepast op de website van de gemeente 

Amersfoort5, het woord ‘woonadres’ staat nu wel gewoon in de lopende tekst, maar is nu 

vetgedrukt waardoor het wel opvalt. Het zou natuurlijk ook een fout geweest kunnen zijn 

van de gemeente Amersfoort. Gezien de situatie van deze pagina op dit moment lijkt het 

echter logischer er van uit te gaan dat het schuingedrukte geen fout was en de extra 

nieuwe regel wel. Het woord ‘woon’ is nu namelijk nog steeds gemarkeerd, terwijl de 

extra nieuwe regel is verwijderd. 

 

                                           
5 http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=102913, laatst geraadpleegd 8 februari 2008 
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Naast het kijken naar de dimensies waarin usabilityproblemen opgespoord kunnen 

worden door eyetracking, kan ook gekeken worden naar de relevantie van de gevonden 

usabilityproblemen. De relevantie van de gevonden usabilityproblemen is na te lezen in 

bijlage 14. Hieruit kan afgelezen worden dat de relevantie van de gevonden 

usabilityproblemen uiteenloopt van 1 tot 3,5. De relevantie kan, zoals besproken in de 

methode, uiteenlopen van 1 tot 5, dus 3,5 als hoogste relevantie is niet heel hoog.  

 

In tabel 25 is aangegeven in welke 

mate relevantiescores voorkomen 

bij de usabilityproblemen. De 

relevantiescores zijn hier ingedeeld 

in 1 tot en met 5 en de 

relevantiescores uit bijlage 14 zijn 

voor de indeling in deze tabel 

afgerond naar hele cijfers. Zo is bijvoorbeeld een relevantiescore van 2,83 ingedeeld in 

de categorie 3 en een relevantiescore van 2,24 bij de categorie 2. De gemiddelde 

relevantiescore van de problemen is zeer laag, namelijk 1,70. Dit wil zeggen dat de 

problemen die opgespoord worden door middel van eyetracking niet heel relevant zijn.  

 

De relevantie bestaat uit de 

waarschijnlijkheid en de ernst van het 

probleem. In tabel 26 is te zien dat 

voornamelijk de cijfers van de 

waarschijnlijkheid de score op relevantie 

naar beneden halen. Veel 

usabilityproblemen zijn slechts door twee 

of drie proefpersonen ervaren, waardoor 

deze problemen volgens de richtlijnen 

ingeschaald moeten worden in de laagste 

categorie van waarschijnlijkheid. Er is 

slechts één usabilityprobleem dat in de 

hoogste categorie van waarschijnlijkheid 

valt, slechts één usabilityprobleem in de 

één na hoogste categorie en ook maar één 

usabilityprobleem in de derde / middelste categorie van waarschijnlijkheid. In de tweede 

categorie van waarschijnlijkheid vallen twee problemen, wat ook niet heel veel is. Dit laat 

zien dat de problemen die eyetracking opspoort vaak niet waarschijnlijk zijn.  

 

Relevantie 
Relevantiescore Aantal usabilityproblemen 

1 19 
2 10 
3 3 
4 0 
5 0 

Tabel 25: Relevantiescore van de usabilityproblemen 

Waarschijnlijkheid 

Score 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 27 
2 2 
3 1 
4 1 
5 1 

Gemiddelde waarschijnlijkheid: 1,34 
Ernst 

Score 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 6 
2 16 
3 3 
4 4 
5 3 

Gemiddelde ernstscore: 2,44 
Tabel 26: Waarschijnlijkheid en ernstscores 
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De oorzaak hiervan zou gezocht kunnen worden in het feit dat er met behulp van de 

eyetrackingdata zeer precies aangegeven kan worden waar een probleem zich heeft 

voorgedaan, waardoor er heel specifiek vastgesteld kan worden op welke plaats een 

probleem zich heeft voorgedaan. Hierdoor is de kans minder groot dat veel 

proefpersonen precies hetzelfde probleem op exact dezelfde plaats ervaren en er dus 

veel problemen zijn met een lage waarschijnlijkheid. 

 

Wat betreft de ernst van de problemen laten de gevonden usabilityproblemen wel hogere 

cijfers zien. Zes usabilityproblemen vallen in de laagste categorie van ernst en 

belemmeren de proefpersoon niet of nauwelijks in het uitvoeren van de taak. Zestien 

usabilityproblemen vallen in de tweede categorie van ernst en zorgen daarmee voor een 

korte belemmering bij het uitvoeren van de taak. Drie usabilityproblemen vallen in de 

middelste / derde categorie van ernst en zorgen er voor dat de proefpersoon op een 

verkeerde pagina terecht komt. Vier usabilityproblemen vallen in de vierde categorie van 

ernst en zorgen ervoor dat de proefpersoon meerdere malen op de verkeerde pagina 

terechtkomt. In de hoogste categorie van ernst vallen drie usabilityproblemen. Deze 

problemen zorgen ervoor dat de proefpersoon de taak niet meer kan uitvoeren. Onder 

deze categorie valt bijvoorbeeld het niet fixeren op de link ‘Bestuur’ als men op de pagina 

‘Meldpunt Woonomgeving’ is. Proefpersonen verwachten waarschijnlijk informatie over de 

wethouder van het betreffende beleidsgebied op of rond de pagina ‘Meldpunt 

Woonomgeving’ en hebben geen idee dat zij naar ‘Bestuur’ moeten gaan om het goede 

antwoord te vinden. Ook de problemen die veroorzaakt worden door het niet begrijpen 

van de tekst op de doelpagina vallen in de hoogste categorie van ernst. Zo kan het niet 

begrijpen van de tekst op de pagina ‘Criteria Huisvestingsvergunning’ er voor zorgen dat 

iemand denkt dat hij niet in Amersfoort mag wonen, wat veroorzaakt wordt doordat hij 

de voorwaarden voor een huisvestingsvergunning niet begrijpt. Dit is natuurlijk een zeer 

ernstig probleem. Het niet begrijpen van de beleidsgebieden van de wethouders kan er 

voor zorgen dat iemand de verkeerde wethouder verantwoordelijk stelt voor een 

probleem, zijn brief niet goed door wordt gegeven en uiteindelijk het probleem nooit 

behandeld wordt.  

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat eyetracking in dit onderzoek voornamelijk 

usabilityproblemen opspoort op het gebied van de dimensie bereikbaarheid, maar daarbij 

beperkt is tot de subdimensies labels en structuur. Op het gebied van inhoud en 

vormgeving spoort eyetracking niet zoveel problemen op en ook bij de dimensie inhoud 

is eyetracking beperkt in de subdimensies: alleen in de subdimensie begrijpelijkheid 

worden problemen opgespoord. De problemen die eyetracking opspoort kunnen wel 

oplopen tot de hoogste categorie in ernst, maar doordat de problemen op één 
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uitzondering na niet tot de hoogste categorie van waarschijnlijkheid komen, is het 

uiteindelijke relevantiecijfer vaak niet zo hoog. 

Een vergelijking met de hardopdenkmethode moet uitwijzen of deze resultaten 

veroorzaakt zijn door de gekozen methode (eyetracking), de manier waarop de 

eyetrackingdata geanalyseerd zijn of dat de website van de gemeente Amersfoort hier 

een rol in speelt. Dat er bijvoorbeeld gewoon veel problemen zijn met labels van links en 

niet met het gebruiksgemak van de website. De resultaten die naar voren zijn gekomen 

uit de hardopdenkmethode worden in het volgende hoofdstuk besproken.  

6.2 Resultaten Hardopdenkmethode 

Nu de eyetrackingdata zijn geanalyseerd, kunnen de data van het hardopdenkgedeelte 

van het onderzoek geanalyseerd worden. Tijdens het hardopdenkgedeelte hebben de 

proefpersonen hun eigen taakuitvoering teruggezien. Zij zagen daarbij niet alleen de 

pagina’s waar zij waren geweest, maar ook hun muisbewegingen en hun oogbewegingen. 

Zoals in het draaiboek (bijlage 1) al aangegeven is, heeft de proefleider uitgelegd dat de 

proefpersonen niet moesten schrikken van hun eigen oogbewegingen en zich daardoor 

niet moesten laten afleiden bij het geven van commentaar.  

Tijdens het uitvoeren van het hardopdenkgedeelte van het onderzoek is het commentaar 

dat de proefpersonen gaven opgenomen, zodat de proefleider dit nog gemakkelijk na kon 

luisteren en niet alles tegelijk mee hoefde te schrijven tijdens het onderzoek. Uiteindelijk 

zijn deze geluidsopnames gesynchroniseerd met AVI-filmpjes die Clearview heeft 

geregistreerd zodat er voor het analyseren van de resultaten precies achterhaald kan 

worden bij welke pagina de proefpersoon commentaar heeft gegeven. 

6.2.1 Vaststellen van problemen vanuit het commentaar 

Tijdens het bekijken van de filmpjes van de proefpersonen en daarbij het beluisteren van 

het commentaar, zijn de problemen genoteerd die de proefpersonen aankaarten. Op 

welke manier dit in zijn werk gaat staat al aangegeven in bijlage 5, de bijlage over de 

data analyse. Hierin is echter nog niet duidelijk aangegeven wanneer een opmerking van 

een proefpersoon als probleem moet worden aangemerkt. Een opmerking van een 

proefpersoon is gezien als een probleem als de proefpersoon duidelijk maakte dat hij iets 

als negatief heeft ervaren óf wanneer hij duidelijk maakt dat er iets op de website anders 

is dan verwacht. Zoals in bijlage 5 ook vermeld wordt, tellen “uhm’s” niet mee, omdat de 

proefpersoon bij het geven van commentaar de taken niet meer aan het uitvoeren is en 

de “uhm’s” dus geen betrekking meer hebben op de website, maar op het geven van 

commentaar.  
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Proefpersonen kunnen aspecten van de website die zich voordoen tijdens het uitvoeren 

van de taken als negatief ervaren. Dit komt naar voren doordat zij opmerkingen maken 

over de snelheid van de website, de (on)duidelijkheid van de teksten op de website of 

over de manier waarop de website in elkaar zit. Een aantal voorbeelden van opmerkingen 

waaruit blijkt dat een proefpersoon iets als negatief heeft ervaren, zijn hieronder 

weergegeven.  

“Een beetje raar dat de links eerst rechts stonden en nu eronder”  

(proefpersoon 4 over de pagina ‘Huisvestingsvergunning’) 

“Hier duurde het heel lang voordat de pagina weer geladen was” 

  (proefpersoon 13 over de pagina ‘Huisvestingsvergunning’) 

“Die zin over het aantal uren hadden ze er van mij wel makkelijker neer kunnen zetten” 

  (proefpersoon 16 over de pagina ‘Criteria Huisvestingsvergunning’) 

 

Binnen de opmerkingen die proefpersonen maken over de website gaan er veel over wat 

ze verwacht hadden te vinden onder een bepaalde link of op een bepaalde pagina, maar 

wat er niet was. Deze opmerkingen wijzen op problemen met de structuur van de 

website of hoe de labels van de links zijn gevormd. Een aantal voorbeelden van 

opmerkingen waaruit blijkt dat een proefpersoon iets anders op de site had verwacht dan 

dat in werkelijkheid het geval was, zijn hieronder weergegeven. 

“Ik had verwacht dat verhuizen ook wel bij wonen & leven zou horen, vandaar dat ik 

dezelfde route koos als bij de vorige taak” 

  (proefpersoon 18 over de pagina ‘Wonen & Bouwen’) 

“Ik dacht winkelen is vrije tijd, maar die stond er niet bij” 

(proefpersoon 20 over de pagina ‘Vrije tijd, cultuur en sport’) 

“Maar dan ga ik toch weer terug naar Meldingen en Klachten, want het lijkt me het meest 

logisch dat het daar staat” 

  (proefpersoon 26 over het zoeken naar de verantwoordelijke wethouder) 

 

Op de manier die hierboven is uitgelegd kunnen alle geverbaliseerde problemen van de 

proefpersonen opgespoord worden. Naast geverbaliseerde problemen zijn er echter ook 

nog problemen die niet alleen geverbaliseerd zijn, maar die ook zichtbaar zijn in het 

filmpje van de proefpersonen. Het gaat hier dan om problemen waarbij proefpersonen op 

verkeerde pagina’s terechtkomen of waarbij proefpersonen niet weten op welke pagina 

ze moeten zijn voor het vinden van het antwoord. Voorbeelden van dit soort problemen 

zijn:  

“Over schade aan het fietspad, dat vond ik echt een stuk minder duidelijk hoe je dat kan 

vinden.” 

  (proefpersoon 26 over de taak van de schade aan het fietspad) 

“Ik dacht ik ga weer kijken bij wonen en leven, dan zal ik er wel komen, maar dat was niet 

zo.” 
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(proefpersoon 25 over het zoeken van informatie over inschrijven als 

nieuwe inwoner) 

“Ik wist het eerst niet precies, dus ik ging eerst alles bovenin af” 

  (proefpersoon 18 over het zoeken van de koopzondagen) 

Soms iss het lastig vast te stellen of er wel sprake iss van een echt probleem en in welke 

dimensie en subdimensie het probleem geplaatst moet worden. Een goed voorbeeld 

hiervan is proefpersoon 20, die telkens als hij niet meer wist waar hij moest zoeken alle 

links op een pagina maar aanklikte om er zeker van te zijn dat hij niets over het hoofd 

zou zien. Dit is ook een aantal keer naar voren gekomen in het commentaar dat hij 

gegeven heeft, maar is uiteindelijk niet aangerekend als een probleem. Het is natuurlijk 

wel een probleem dat deze proefpersoon de goede link niet kan vinden, maar alle links 

die hij uit ‘wanhoop’ aanklikt, doet hij niet omdat hij daar de juiste informatie verwacht. 

Het is daarom ook niet terecht om al deze links dan als usabilityprobleem in de 

subdimensie labels of structuur aan te wijzen.  

 

Problemen die alleen zichtbaar en niet geverbaliseerd zijn, vallen buiten deze analyse. 

Problemen die alleen zichtbaar zijn, worden gehaald uit de antwoorden op de taken en 

uit de gevolgde routes. Zo laten deze data bijvoorbeeld zien via welke route 

proefpersonen naar het antwoord zijn gekomen, wanneer proefpersonen op een 

verkeerde link hebben geklikt (dus wanneer zij afgeweken zijn van de optimale route) en 

of zij het goede antwoord op de taak hebben gegeven. Aangezien dit al uitgebreid in 

hoofdstuk 6.1.1 aan bod is gekomen, is het onnodig om hier nog een keer dezelfde 

analyse te maken. 

 

Alle problemen die de proefpersonen hebben aangekaart, zijn op een rijtje gezet. Een 

overzicht van alle problemen per proefpersoon is te vinden in bijlage 15. Vanuit deze 

opsomming moet gekeken worden welke problemen door minimaal twee proefpersonen 

worden aangekaart, zodat de problemen ook daadwerkelijk bestempeld kunnen worden 

als usabilityprobleem. Voor het ‘samenvoegen’ van de problemen is gekeken welke 

problemen voorkomen en welke overeenkomen. De proefpersonen hoeven natuurlijk niet 

exact dezelfde opmerking te hebben gemaakt willen ze hetzelfde probleem aankaarten. 

Zo doen bijvoorbeeld proefpersoon 2 en proefpersoon 6 beiden een uitspraak over het 

feit dat ‘Winkels en Markten’ onder de primaire link ‘Ondernemen’ staat: 

Proefpersoon 2: 

“Ondernemen dacht ik eerst als zelf ondernemen, daarom had ik dat eerst overgeslagen, 

maar toen zag ik toch Winkels & Markten” 
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Proefpersoon 6: 

“Koopzondagen kon ik niet meteen vinden, ik heb echt overal gekeken. Ik heb nog aan 

ondernemen gedacht, maar ja dat is ook niet echt logisch natuurlijk” 

Deze proefpersonen maken met hun opmerking allebei duidelijk dat ze het niet logisch 

vinden dat ‘Winkels & Markten’ onder ‘Ondernemen’ staat, ook al zeggen ze dat beiden 

op een andere manier. Daarom kunnen deze twee opmerkingen gerekend worden tot 

hetzelfde usabilityprobleem. Op deze manier zijn alle problemen nagelopen en 

opmerkingen die hetzelfde probleem aankaarten zijn geteld bij hetzelfde 

usabilityprobleem. Het samenvoegen van de problemen was niet altijd even gemakkelijk, 

omdat sommige problemen zeer sterk op elkaar lijken. Om er voor te zorgen dat er niet 

onterecht problemen zijn samengevoegd tot één usabilityprobleem, zijn problemen die 

zeer sterk op elkaar lijken maar niet in dezelfde subdimensie waren geplaatst nooit 

samengevoegd. Hierdoor is voorkomen dat twee usabilityproblemen samengesmolten 

zouden worden tot één algemener usabilityprobleem.  

6.2.2 Usabilityproblemen vanuit de hardopdenkmethode 

Van alle proefpersonen is het filmpje met de bijbehorende audio-opname afgespeeld en 

tegelijkertijd zijn de problemen of moeilijkheden die de proefpersonen aangaven 

genoteerd. Deze uitwerkingen per proefpersoon zijn te vinden in bijlage 15. In deze 

uitwerkingen is tevens aangegeven of een proefpersoon het probleem alleen 

geverbaliseerd heeft, of dat het probleem dat opgemerkt wordt ook op te maken is uit 

het bijbehorende beeldmateriaal. 

Zoals hierboven vermeld werd, zijn daarna alle problemen nagelopen en is er gekeken of 

er proefpersonen waren die hetzelfde probleem aankaartten. Dezelfde problemen zijn 

samengevoegd tot één usabilityprobleem en dit leverde uiteindelijk een lijst op van 54 

problemen die voort zijn gekomen uit de hardopdenkmethode (zie bijlage 16). Omdat in 

het analyseplan (bijlage 5) vastgesteld is dat een probleem echter pas een 

usabilityprobleem genoemd kan worden wanneer minimaal twee proefpersonen het als 

een probleem ervaren, moeten er 33 problemen weggestreept worden die slechts door 

één proefpersoon zijn ervaren.  

Uiteindelijk blijft er dan een lijst over van 21 usabilityproblemen (zie bijlage 17).  

Deze 21 usabilityproblemen die opgespoord zijn met de hardopdenkmethode zijn 

gecategoriseerd in de dimensies bereikbaarheid, inhoud en vormgeving en de daarbij 

behorende subdimensies. 
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Uit tabel 27 is af te leiden dat de 21 

usabilityproblemen verdeeld zijn over de drie 

dimensies. Er zijn twaalf usabilityproblemen 

opgespoord die betrekking hebben op de 

dimensie bereikbaarheid, vijf usabilityproblemen 

die betrekking hebben op de dimensie inhoud en 

vier usabilityproblemen die betrekking hebben op 

de dimensie vormgeving.  

 

Ook is in deze tabel te zien dat de twaalf 

usabilityproblemen die opgespoord zijn op het 

gebied van de dimensie bereikbaarheid verdeeld 

zijn over alle vier de subdimensies van bereikbaarheid. Deze verdeling is niet helemaal 

eerlijk, want voor de subdimensies gebruiksgemak en snelheid is er slechts één 

usabilityprobleem opgespoord. Voor de subdimensie labels zijn er daarentegen drie 

usabilityproblemen opgespoord en voor de subdimensie structuur maar liefst zeven. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de hardopdenkmethode veel usabilityproblemen 

oplevert op het gebied van de dimensie bereikbaarheid, maar dat de usabilityproblemen 

voornamelijk vallen onder de subdimensie structuur. 

De belangrijkste problemen die de hardopdenkmethode aan het licht heeft gebracht op 

het gebied van de dimensie bereikbaarheid hebben te maken met de snelheid van de 

website en de plaatsing van de informatie over de verantwoordelijkheid van de 

wethouders bij taak 4. Maar liefst zeven proefpersonen hebben een opmerking gemaakt 

waarin zij zich negatief uitten over de snelheid waarmee pagina’s van de website laadden 

wanneer ze op een link hadden geklikt. Daarnaast hebben zeven proefpersonen duidelijk 

gemaakt dat zij informatie over de verantwoordelijke wethouder zouden zoeken op of 

rondom de pagina ‘Meldpunt Woonomgeving’ en dat ze niet verwacht hadden dat ze 

daarvoor helemaal naar een ander gedeelte van de website zouden moeten gaan.  

 

Op het gebied van de inhoud zijn er vijf usabilityproblemen opgespoord. Vier van deze 

usabilityproblemen vallen onder de subdimensie begrijpelijkheid en één van deze 

problemen valt onder de subdimensie volledigheid. Voor de subdimensie relevantie wordt 

geen enkel usabilityprobleem opgespoord. De belangrijkste problemen die opgespoord 

worden binnen de dimensie inhoud hebben te maken met de begrijpelijkheid van de 

informatie die op de website gegeven wordt. Zo geven drie proefpersonen aan dat zij de 

tekst van de pagina ‘Bestaande Koopwoningen’ niet goed begrijpen. Dit is een belangrijk 

probleem, want alleen wanneer ze deze pagina begrijpen, weten ze dat ze een 

Usabilityproblemen 

(sub)Dimensie Aantal Aantal 

Bereikbaarheid 12   

Gebruiksgemak   1 
Structuur   7 
Labels   3 
Snelheid   1 

Inhoud 5   

Relevantie   0 
Begrijpelijkheid   4 
Volledigheid   1 

Vormgeving 4   

Totaal 21   

Tabel 27: Verdeling van usabilityproblemen 
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huisvestingsvergunning moeten aanvragen om het huis uit taak 1 te kunnen kopen. Ook 

geven drie proefpersonen aan dat de beleidsgebieden van de wethouders niet duidelijk 

zijn. Ze zeggen heel erg te twijfelen over welke wethouder verantwoordelijk is voor een 

losliggende tegel op het fietspad. Dit zou kunnen leiden tot het kiezen van de verkeerde 

wethouder, wat vervolgens weer kan leiden tot het feit dat hun probleem niet op de 

juiste manier behandeld wordt of dat het veel langer duurt voordat het probleem 

opgelost is.  

 

Op het gebied van de dimensie vormgeving komen er vier usabilityproblemen aan het 

licht. In drie van de gevallen hebben deze usabilityproblemen betrekking op de plaatsing 

van links. Zeven proefpersonen geven namelijk aan dat zij het rechtermenu niet vinden 

opvallen wanneer er vanuit de tekst naar verwezen wordt, zes proefpersonen geven aan 

dat zij de link Verhuizen op de pagina Burgerzaken (in eerste instantie) over het hoofd 

hebben gezien en twee proefpersonen geven aan dat zij in verwarring raken wanneer op 

de pagina ‘Huisvestingsvergunning’ de links ineens onder de tekst staan in plaats van 

ernaast. Het vierde usabilityprobleem heeft geen betrekking op de plaatsing van links, 

maar gaat over het feit dat er te veel links op een pagina staan waardoor het overzicht 

niet meer te bewaren is. Dit probleem wordt door vier proefpersonen aangegeven.  

 

In bijlage 17 zijn de 21 opgespoorde usabilityproblemen weergegeven. Naast de indeling 

in dimensie en subdimensie is hier ook aangegeven wat de waarschijnlijkheid, ernst en 

relevantie van het usabilityprobleem is. De relevantie van de gevonden problemen wordt 

gevormd door de waarschijnlijkheid en ernst van de problemen. De richtlijnen voor het 

bepalen van de waarschijnlijkheid en ernst van het usabilityprobleem zijn te vinden in 

hoofdstuk 5.2.1 Categorisering usabilityproblemen. 

 

Uit bijlage 17 blijkt dat de score 

van relevantie van de opgespoorde 

usabilityproblemen uiteenloopt van 

1,41 tot 3,87. De maximale score 

voor relevantie is 5, dus de 3,87 als 

hoogste waarde komt hier aardig 

dichtbij. 

  

In tabel 28 is aangegeven in welke mate relevantiescores voorkomen bij de 

usabilityproblemen. De relevantiescores zijn hier ingedeeld in 1 tot en met 5 en de 

relevantiescores uit bijlage 17 zijn voor de indeling in deze tabel afgerond naar hele 

cijfers. Zo is bijvoorbeeld een relevantiescore van 2,83 ingedeeld in de categorie 3 en 

Relevantie 
Relevantiescore Aantal usabilityproblemen 

1 2 
2 12 
3 6 
4 1 
5 0 

Tabel 28: Relevantiescore van de usabilityproblemen 
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een relevantiescore van 2,24 bij de categorie 2. De gemiddelde relevantiescore van de 

problemen is vrij laag, namelijk 2,83. Dit laat zien dat de problemen die opgespoord 

worden met de hardopdenkmethode niet heel relevant zijn, maar ook zeker niet 

irrelevant.  

6.2.3 Conclusie over de hardopdenkmethode 

Uit bovenstaande analyses kan geconcludeerd worden dat de hardopdenkmethode 

voornamelijk usabilityproblemen oplevert in de dimensie bereikbaarheid en dan 

voornamelijk met betrekking tot de subdimensie structuur. Voor de subdimensie labels 

worden ook nog een aantal problemen gevonden, maar niet zoveel als voor structuur. 

Wat betreft de dimensie inhoud is de hardopdenkmethode vrij beperkt: hier worden 

voornamelijk usabilityproblemen gevonden die betrekking hebben op de subdimensie 

begrijpelijkheid. Er wordt slechts één probleem gevonden in de subdimensie volledigheid 

en helemaal geen enkel probleem voor de subdimensie relevantie. 

Wat betreft de relevantie van de problemen kan geconcludeerd worden dat de 

hardopdenkmethode met een gemiddelde relevantiescore van 2,31 niet heel erg 

relevante problemen oplevert. Er is echter wel één usabilityprobleem gevonden met een 

relevantiescore van 4, dus dat probleem is wel echt relevant te noemen. 

6.3 Vergelijking tussen Eyetracking en de Hardopdenkmethode 

Nu van beide methoden de resultaten bekend zijn, kunnen eyetracking en de 

hardopdenkmethode met elkaar vergeleken worden. Dit gebeurt aan de hand van 

hypothese 8 tot en met 11, waarin al enkele verwachtingen geuit zijn over de 

vergelijking tussen de twee methoden.  

6.3.1 Beantwoording Hypothesen 

De hypothesen zullen dus de leidraad vormen in het vergelijken van de twee methoden. 

Om deze vergelijking te vergemakkelijken, zijn er eerst twee tabellen gemaakt die de 

usabilityproblemen naast elkaar zetten die beide methoden hebben opgeleverd (zie 

bijlage 18). Uit deze bijlage kan afgelezen worden voor welke dimensies en subdimensies 

de beide methoden usabilityproblemen opgespoord hebben en wat de waarschijnlijkheid, 

ernst en relevantie van de opgespoorde problemen is.  

Hypothese 8: 

Eyetracking spoort minder usabilityproblemen op dan de hardopdenkmethode. 

In de hypothese werd gesteld dat eyetracking minder problemen zou opsporen dan de 

hardopdenkmethode, omdat eyetracking alleen visuele data oplevert en de 

hardopdenkmethode zowel visuele data als audio-data. Deze extra hoeveelheid data zou 
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ertoe moeten leiden dat er waarschijnlijk meer problemen opgespoord zullen worden 

door de hardopdenkmethode. Als er gekeken wordt naar bijlage 18 is te zien dat 

eyetracking juist meer problemen oplevert dan de hardopdenkmethode. Eyetracking 

spoort namelijk 32 usabilityproblemen op, terwijl de hardopdenkmethode maar 21 

usabilityproblemen opspoort. Eyetracking levert dus meer usabilityproblemen op dan de 

hardopdenkmethode.  

Dat eyetracking meer problemen oplevert dan de hardopdenkmethode zoals deze in dit 

onderzoek is toegepast, zou verklaard kunnen worden door het feit dat bij de 

hardopdenkmethode eigenlijk alleen de audio-data is meegenomen in de analyse en bij 

eyetracking alleen de data van de oogbewegingen. De overige data, zoals de gevolgde 

route en de mate waarin de taken juist beantwoord zijn, is wel besproken in hoofdstuk 

6.1, maar niet meegenomen in de vergelijking tussen beide methoden omdat beide 

methoden hierover dezelfde informatie zouden opleveren. Hierdoor heeft de 

hardopdenkmethode zoals deze gebruikt wordt in dit onderzoek niet meer het voordeel 

van de extra informatie zoals in de hypothese gesuggereerd wordt. Het argument dat er 

met de hardopdenkmethode meer problemen opgespoord zouden worden omdat deze 

methode de beschikking heeft over meer data is hiermee voor dit onderzoek teniet 

gedaan.  

Een andere verklaring die in de hypothese gegeven werd voor het feit dat de 

hardopdenkmethode meer problemen op zou sporen dan eyetracking was dat het 

identificeren van problemen via eyetracking moeilijker zou verlopen dan via de 

hardopdenkmethode. Bij de hardopdenkmethode geeft de proefpersoon namelijk zelf aan 

wanneer iets een probleem is en bij eyetracking moet de onderzoeker het zelf signaleren. 

De resultaten laten echter zien dat het gemakkelijker is om als onderzoeker zelf via 

eyetracking problemen op te sporen dan dat je hiervoor afhankelijk bent van het 

commentaar van je proefpersonen. Het gevaar dat hier echter wel achter schuilt, is dat 

de onderzoeker onterecht problemen aan zou kunnen wijzen die de proefpersonen niet 

echt als problemen hebben ervaren. Vanuit dat opzicht lijkt het betrouwbaarder om de 

proefpersonen te vragen naar hun problemen dan om deze zelf te signaleren. 

Uit het theoretisch kader bleek al dat het nadeel van retrospectief hardopdenken (wat 

hier is toegepast) is dat proefpersonen bij het terugzien van hun taakuitvoeringen soms 

vergeten zijn wat ze ergens dachten of dat ze dit expres niet melden omdat het niet 

sociaal gewenst is, bijvoorbeeld doordat ze denken dat ze dom zijn als ze iets niet 

begrepen hebben. Hierdoor is er dus een grotere kans dat problemen niet gemeld worden 

in de hardopdenkmethode, terwijl deze problemen door de eyetrackingdata wel naar 

voren komen.  

Ook is het zo dat wanneer de onderzoeker eenmaal een probleem heeft gesignaleerd in 

de eyetrackingdata, het gemakkelijk is om te kijken of bij alle andere proefpersonen dit 
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probleem ook te zien is. De kans dat je daarmee meer problemen achterhaalt, is groter 

dan de kans dat alle proefpersonen die hetzelfde probleem ervaren dit probleem ook 

daadwerkelijk verbaliseren tijdens het commentaar geven. Bij eyetracking zit de 

onderzoeker als het ware één stap dichter bij de oorspronkelijke data. Bij de 

hardopdenkmethode zit de proefpersoon namelijk nog tussen de oorspronkelijke data en 

de resultaten in. Hierdoor vindt er een soort filtering plaats en komen er mogelijke 

usabilityproblemen niet aan het licht. Dit heeft echter alleen betrekking op de 

hoeveelheid problemen die achterhaald worden en wil niet meteen zeggen dat de 

problemen ook op dezelfde manier verdeeld zijn over de diverse dimensies. Bij de 

bespreking van hypothese 9 zal dit verder geïllustreerd worden.  

Hypothese 9: 

Eyetracking zal de meeste usabilityproblemen opsporen in de dimensie 

bereikbaarheid en de hardopdenkmethode zal de meeste usabilityproblemen 

opsporen in de dimensie inhoud.  

Er werd gesteld dat eyetracking meer problemen op zou sporen in de dimensie 

bereikbaarheid en dat de hardopdenkmethode meer problemen zou opsporen in de 

dimensie inhoud. Deze verwachting was voornamelijk gebaseerd op het onderzoek van 

Vereijken (2007).  

Op basis van tabel 29 blijkt deze hypothese deels te kloppen. In deze tabel is namelijk te 

zien dat eyetracking inderdaad de meeste usabilityproblemen (14 van de 32: 43,75%) 

heeft opgespoord in de dimensie bereikbaarheid. De hardopdenkmethode heeft echter 

ook de meeste problemen opgespoord in de dimensie bereikbaarheid (12 van de 21: 

57,14%) en niet in de dimensie inhoud (5 van de 21: 23,8%) zoals verwacht werd. 

  

Eyetracking  Hardopdenkmethode 

Usabilityproblemen  Usabilityproblemen 

(sub)Dimensie Aantal Aantal  (sub)Dimensie Aantal Aantal 

Bereikbaarheid 14 (44%)   Bereikbaarheid 12 (57%)  
Gebruiksgemak  0  Gebruiksgemak  1 
Structuur  3  Structuur  7 
Labels  11  Labels  3 
Snelheid  0  Snelheid  1 
Inhoud 13 (41%)   Inhoud 5 (24%)  
Relevantie  0  Relevantie  0 
Begrijpelijkheid  13  Begrijpelijkheid  4 
Volledigheid  0  Volledigheid  1 
Vormgeving 5 (16%) 5  Vormgeving 4 (19%) 4 
Totaal 32 32  Totaal 21 21 
Tabel 29: De methodes per dimensie vergeleken 
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Dat eyetracking de meeste problemen opspoort in de dimensie bereikbaarheid, wordt 

volgens de hypothese veroorzaakt doordat eyetrackingdata niet alleen laten zien op 

welke link de proefpersoon uiteindelijk geklikt heeft, maar ook waar de proefpersoon 

naar gekeken heeft. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt deze redenering ook te 

kloppen. Eyetracking heeft inderdaad de meeste problemen opgespoord in de dimensie 

bereikbaarheid en de meeste daarvan hadden betrekking op de subdimensie labels. Deze 

usabilityproblemen zijn voortgekomen uit de vragen op welke links de proefpersonen 

langdurig hebben gefixeerd, naar welke link zij gekeken hebben maar niet op geklikt en 

naar welke link de proefpersonen herhaaldelijk hebben gekeken. Hieruit blijkt dat deze 

grote hoeveelheid problemen op het gebied van bereikbaarheid is opgespoord dankzij de 

registratie van de oogbewegingen.  

Eyetracking levert op het gebied van bereikbaarheid dus de meeste usabilityproblemen 

op in de subdimensie labels. De hardopdenkmethode levert daarentegen voornamelijk 

usabilityproblemen op in de subdimensie structuur. De proefpersonen geven namelijk 

vaak aan dat ze dachten dat ze op een bepaalde pagina moesten zijn, maar dat de 

informatie die zij verwachtten niet op de pagina stond. Dit is niet af te leiden uit 

oogbewegingen en kan daarom verklaren waarom de hardopdenkmethode meer 

problemen oplevert in de subdimensie structuur dan eyetracking.  

 

Bij het feit dat eyetracking de meeste usabilityproblemen opspoort in de dimensie 

bereikbaarheid kan nog wel een vraagteken gezet worden. De usabilityproblemen die 

met eyetracking zijn opgespoord vallen voor 44% in de dimensie bereikbaarheid en voor 

41% in de dimensie inhoud. Deze verhouding is bij de hardopdenkmethode anders. De 

usabilityproblemen die met de hardopdenkmethode zijn opgespoord vallen namelijk voor 

57% in de dimensie bereikbaarheid en 24% in de dimensie inhoud. De 

hardopdenkmethode heeft dus meer dan twee keer zo veel usabilityproblemen 

opgespoord op het gebied van de bereikbaarheid dan op het gebied van de inhoud.  

De usabilityproblemen die opgespoord werden in de dimensie inhoud vielen bij beide 

methoden nagenoeg allemaal in de subdimensie begrijpelijkheid. Waarom met 

eyetracking meer inhoudsproblemen opgespoord werden dan met de 

hardopdenkmethode is moeilijk te verklaren. De verklaring voor het tegenovergestelde 

was wederom gebaseerd op het onderzoek van Vereijken (2007) waaruit bleek dat 

eyetracking wel duidelijk laat zien dat er problemen zijn met de inhoud, maar dat puur 

op basis van de oogbewegingen nog niet altijd met zekerheid geconcludeerd kan worden 

om welk specifiek probleem het gaat. Toch blijft het feit dat wel duidelijk is dát er een 

probleem is en kan het aangemerkt worden als usabilityprobleem, ook al is de verklaring 

voor het probleem gebaseerd op de ervaring van de onderzoeker en niet op basis van 

datgene wat proefpersonen aangeven. Er worden ook websites getest door experts op 
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het gebied van usability, dus misschien zouden experts een oplossing kunnen bieden 

voor het feit dat er een verklaring gezocht moet worden voor de problemen die wel 

zichtbaar, maar nog niet te verklaren zijn. Experts raadplegen bij het vaststellen gebeurt 

namelijk wel vaker, zoals ook door Van den Haak e.a. (2007). Zij hebben bij het bepalen 

van de waarschijnlijkheid en ernst van usabilityproblemen experts geraadpleegd ter 

beoordeling.  

 

Uit het voorgaande blijkt dus dat deze hypothese deels verworpen moet worden. Beide 

methoden blijken namelijk geschikt om usabilityproblemen met de bereikbaarheid te 

achterhalen en ten opzichte van de dimensie inhoud en vormgeving worden dan ook de 

meeste usabilityproblemen opgespoord op het gebied van bereikbaarheid. Op het gebied 

van inhoud lijkt eyetracking meer problemen op te sporen dan de hardopdenkmethode, 

maar de inhoudsproblemen die met eyetracking gevonden worden zijn minder goed te 

verklaren dan de inhoudsproblemen die met de hardopdenkmethode gevonden worden. 

Experts zouden hier eventueel uitkomst kunnen bieden. 

Overeenkomstige problemen 

Ingaand op de beantwoording van hypothese 8 en 9 kan er niet alleen gekeken worden 

naar de verschillen in de hoeveelheid opgespoorde usabilityproblemen. Er kan namelijk 

ook gekeken worden in hoeverre de usabilityproblemen die met de hardopdenkmethode 

opgespoord worden, overeenkomen met de usabilityproblemen die met behulp van 

eyetracking gevonden zijn. Een overzicht hiervan is te zien in tabel 30. 

 

Overeenkomstige problemen 

(sub)Dimensie 
Aantal 

eyetracking 
Aantal 

hardopdenkmethode Aantal overeenkomstig 

Bereikbaarheid 14 (44%) 12 (57%) 3 (25%) 
Gebruiksgemak 0 1 0 
Structuur 3 7 3 (43%) 
Labels 11 3 0 
Snelheid 0 1 0 
Inhoud 13 (41%) 5 (24%) 2 (40%) 
Relevantie 0 0 0 
Begrijpelijkheid 13 4 2 (50%) 
Volledigheid 0 1 0 
Vormgeving 5 (16%) 4 (19%) 1 (25%) 
Totaal 32 21 6 (29%) 
Tabel 30: Overeenkomstige usabilityproblemen van de hardopdenkmethode ten opzichte van eyetracking 

 

In tabel 30 is te zien dat 6 van de 21 (29%) usabilityproblemen die gevonden zijn via de 

hardopdenkmethode ook terug zijn te vinden bij de usabilityproblemen die opgespoord 

zijn met behulp van eyetracking. Dit betekent dat 71% van de usabilityproblemen die 
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opgespoord zijn met de hardopdenkmethode niet voorkomen bij de usabilityproblemen 

die via eyetracking aan het licht zijn gebracht. Dit laat zien dat eyetracking niet alleen 

meer usabilityproblemen oplevert dan de hardopdenkmethode, maar dat er voornamelijk 

ook andere usabilityproblemen worden opgespoord via eyetracking.  

Uit tabel 30 blijkt ook dat deze niet-overeenkomstige usabilityproblemen voornamelijk op 

het gebied van de dimensies bereikbaarheid en vormgeving worden opgespoord, bij deze 

twee dimensies kwam namelijk slechts 25% van de gevonden usabilityproblemen via de 

hardopdenkmethode overeen met de usabilityproblemen die met eyetracking werden 

opgespoord, terwijl dit bij de dimensie inhoud 40% was.  

Tijdens de vergelijking van de opgespoorde usabilityproblemen viel op dat er soms met 

de hardopdenkmethode usabilityproblemen zijn opgespoord die lijken overeen te komen 

met meerdere usabilityproblemen die opgespoord zijn met eyetracking. De betreffende 

usabilityproblemen van eyetracking waren dan specifieker, maar kwamen allen overeen 

met het ene, meer algemene probleem dat opgespoord was met de hardopdenkmethode.  

De hardopdenkmethode heeft bijvoorbeeld een heel algemeen probleem opgespoord over 

de pagina ‘Huisvestingsvergunning’ met betrekking tot de dimensie inhoud en 

subdimensie begrijpelijkheid: “De tekst van Huisvestingsvergunning moet nauwkeurig worden 

gelezen wil de proefpersoon het begrijpen”. Via eyetracking zijn er echter vier 

usabilityproblemen opgespoord die ook te maken hebben met de begrijpelijkheid van de 

tekst, maar die veel specifieker laten zien waar het probleem betrekking op heeft: dat 

proefpersonen langdurig fixeren op de twee bedragen op de pagina en op het woord 

‘Eemlandse’ en daarnaast het probleem dat proefpersonen regressies maken naar de 

eerste zin van de tweede alinea. 

Dat eyetracking 71% niet-overeenkomstige usabilityproblemen oplevert ten opzichte van 

de hardopdenkmethode en dat de usabilityproblemen die opgespoord zijn via eyetracking 

specifieker zijn dan de usabilityproblemen die opgespoord zijn via de 

hardopdenkmethode, heeft gevolgen voor de manier waarop eyetracking als zelfstandig 

probleemopsporende methode gebruikt kan worden. Hier zal in de conclusie verder op 

ingegaan worden. 

Hypothese 10: 

De usabilityproblemen die eyetracking opspoort, hebben een hogere relevantie. 

Tijdens de analyse van de data zijn alle problemen beoordeeld op relevantie. De 

relevantie werd uitgerekend met behulp van de waarschijnlijkheid en ernst van het 

opgespoorde usabilityprobleem. De verwachting die in de hypothese naar voren kwam, 

was dat de relevantie van de usabilityproblemen die opgespoord waren met eyetracking 

hoger zou zijn dan de relevantie van de usabilityproblemen die met de 

hardopdenkmethode opgespoord zouden worden. De verklaring die hiervoor gegeven 
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werd, was dat eyetracking usabilityproblemen zou opsporen met een hogere 

waarschijnlijkheid en een gelijke of hogere ernst dan de usabilityproblemen die 

opgespoord zouden worden met de hardopdenkmethode. 

 

Eyetracking  Hardopdenkmethode 

Waarschijnlijkheid  Waarschijnlijkheid 

Score 
Aantal 

usabilityproblemen  Score 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 27  (84,4%)  1 12  (57,1%) 
2 2    (6,3%)  2 6    (28,6%) 
3 1    (3,1%)  3 3    (14,3%) 
4 1    (3,1%)  4 0    (0,0 %) 
5 1    (3,1%)  5 0    (0,0%) 

Gemiddelde waarschijnlijkheid: 1,34  Gemiddelde waarschijnlijkheid: 1,57 
Tabel 31: Waarschijnlijkheid voor de usabilityproblemen van beide methoden 

 

Dat eyetracking usabilityproblemen op zou sporen met een hogere waarschijnlijkheid 

werd verklaard door het feit dat de problemen worden afgeleid uit objectieve data en dat 

hierdoor het betreffende probleem dus ook wordt geteld bij de proefpersonen die het 

‘vergeten’ waren of niet belangrijk genoeg vonden om te vertellen tijdens de 

hardopdenkmethode. In tabel 31 is te zien hoe de verhouding is in de waarschijnlijkheid 

tussen eyetracking en de hardopdenkmethode. 

 

De tabel laat zien dat eyetracking verreweg de meeste usabilityproblemen oplevert in de 

laagste categorie van de waarschijnlijkheid, maar ook dat eyetracking wél 

usabilityproblemen oplevert in de hoogste twee categorieën van de waarschijnlijkheid en 

de hardopdenkmethode niet. Bij de hardopdenkmethode zijn ook de usabilityproblemen 

in de laagste categorie van waarschijnlijkheid in de meerderheid, maar worden er ten 

opzichte van eyetracking wel meer usabilityproblemen opgespoord die ingedeeld worden 

in de tweede en derde categorie van waarschijnlijkheid. Door het zeer grote aandeel 

usabilityproblemen in de laagste categorie van waarschijnlijkheid is de gemiddelde score 

van waarschijnlijkheid voor eyetracking dan ook lager dan de gemiddelde score van de 

hardopdenkmethode.  

 

Naast de waarschijnlijkheid is ook de score van ernst een bepalende factor in het 

berekenen van de relevantie. De ernstscore is gebaseerd op de mate waarin de 

proefpersoon door het usabilityprobleem belemmerd wordt in het uitvoeren van de taken.  

In tabel 32 is te zien dat de usabilityproblemen die opgespoord worden door middel van 

de hardopdenkmethode veel vaker een hogere ernstscore hebben behaald dan de 

usabilityproblemen die opgespoord zijn met behulp van eyetracking.  
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Eyetracking  Hardopdenkmethode 

Ernst  Ernst 

Score 
Aantal 

usabilityproblemen  Score 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 6   (18,8%)  1 0   (0,0%) 
2 16  (50,0%)  2 4   (19,0%) 
3 3    (9,4%)  3 5   (23,8%) 
4 4    (12,5%)  4 6   (28,6%) 
5 3    (9,4%)  5 6   (28,6%) 

Gemiddelde ernstscore: 2,44  Gemiddelde ernstscore: 3,67 
Tabel 32: Ernstscore voor de usabilityproblemen van beide methoden 

 

In de hypothese werd echter juist het tegenovergestelde beweerd: alleen ernstige 

problemen zullen resulteren in afwijkend kijkgedrag, waardoor ze te zien zijn in de 

oogbewegingen. Ook werd er op basis van Eger e.a. (2005) gesteld dat proefpersonen bij 

de hardopdenkmethode door de sociale druk problemen zullen bagatelliseren of helemaal 

niet zullen noemen, maar dat hun oogbewegingen altijd wel zullen ‘verraden’ wanneer de 

proefpersonen moeite hebben met bepaalde informatie. 

Dat nu juist blijkt dat eyetracking veel minder ernstige usabilityproblemen opspoort en 

de hardopdenkmethode juist meer ernstige problemen, kan verklaard worden doordat 

proefpersonen waarschijnlijk zich alleen nog de ‘grote’ problemen kunnen herinneren 

wanneer zij tijdens het retrospectief hardopdenken commentaar moeten geven op hun 

taakuitvoeringen. De kleine en minder ernstige problemen zullen zij dan waarschijnlijk al 

weer vergeten zijn. Wat betreft de ernst van de problemen die eyetracking opspoort, 

blijken ook niet zulke ernstige problemen ook al door oogbewegingen ‘verraden’ te 

worden en niet alleen de meer ernstige problemen. Doordat de hardopdenkmethode 

meer usabilityproblemen opspoort die in een hogere categorie van ernstscore vallen is de 

gemiddelde ernstscore ook hoger voor de hardopdenkmethode dan voor eyetracking 

(respectievelijk 3,67 en 2,44). 

 

Eyetracking  Hardopdenkmethode 

Relevantie  Relevantie 

Relevantiescore 
Aantal 

usabilityproblemen  Relevantiescore 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 19  (59,4%)  1 2   (9,5%) 
2 10  (31,3%)  2 12 (57,1%) 
3 3    (9,4%)  3 6   (28,6%) 
4 0    (0,0%)  4 1   (4,8%) 
5 0    (0,0%)  5 0   (0,0%) 

Gemiddelde relevantiescore: 1,70  Gemiddelde relevantiescore: 2,83 
Tabel 33: Relevantiescore voor de usabilityproblemen van beide methoden 
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Met behulp van de waarschijnlijkheid en ernst kan de relevantie van de gevonden 

usabilityproblemen worden vastgesteld. In tabel 33 is een vergelijking tussen de 

relevantiescores van beide methoden te zien. Wat direct opvalt, is dat de gemiddelde 

relevantiescore voor eyetracking meer dan één hele punt lager is dan de gemiddelde 

relevantiescore voor de hardopdenkmethode. Dit laat zien dat gemiddeld genomen de 

usabilityproblemen die voortkomen uit de hardopdenkmethode relevanter zijn dan de 

usabilityproblemen die voortkomen uit eyetracking. Dit lage gemiddelde voor eyetracking 

wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bijna zestig procent van de gevonden 

usabilityproblemen in de laagste categorie van relevantie valt, terwijl dit bij de 

hardopdenkmethode slechts ongeveer tien procent is.  

Wanneer echter deze laagste categorie buiten beschouwing gelaten wordt, komen beide 

methoden vrij sterk overeen. Het gemiddelde relevantiecijfer van eyetracking zou zonder 

de laagste categorie uitkomen op 2,23 en het gemiddelde relevantiecijfer van de 

hardopdenkmethode zou dan neerkomen op 2,42. Hiertussen is het verschil aanzienlijk 

kleiner dan wanneer de eerste categorie meegerekend wordt.  

Ook valt op dat er bij de hardopdenkmethode één usabilityprobleem in de één na 

hoogste categorie van relevantie, terwijl de twee hoogste categorieën bij eyetracking 

leeg zijn.  

 

Al met al kan hieruit geconcludeerd worden dat de hypothese niet verworpen hoeft 

worden, want de usabilityproblemen die opgespoord worden met de hardopdenkmethode 

hebben dan wel een hogere waarschijnlijkheid, een hogere ernst en een hogere 

relevantie, maar dit wordt veroorzaakt doordat eyetracking veel meer usabilityproblemen 

opspoort met een zeer lage relevantie. Wanneer deze problemen namelijk buiten 

beschouwing worden gelaten, komen de beide methoden vrij sterk overeen wat betreft 

relevantie. Beide methoden sporen dus usabilityproblemen op die vergelijkbaar zijn op 

het gebied van relevantie, alleen spoort eyetracking daarnaast nog een groot aantal 

usabilityproblemen op met een zeer lage relevantie. 

Hypothese 11: 

De usabilityproblemen die gevonden worden met eyetracking kunnen moeilijker  

verklaard worden.  

In de hypothese werd gesteld dat eyetracking wel laat zien wanneer een probleem zich 

voordoet, maar dat de verklaring voor dit probleem niet altijd met zekerheid kan worden 

vastgesteld. De reden hiervoor is dat de onderzoeker zelf een verklaring voor het 

probleem moet afleiden en niet de proefpersoon die het probleem zelf heeft ervaren. Bij 

de hardopdenkmethode vertellen proefpersonen hoe een probleem tot stand is gekomen 
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en kan de verklaring voor een probleem vaker en met meer zekerheid vastgesteld 

worden. Dit is bij eyetracking niet het geval. Na analyse van de data van beide methoden 

blijkt dit ook inderdaad het geval te zijn. Bij eyetracking is het vaak wel duidelijk dát er 

iets aan de hand is, maar wordt de verklaring voor het probleem puur op de ervaring van 

de onderzoeker gegeven. Aan de eyetrackingdata is namelijk niet te zien wat de 

verklaring voor een bepaald usabilityprobleem is. Dit is een aantal keer naar voren 

gekomen in de hypothesen 1 tot en met 7 en ook bij hypothese 9 is aandacht 

geschonken aan dit probleem. In hypothese 9 is namelijk geopperd dat er bij 

usabilityonderzoek vaker experts worden geraadpleegd bij het vaststellen van 

usabilityproblemen (Van den Haak e.a., 2007) en dat dit mogelijk ook een oplossing zou 

zijn voor het zoeken naar de verklaring achter usabilityproblemen die opgespoord worden 

met behulp van eyetracking.  

6.3.2 Beantwoording deelvraag 2 en 3 

Nu de beide methoden met elkaar vergeleken zijn door middel van de hypothesen, 

kunnen deelvraag 2 en 3 worden beantwoord. Deze deelvragen hebben betrekking op de 

vergelijking tussen de twee methoden.  

Deelvraag 2: 

Welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te sporen 

maar niet met eyetracking? 

Uit de resultaten en de beantwoording van de hypothesen blijkt dat eyetracking bijna 

gelijkwaardig is aan de hardopdenkmethode als het gaat om de hoeveelheid 

usabilityproblemen die opgespoord worden op het gebied van bereikbaarheid. De 

problemen die de hardopdenkmethode opspoort, zijn echter voornamelijk in te delen in 

de subdimensie structuur, terwijl er bij eyetracking bijna geen usabilityproblemen in de 

subdimensie structuur opgespoord worden. Daarnaast laat de hardopdenkmethode zien 

dat het wel mogelijk is om usabilityproblemen in de subdimensies gebruiksgemak en 

snelheid op te sporen, terwijl het eyetracking gedeelte van dit onderzoek niet heeft 

aangetoond dat eyetracking usabilityproblemen in de subdimensies gebruiksgemak en 

snelheid kan opsporen. Dat deze subdimensies bij eyetracking geen usabilityproblemen 

hebben opgeleverd, zou ook afhankelijk kunnen zijn van de methode. Bij de 

hardopdenkmethode kunnen proefpersonen namelijk aangeven of ze de website 

gebruiksvriendelijk vonden of wat ze van de snelheid van de website vonden, terwijl dit 

uit oogbewegingen nooit duidelijk zal worden. Gebruiksgemak heeft namelijk veel te 

maken met de manier waarop de proefpersoon de website ervaart en dit is niet goed af 

te leiden uit oogbewegingen. Snelheid daarentegen kan ook niet afgeleid worden uit de 

oogbewegingen, maar kan wel aan de hand van de gaze replays uit Clearview afgeleid 
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worden, aangezien dit een opname is van het bezoek van de proefpersoon aan de 

website. Wanneer de onderzoeker namelijk merkt dat bijvoorbeeld de pagina’s er wel erg 

lang over gedaan hebben om te laden, zou de onderzoeker kunnen vaststellen dat er 

waarschijnlijk een usabilityprobleem is met de website wat de subdimensie snelheid 

betreft.  

Op het gebied van de dimensie inhoud blijkt dat de hardopdenkmethode heeft 

aangetoond dat er usabilityproblemen opgespoord kunnen worden die in te delen zijn 

onder de subdimensies volledigheid en begrijpelijkheid. Eyetracking heeft dit nog niet 

aangetoond en blijft beperkt tot de subdimensie begrijpelijkheid. Dit zou veroorzaakt 

kunnen worden doordat het niet mogelijk is uit oogbewegingen af te leiden of 

proefpersonen behoefte hebben aan meer informatie, terwijl proefpersonen dit wel 

kunnen vermelden in hun commentaar tijdens de hardopdenkmethode.  

Daarnaast heeft de hardopdenkmethode ook nog als extra mogelijkheid heeft ten 

opzichte van eyetracking, is dat proefpersonen vaak meteen ook een verklaring geven 

wanneer zij een probleem aankaarten. Bij de hardopdenkmethode is daarom de 

verklaring van een inhoudsprobleem gemakkelijker te vinden en ook vaker met zekerheid 

vast te stellen dan bij eyetracking. 

Op het gebied van de dimensie vormgeving sporen beide methoden ongeveer hetzelfde 

aantal problemen op. 

Deelvraag 3: 

Welke usabilityproblemen zijn wel met eyetracking op te sporen maar niet met 

de hardopdenkmethode? 

Op het gebied van de bereikbaarheid blijkt dat eyetracking zeer goed te gebruiken is 

voor het opsporen van problemen die in te delen zijn in de subdimensie labels. De 

registratie van oogbewegingen biedt veel mogelijkheden om te achterhalen naar welke 

link men gekeken en al dan niet op geklikt heeft. Hierdoor zijn met eyetracking ook veel 

meer usabilityproblemen op te sporen in de subdimensie labels dan met de 

hardopdenkmethode. Proefpersonen zullen namelijk bij de hardopdenkmethode niet per 

pagina alle links afgaan die zij gezien hebben en vertellen of ze naar deze link gekeken 

hebben en al dan niet geklikt, of dat zij een link helemaal niet hebben gezien. Dit is bij 

eyetracking wel mogelijk omdat er aan de hand van de eyetrackingdata wel per link 

gekeken kan worden of proefpersonen er naar gekeken, op geklikt of juist niet naar 

gekeken hebben. De beperking die hier echter naar voren komt voor eyetracking, is dat 

de verklaring achter het wel of niet bekijken of aanklikken van een link niet altijd 

duidelijk is en dat de onderzoeker deze verklaring zelf zal moeten geven.  

Voor de dimensie inhoud is eyetracking wel geschikt voor het opsporen van problemen, 

maar kan er ook bij deze dimensie niet altijd met zekerheid een verklaring gegeven 
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worden voor het probleem. Zoals bij de vorige deelvraag echter ook al aangekaart werd, 

blijven de usabilityproblemen die opgespoord worden met eyetracking binnen de 

dimensie inhoud echter beperkt tot de subdimensie begrijpelijkheid, terwijl de 

hardopdenkmethode ook nog usabilityproblemen weet op te sporen in de dimensie 

volledigheid.  

Verder blijkt dat eyetracking wel voor vormgevingsproblemen ingezet kan worden, maar 

vormgevingsproblemen zijn niet door middel van vastgestelde analysecriteria te 

achterhalen. Problemen komen aan het licht doordat de onderzoeker op zoek is naar 

usabilityproblemen via analysecriteria voor bereikbaarheids- en inhoudsproblemen, maar 

bij het zoeken naar een verklaring voor het probleem blijkt de vormgeving toch het 

meest heikele punt te zijn. Zo kan het gevonden probleem ingedeeld worden bij de 

dimensie vormgeving, maar dit komt slechts incidenteel voor. 
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7. Conclusie 

Nu alle data zijn geanalyseerd, alle hypothesen zijn getoetst en alle drie de deelvragen 

zijn beantwoord, kan er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van dit onderzoek:  

In hoeverre is eyetracking te gebruiken als zelfstandige probleemopsporende 

evaluatiemethode? 

 

Uit alle voorgaande resultaten valt op te merken dat eyetracking in beperkte mate 

geschikt is als zelfstandige probleemopsporende methode. Eyetracking blijkt namelijk 

beperkt in de verschillende dimensies waarin er usabilityproblemen opgespoord kunnen 

worden. Wanneer er bijvoorbeeld een onderzoek uitgevoerd zou worden naar de 

navigatie van een website, is eyetracking wel degelijk geschikt om als zelfstandige 

methode te gebruiken. Uit de resultaten blijkt namelijk dat eyetracking zeer goed 

zelfstandig usabilityproblemen op kan sporen die te maken hebben met de dimensie 

bereikbaarheid en dan voornamelijk de subdimensie labels.  

Eyetracking is dus geschikt om usabilityproblemen op het gebied van bereikbaarheid in 

de subdimensie labels op te sporen en biedt hier ook zeker extra mogelijkheden ten 

opzichte van de hardopdenkmethode. Met eyetracking kunnen namelijk 

usabilityproblemen in de dimensie labels opgespoord worden door het analyseren van 

links waar men naar gekeken heeft, maar niet op geklikt. Ook als men herhaaldelijk naar 

een link kijkt of er langdurig op fixeert, kan er sprake zijn van een usabilityprobleem. In 

al deze situaties wordt het probleem afgeleid uit de oogbewegingen. Deze informatie kan 

daarom ook niet zo precies opgespoord worden met een andere methode als dat met 

eyetracking kan. 

  

Eyetracking is ook geschikt om usabilityproblemen op het gebied van inhoud op te 

sporen die vallen in de dimensie begrijpelijkheid. Door te kijken op welke zinnen of 

woorden er langdurig gefixeerd is of waar regressies naar zijn gemaakt, kan er 

achterhaald worden waar er sprake is van een usabilityprobleem. Het voordeel dat 

eyetracking hier heeft ten opzichte van de hardopdenkmethode, is dat uit de 

eyetrackingdata vrij precies afgeleid kan worden op welk element uit de tekst het 

usabilityprobleem betrekking heeft, terwijl in dit onderzoek is gebleken dat de 

hardopdenkmethode vaak beperkt blijft tot algemene uitspraken over de begrijpelijkheid 

van de tekst.  

  

Eyetracking laat naast de subdimensies labels en begrijpelijkheid zien dat het eventueel 

ook mogelijkheden biedt voor het opsporen van bereikbaarheidsproblemen die te maken 

hebben met de structuur van de website en vormgevingsproblemen. Op welke manier 



 93 

deze usabilityproblemen precies aan het licht kunnen komen, is nog niet helemaal 

duidelijk. In dit onderzoek kwamen deze usabilityproblemen namelijk incidenteel aan het 

licht bij het zoeken naar een verklaring voor een gesignaleerd probleem. 

 

Voor het opsporen van usabilityproblemen in de subdimensies gebruiksgemak, snelheid, 

relevantie en volledigheid zijn er in dit onderzoek nog geen mogelijkheden van 

eyetracking naar voren gekomen. Een verklaring hiervoor zou gezocht kunnen worden in 

de manier waarop de eyetrackingdata tot stand komt en geanalyseerd wordt. De 

eyetrackingdata bestaan namelijk uit oogbewegingen, muiskliks, gevolgde routes en 

antwoorden op de taken. Zoals ook al in het antwoord op deelvraag 2 vermeld werd, is 

het op basis van deze gegevens bijna niet mogelijk een oordeel te geven over het 

gebruiksgemak van de website. Het gaat dan namelijk om een mening die de 

proefpersoon heeft over de website die niet af te leiden is uit oogbewegingen. Over de 

snelheid van de website valt op basis van de gaze replays wel een oordeel te vellen, 

maar dit oordeel is dan puur gebaseerd op de mening van de onderzoeker en niet op het 

feit of de proefpersoon de website snel of langzaam vindt. Ook valt er aan 

oogbewegingen niet te zien in hoeverre proefpersonen de gelezen informatie relevant of 

volledig vinden, en kan dus alleen maar achterhaald worden waar de proefpersonen 

moeilijkheden hadden met de tekst met betrekking tot de begrijpelijkheid van de 

informatie. Bij de hardopdenkmethode is het de bedoeling dat de proefpersonen al het 

commentaar geven dat in hen opkomt, waardoor deze methode wél usabilityproblemen 

kan opsporen in al deze subdimensies. De hardopdenkmethode heeft in dit onderzoek 

ook aangetoond dat het usabilityproblemen kan opsporen die over meer subdimensies 

verdeeld zijn dan de usabilityproblemen die met eyetracking zijn opgespoord. De 

hardopdenkmethode heeft namelijk alleen in de subdimensie relevantie géén problemen 

opgespoord.  

 

Het aantal usabilityproblemen dat eyetracking oplevert, is hoger dan het aantal 

usabilityproblemen dat wordt opgespoord met de hardopdenkmethode. Uit de resultaten 

blijkt dat 29% van de gevonden usabilityproblemen van de hardopdenkmethode ook door 

eyetracking zijn opgespoord. Dit betekent dat 71% van de usabilityproblemen die 

gevonden zijn via de hardopdenkmethode niet opgespoord zijn met eyetracking, maar 

ook dat eyetracking dus ook nog zeer veel usabilityproblemen heeft opgespoord die niet 

met de hardopdenkmethode opgespoord zijn. Een logische verklaring hiervoor is te 

vinden in de verschillende manier van dataverzameling en data-analyse, zoals ook al 

eerder naar voren is gekomen. De hardopdenkmethode is in dit onderzoek afhankelijk 

van audio-data in de vorm van het commentaar dat de proefpersonen geven, terwijl de 

analyse van eyetracking puur gebaseerd is op beelddata. Dat eyetracking zoveel niet-
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overeenkomstige usabilityproblemen oplevert ten opzichte van de hardopdenkmethode, 

laat zien dat het zeker de moeite waard is om eyetracking in te zetten. Wanneer alleen 

de hardopdenkmethode gebruikt zou zijn, zouden deze problemen niet achterhaald zijn. 

Zo zouden usabilityproblemen onbekend blijven, terwijl ze met eyetracking goed op te 

sporen zijn.  

 

Wat betreft de relevantie van de gevonden usabilityproblemen, blijken eyetracking en de 

hardopdenkmethode vrij sterk overeen te komen in de hoogste vier categorieën van 

relevantie. De verdeling en de hoeveelheid problemen binnen deze vier categorieën is 

nagenoeg gelijk. Waar eyetracking echter sterk verschilt van de hardopdenkmethode, is 

in de laagste categorie van relevantie. Hierin heeft eyetracking namelijk veel meer 

problemen opgespoord dan de hardopdenkmethode. Dit zou verklaard kunnen worden 

door het feit dat proefpersonen bij de hardopdenkmethode geneigd zijn om alleen de 

belangrijkste problemen te vermelden en de kleine problemen achterwege te laten omdat 

ze die niet belangrijk genoeg vinden of omdat ze geen tijd hebben om deze problemen te 

vertellen omdat de opname verder loopt. Met eyetracking is het echter wel mogelijk om 

ook deze kleine problemen te achterhalen, waardoor eyetracking ook meer van deze 

problemen met een zeer lage relevantie heeft opgeleverd. 

Voor- en nadelen van eyetracking 

Op het gebied van het uitvoeren van onderzoek met behulp van eyetracking zijn in dit 

onderzoek zeker voordelen aan het licht gekomen. Wanneer een onderzoek alleen met 

eyetracking gedaan wordt, is dit minder belastend voor de proefpersonen en zullen de 

resultaten in mindere mate beïnvloed worden door concentratievermindering onder de 

proefpersonen. In dit onderzoek heeft iedere proefpersoon de taken namelijk in ongeveer 

vijftien minuten weten uit te voeren. Wanneer dit het enige onderdeel van het onderzoek 

zou zijn geweest, zou het dus slechts een kwartiertje van de tijd van de proefpersonen 

kosten in plaats van een half uur.  

Een ander voordeel van eyetracking als zelfstandige methode, is dat de onderzoeker 

minder afhankelijk is van de proefpersonen dan bij de hardopdenkmethode. Bij de 

hardopdenkmethode moet de onderzoeker altijd afwachten hoe goed een proefpersoon is 

in het geven van commentaar. Bij eyetracking is de onderzoeker op zichzelf en vooral op 

de gebruikte apparatuur aangewezen bij het achterhalen van problemen.  

Dat de onderzoeker op zichzelf aangewezen is bij het achterhalen van usabilityproblemen 

leidt wel tot het nadeel van eyetracking dat de onderzoeker ook zelf verantwoordelijk is 

voor het vinden van een verklaring voor het opgespoorde probleem. Naar aanleiding van 

dit onderzoek is te zeggen dat het met zekerheid stellen van een verklaring voor een 

usabilityprobleem nog niet mogelijk is met eyetracking. 
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Een praktisch nadeel van eyetracking is dat het proces van data naar resultaten erg lang 

is, minstens twee keer zo lang als het analyseren van de hardopdenkdata. Nadat de 

proefpersonen de taken hebben uitgevoerd, blijven er een hoop data over die bestaan uit 

fixaties, saccades, bezochte pagina’s en muiskliks. Om hieruit resultaten te filteren die 

omgezet kunnen worden naar usabilityproblemen kost veel tijd. Zo kostte in dit 

onderzoek het uitwerken van de eyetrackingdata van één proefpersoon al gauw vijf uur. 

 

Al met al kan gesteld worden dat er wel voordelen zitten aan het gebruik van eyetracking 

als zelfstandige methode, maar dat het (nog) niet mogelijk is om met eyetracking 

usabilityproblemen op te sporen in alle subdimensies. Wanneer je echter op zoek bent 

naar de navigatieproblemen van een website of problemen met de begrijpelijkheid van de 

tekst, biedt eyetracking zeker mogelijkheden om als zelfstandige probleemopsporende 

methode gebruikt te worden.  

Uit dit onderzoek zijn een aantal manieren aan het licht gekomen waardoor voornamelijk 

usabilityproblemen in de subdimensies labels en begrijpelijkheid kunnen worden 

opgespoord, maar voor de andere subdimensies zou eventueel nog verder onderzoek 

gedaan kunnen worden naar mogelijkheden om usabilityproblemen met behulp van 

eyetracking op te sporen. 
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8. Discussie 

In de conclusie is duidelijk geworden dat, naar aanleiding van dit onderzoek, eyetracking 

zelfstandig ingezet kan worden voor het opsporen van usabilityproblemen op het gebied 

van labels en begrijpelijkheid. In dit onderzoek is geprobeerd alle mogelijkheden van 

eyetracking in te zetten om te achterhalen of deze methode zelfstandig ingezet kan 

worden. Maar niet altijd loopt alles zoals gepland of zijn er onvoorziene zaken die later 

pas aan het licht komen. Hierdoor blijven er ook na dit onderzoek nog genoeg 

mogelijkheden over voor vervolgonderzoek.  

Onderzoeksdesign 

Bij het gekozen onderzoeksdesign waarbij twee proefleiders het onderzoek afnamen en 

beide proefleiders onbevangen de eyetrackingdata zouden gaan analyseren kan de vraag 

gesteld worden of er geen sprake is geweest van beïnvloeding door de 

hardopdenkmethode. De proefleider die de eyetrackingdata van Haarlem zou gaan 

analyseren heeft de hardopdenkmethode uitgevoerd op de website van de gemeente 

Amersfoort. Juist deze twee gemeentewebsites zijn gekozen omdat de gemeenten qua 

grootte overeen komen. Hierdoor rijst de vraag of de proefleiders niet al op ideeën 

gebracht zijn voor mogelijke usabilityproblemen door het commentaar dat de 

proefpersonen gaven over de website van de andere gemeente. Dit kan tot gevolg 

hebben dat de proefleiders meer problemen signaleren bij eyetracking. Dit probleem zou 

opgelost kunnen worden door het idee van Vereijken (2007) om de proefleiders alleen de 

taken en de optimale routes aan te rijken, uit te breiden tot het geven van de kant en 

klare eyetrackingdata met de bijbehorende taken en routes. De proefleider die de 

eyetrackingdata analyseert, heeft dan nog helemaal geen idee wat de eventuele 

problemen zouden kunnen zijn op de website en gaat zonder enige voorkennis aan de 

slag met de eyetrackingdata. 

De taken die uitgevoerd moesten worden door de proefpersonen, waren vrij goed uit te 

voeren op de website van de gemeente Amersfoort. Wat waarschijnlijk wel voor (meer) 

usabilityproblemen heeft gezorgd, is het feit dat de vragen per taak steeds te vinden 

waren op dezelfde doelpagina, maar dat dit bij taak 4 b/c ineens niet meer het geval 

was. Dit zorgde voor verwarring bij proefpersonen waardoor ze het antwoord op taak 4 

b/c op of rondom de pagina van taak 4 a gingen zoeken. 

Een andere kanttekening die gemaakt moet worden bij dit onderzoek, is dat er resultaten 

gebaseerd zijn op de tijd die de proefpersonen nodig hebben gehad om de taken uit te 

voeren. Hierbij is echter geen rekening gehouden met het feit dat de proefpersonen altijd 

met taak 1 begonnen en dat dit misschien invloed gehad kan hebben op het feit dat de 

proefpersonen het langst gedaan hebben over taak 1. Het zou kunnen dat de 
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proefpersonen een beetje tijd nodig hadden om op te starten en te wennen aan de 

website. Dit zou opgelost kunnen worden door een soort ‘introductietaak’ te laten maken 

door de proefpersonen waardoor ze kunnen wennen aan de website. De resultaten van 

deze ‘introductietaak’ worden niet meegenomen in de resultaten, waardoor het 

gewenningsproces geen invloed heeft op de resultaten van het onderzoek.  

Eyetracking 

Omdat eyetracking nog een nieuwe methode is, geeft dat de mogelijkheid om een 

onderzoek als dit uit te voeren, maar het zorgt er daarnaast ook voor dat er allerlei 

technische problemen aan het licht komen tijdens het uitvoeren van het onderzoek.  

Zo was het oorspronkelijk de bedoeling dat de proefpersonen tijdens het afnemen van de 

hardopdenkmethode NIET hun oogbewegingen terug zouden zien, maar dat zij alleen de 

bezochte pagina’s en hun muiskliks te zien zouden krijgen. Door problemen met het 

tegelijkertijd draaien van het programma Clearview en het programma Morae hebben de 

proefpersonen uiteindelijk wel hun oogbewegingen gezien tijdens het hardop denken. 

Hierdoor is het helaas niet mogelijk geweest om eyetracking en de hardopdenkmethode 

volledig gescheiden te houden. De onderzoeken die beschikbaar zijn over het zien van 

oogbeweging tijdens het geven van commentaar (Eger e.a., 2005; Potappel, 2007) laten 

tegenovergestelde conclusies zien en is het niet duidelijk of proefpersonen nu wel of niet 

beïnvloed worden bij het geven van commentaar doordat zij hun eigen oogbewegingen 

zien. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek is tijdens de hardopdenkmethode wel 

gebleken dat proefpersonen vaak reageerden op hun oogbewegingen en daardoor soms 

ondersteund werden maar soms ook afgeleid werden bij het geven van commentaar op 

de website. Of dit invloed gehad heeft op de resultaten van dit onderzoek is niet met 

zekerheid te zeggen, maar het zou wel een verklaring kunnen zijn voor het feit dat het 

grootste gedeelte van de usabilityproblemen dat opgespoord is met de 

hardopdenkmethode te maken had met de dimensie bereikbaarheid en niet met de 

dimensie inhoud, zoals op basis van de theorie verwacht werd.  

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is bij twee proefpersonen de eyetracker 

uitgevallen doordat er een pop-up afgesloten werd wat geen pop-up maar het 

hoofdscherm bleek te zijn. Door het afsluiten van het hoofdscherm stopt ook automatisch 

de opname van de oogbewegingen en was de data van deze proefpersonen zo ‘vervuild’ 

dat zij niet meer meegenomen konden worden in het onderzoek.  

Ook bij het analyseren van de eyetrackingdata zijn er een aantal technische problemen 

aan het licht gekomen. Ten eerste werkt de website van de gemeente Amersfoort met 

uitklapmenu’s. Deze uitklapmenu’s worden echter niet weergegeven in de gazeplots die 

Clearview genereert, waardoor fixaties die gemaakt zijn op deze menu’s niet 

meegenomen konden worden in het onderzoek. Ook het openen van een link van een 
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PDF document bleek problemen op te leveren. Ten tijde van het onderzoek was dit nog 

niet te zien, maar zowel in de gazeplots als in de gaze replays is het PDF document 

verdwenen, evenals de bijbehorende fixaties. Dit PDF document bevatte het antwoord op 

taak 3 over de koopzondagen, dus door dit technische probleem is veel data verloren 

gegaan. Wanneer er dus nogmaals een onderzoek uitgevoerd wordt met behulp van 

Clearview, moet er rekening mee gehouden worden dat er geen PDF documenten 

geopend hoeven te worden voor de taak en moet er opgelet worden of de website 

uitklapmenu’s bevat. Het probleem van het PDF document is door het aanpassen van de 

taken goed te omzeilen, maar het probleem van de uitklapmenu’s vormt een groter 

gevaar voor de gebruiksvriendelijkheid van het programma Clearview. 

Tot slot was er een hypothese opgesteld waarbij er gekeken werd naar de regressies die 

door de proefpersonen werden gemaakt. Deze regressies zijn door het kleine lettertype 

en de kleine regelafstand van de website niet zo nauwkeurig te bepalen. Een apart 

onderzoek naar regressies, waarbij de tekst en de regelafstand groot zijn, zou uitkomst 

bieden. Dit is echter niet geschikt voor het opsporen van usabilityproblemen op een 

gemeentewebsite, omdat hiervoor de tekst uit de context gehaald zou moet worden. 

Data analyse 

Tijdens het analyseren van zowel de eyetrackingdata als de data van de 

hardopdenkmethode zijn er een aantal zaken naar voren gekomen die in acht genomen 

moeten worden bij vervolgonderzoek.  

Ten eerste is er bij het bekijken van de links waar proefpersonen langdurig op gefixeerd 

hebben, niet gekeken of de proefpersonen uiteindelijk wel of niet op de betreffende link 

hebben geklikt. Wanneer dit wel achterhaald zou zijn, kunnen er nog meer 

gespecificeerde resultaten opgesteld worden over de reden van het langdurig fixeren. 

Ten tweede is tijdens het analyseren van de eyetrackingdata gebleken dat vier keer 

herhaaldelijk kijken naar een bepaalde link niet genoeg is om de probleemgevallen er uit 

te filteren. Hierbij zou het aantal van vier keer kijken omhoog gebracht moeten worden, 

want bij een grens van vier zitten er nog te veel ‘normale’ gevallen tussen de 

opgespoorde problemen en worden de resultaten vervuild. 

Ten derde is gebleken dat de usabilityproblemen die opgespoord worden met behulp van 

eyetracking moeilijk verklaard kunnen worden. Er kan wel een verklaring opgesteld 

worden, maar of dit ook de juiste verklaring is, blijft de vraag. De manier waarop de 

usabilityproblemen geïnterpreteerd worden, is afhankelijk van de onderzoeker. De vraag 

is of het raadplegen van experts, zoals ook Van den Haak e.a. (2007) gedaan hebben, 

hier een oplossing zou kunnen bieden.  

 



 99 

Bij de hardopdenkmethode is het de vraag of de data beïnvloed zijn door het feit dat de 

proefpersonen hun eigen oogbewegingen terug hebben gezien tijdens het hardop 

denken. Ondanks dat de proefpersonen van tevoren gewaarschuwd waren dat zij niet 

hoefden te schrikken van hun oogbewegingen, bleken er bij het beluisteren van de 

opnames die gemaakt zijn van het commentaar van de proefpersonen toch wel veel 

opmerkingen tussen te zitten die betrekking hadden op de oogbewegingen: “Kijk ik echt 

zo?”, “Wat ziet dat er raar uit”, “Echt raar dat je zo chaotisch kan kijken.” Hierdoor is de focus 

van de proefpersonen misschien verplaatst van het geven van commentaar naar het 

bekijken van hun eigen oogbewegingen, waardoor zij misschien niet alle problemen 

hebben verteld die ze tijdens de taken zijn tegengekomen. 

Vervolgonderzoek 

Uit de conclusie en bovenstaande discussiepunten kan afgeleid worden dat er nog genoeg 

ruimte is voor vervolgonderzoek op het gebied van eyetracking.  

Er kan bijvoorbeeld nog meer exploratief onderzoek gedaan worden naar de 

mogelijkheden van eyetracking voor het opsporen van problemen in de subdimensies die 

in dit onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Dat eyetracking geen problemen 

opleverde in de subdimensies gebruiksgemak, snelheid, relevantie en volledigheid kan er 

op wijzen dat dit niet mogelijk is met eyetracking. Het kan echter ook veroorzaakt zijn 

door de beperking die in dit onderzoek gebracht is door het opstellen van de hypothesen. 

Uit de resultaten bleek namelijk dat deze hypothesen leidden tot usabilityproblemen in 

een bepaalde subdimensie. In vervolgonderzoek zou gezocht kunnen worden naar de 

mogelijkheden die eyetracking biedt voor andere subdimensies dan labels, structuur, 

begrijpelijkheid en vormgeving. 

Daarnaast blijkt dat eyetracking zeker al als effectieve methode gebruikt kan worden 

voor het opsporen van problemen met de labels van links en daarbij meer mogelijkheden 

biedt dan de hardopdenkmethode. Dit onderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om 

problemen met labels op te sporen door te kijken op welke links de proefpersonen 

langdurig gefixeerd hebben, op welke links ze wel gefixeerd, maar niet geklikt hebben en 

naar welke links men herhaaldelijk heeft gekeken. De manier waarop de eyetrackingdata 

hiervoor geanalyseerd kunnen worden lijkt door dit onderzoek duidelijk te zijn, maar 

daarnaast kan er ook nog gekeken worden of de taken die de proefpersonen moeten 

uitvoeren meer ‘bereikbaarheidsgericht’ gemaakt kunnen worden in plaats van 

‘inhoudsgericht’. Bijvoorbeeld zo’n taak als die over het aanvragen van een 

huisvestingsvergunning waarbij de doelpagina gemakkelijk te vinden was, maar de tekst 

niet altijd begrepen werd door de proefpersonen zou voor een onderzoek naar de 

bereikbaarheid van een website niet van belang zijn. Hiervoor is een kleine taak als ‘Zoek 

de pagina waarop de hoogte van de onroerend zaak belasting voor 2008 staat’ beter, 
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omdat dit specifiek te maken heeft met bereikbaarheid en het bij een onderzoek naar de 

bereikbaarheid van een website niet van belang is dat proefpersonen de tekst helemaal 

begrijpen. Doordat zulke vragen over de bereikbaarheid van een website minder 

uitgebreid zijn dan de taken die voor dit onderzoek zijn gebruikt, kunnen er ook meer 

vragen gesteld worden en meer gedeelten van de website getest worden.  
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Bijlage 1: Draaiboek afname onderzoek 

Stappenplan 

Stap 1: Voorbereiding 

- Computer gereed maken voor de proefpersoon. Eerst een nieuwe proefpersoon 

aanmaken in Clearview (pp[nummer][stad], bijvoorbeeld: pp01Haarlem).  

- Bij aanvang van iedere sessie zijn beide proefleiders aanwezig. De proefleider die 

de eyetrackingdata zal analyseren geeft de instructie over het eyetrackinggedeelte 

van het onderzoek. Deze instructie wordt voorgelezen vanuit dit draaiboek om de 

consistentie tussen de twee proefleiders te waarborgen.  

- Instructie: 

“Je staat op het punt om deel te nemen aan een onderzoek naar de kwaliteit van 

de website van de gemeente Amersfoort/Haarlem. Om de kwaliteit te kunnen 

meten zul je een paar taken moeten uitvoeren. Dit gebeurt in stilte. Tijdens het 

doen van de taken is er een proefleider aanwezig, maar het is niet de bedoeling 

dat je vragen aan haar stelt. Het is de bedoeling dat je de taken uitvoert zoals je 

dat thuis ook zou doen. Wees je er vooral van bewust dat wij niet jouw 

internetervaring testen, maar de website van de gemeente. Na het werken achter 

de computer volgt nog een tweede gedeelte. In totaal duurt het een half uur. Je 

krijgt nu het takenformulier. Lees de taken alvast door.” 

- De proefpersoon leest de taken door. Zo weet hij/zij alvast wat de bedoeling is, 

want na kalibratie start meteen de test.  

- Proefpersoon goed zetten, zorgen dat hij/zij in een comfortabele houding zit. Zet 

de stoel op goede hoogte, zorg dat de muis goed bereikbaar is en het scherm 

goed zichtbaar. Check of de ‘ogen’ goed in beeld zijn door de proefpersoon naar 

voren en naar achteren te laten bewegen. 

- Leg aan proefpersoon uit dat hij/zij voor kalibratie moet kijken naar de bolletjes. 

Kalibratie starten. 

 

Stap 2: Afname oogbewegingsonderzoek 

- Na een goede kalibratie start de proefleider het experiment en verlaat de 

onderzoekscabine. De proefleider die zojuist de instructie gegeven heeft, neemt 

plaats achter de computer waarop te zien is welke pagina’s de proefpersoon 

bezoekt en vult de linkerzijde van het hardopdenkformulier (bijlage 2) in.  

De andere proefleider houdt intussen de proefpersoon in de gaten: blijft hij goed 

voor de eyetracker zitten en bij eventuele prangende vragen die géén betrekking 

hebben op de inhoud van de taak, geeft zij antwoord. 
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- Na afronding van iedere taak moet de proefpersoon hardop het antwoord 

voorlezen (in het takenformulier wordt hiertoe opdracht gegeven). Wanneer een 

proefpersoon het niet kan vinden en het opgeeft, geeft de proefleider aan dat 

hij/zij met de volgende taak mag beginnen. 

- Zodra de proefpersoon alle taken beantwoord heeft, wordt de opname van de 

oogbewegingen gestopt (met F10). De proefleider slaat de opname op.  

 

Stap 3: Afname retrospectief hardopdenken 

- Het is belangrijk dat de proefleider die de eyetrackingdata van deze proefpersoon 

zal analyseren NIET aanwezig is tijdens de afname van het hardopdenkonderzoek. 

Deze proefleider verlaat dan ook de ruimte.  

- De overgebleven proefleider maakt de computer gereed voor de afname van het 

hardopdenkonderzoek. Clearview wordt klaargezet om een zogenaamde ‘Gaze 

Replay’ af te spelen en Audacity wordt opgestart.  

- De proefleider geeft de proefpersoon de instructie voor het hardopdenkonderzoek. 

Instructie:  

“Nu start het tweede gedeelte van het onderzoek. We gaan terugkijken hoe jij op 

de website hebt genavigeerd. Tegelijkertijd zie je ook je oogbewegingen in de 

vorm van blauwe stippen. Dit ziet er nogal chaotisch uit, maar je hoeft hier niet 

van te schrikken want dat is normaal. Vertel tijdens het terugkijken zo veel 

mogelijk over wat je dacht tijdens het uitvoeren van de taken. Geef uitleg hoe je 

te werk bent gegaan, over de problemen waar je tegenaan liep en wat je goed 

vond gaan. Vertel ook waarom je op bepaalde links klikte en wat je ervan 

verwachtte. Probeer dus zo gedetailleerd mogelijk al je gedachten te vertellen. 

Bedenk wel dat we niet jouw prestaties meten, maar dat de kwaliteit van de 

website centraal staat.” 

- In Audacity wordt de audio-opname gestart. De proefleider test of de microfoon 

reageert, dan is Audacity namelijk goed opgestart en wordt het geluid 

opgenomen. Zodra de proefleider de gaze replay aanzet, zegt zij ‘Start’ om later 

het beeld en geluid gelijk te kunnen zetten. 

- Het hardopdenkonderzoek begint en de proefpersoon verbaliseert zijn of haar 

gedachten. In geval van stilte (5 seconden) spoort de proefleider aan om meer 

commentaar te geven. Dit gebeurt door te vragen: “Wat dacht je hier?” of 

“Waarom deed je dit?”  

- Tijdens de hardopdenksessie vult de proefleider het commentaar van de 

proefpersoon in aan de rechterkant van het hardopdenkformulier uit bijlage 2. 

Omdat aan de linkerkant van het formulier de bezochte pagina’s al door de andere 
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proefleider zijn ingevuld, kan de proefleider alles wat gezegd wordt makkelijker 

bijhouden.  

- Na de sessie stopt de proefleider de audio-opname door Audacity en slaat de 

proefleider de opname op als .wav-bestand (pp[nummer]HODopname.wav, 

bijvoorbeeld pp20HODopname.wav). Het formulier wordt bewaard buiten het zicht 

van proefleider 1.  

 

Stap 4: Vragenlijst 

- Tot slot wordt de proefpersoon gevraagd een vragenlijst in te vullen. De 

proefleider geeft de vragenlijst aan de proefpersoon. Deze wordt voor de 

hardopdenkformulieren geniet en bewaard. 

 

Stap 5: Afsluiting 

- De proefleider vertelt de proefpersoon dat het onderzoek afgelopen is en vraag 

hem of haar niet meer met de proefleiders te praten over het experiment. De 

proefleider die de ruimte had verlaten voegt zich weer bij de proefpersoon en de 

andere proefleider. Zij bedanken de proefpersoon voor deelname en begeleiden 

de proefpersoon naar buiten. 
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Bijlage 2: Hardopdenkformulier 

Link Commentaar 
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Bijlage 3: Takenformulier 

 

Takenformulier Amersfoort 

Zodra je het antwoord gevonden hebt, lees het dan hardop voor. 

 

Taak 1: Een huis kopen in gemeente Amersfoort 

 

Je hebt een parttime baan (van 24 uur per week) gevonden in Amersfoort. Je woont nu 

nog op twee uur reizen van Amersfoort en bent je daarom aan het oriënteren op het 

kopen van een woning in Amersfoort. Na een tijdje zoeken vind je een jaren ’30 

appartement van €135.000,- dat je zou willen kopen. Je hebt gehoord dat het niet altijd 

mogelijk is om je in een gemeente te vestigen als je er onvoldoende binding mee hebt en 

gaat daarom op zoek naar informatie over het kopen van een woning in de gemeente 

Amersfoort. 

 

1a. Is het toegestaan om het appartement dat je op het oog hebt te kopen? 

1b. Waarom (niet)? Op grond van welke regeling? 

 

 

 

Taak 2: Registreren als nieuwe inwoner 

 

Je hebt een geschikte plek gevonden om te wonen en verhuist naar de gemeente 

Amersfoort. Een paar dagen na je verhuizing, hoor je van een vriend dat je je als nieuwe 

bewoner hoort te laten registreren bij de gemeente waar je bent gaan wonen.  

 

2a. Kan je je schriftelijk laten registreren? 

2b. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 

2c. Kan je je online laten registreren? 

2d. Zo ja, wat moet je daar precies voor doen? 
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Taak 3: Koopzondagen in gemeente Amersfoort 

 

Je houdt erg van winkelen en bent benieuwd hoe vaak er koopzondagen zijn in de 

binnenstad van de gemeente Amersfoort. 

 

3a. Hoeveel koopzondagen zijn er dit jaar in de binnenstad? 

3b. Zijn er ook koopzondagen op andere plekken dan de binnenstad? 

3c. Zo ja, op welke plekken? 

 

 

 

Taak 4: Schade fietspad 

 

Enkele weken geleden ben je in het centrum van Amersfoort van je fiets gevallen doordat 

je voorwiel in een gat in het fietspad kwam. Het resultaat: een gekneusde enkel, 

schaafwonden, een krom voorwiel en een kapotte broek. Je wilt de gemeente wijzen op 

de schade aan het fietspad en overweegt de verantwoordelijke wethouder voor dit 

ongeluk aansprakelijk stellen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het 

onderhoud aan de fietspaden.  

 

4a. Hoe kan je de schade aan het fietspad melden? 

4b. Welke wethouder is verantwoordelijk voor het onderhoud aan fietspaden?  

4c. Hoe kun je met deze wethouder in contact komen om hem aansprakelijk te 

stellen voor de schade? 
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Bijlage 4: Vragenlijst 

 

Vragenlijst 

Dank voor je deelname aan ons onderzoek! Voor de volledigheid willen wij nog 6 vragen 

aan je stellen. 

 

4. Welke website heb je zojuist bezocht? 

Amersfoort / Haarlem 

 

5. Wat is je leeftijd? 

Ik ben …… jaar 

 

6. Wat is je geslacht? 

Ik ben man / vrouw 

 

7. Draag je lenzen? 

Ja / nee 

 

8. Wat is je hoogst genoten opleiding? 

Mavo / Havo / Vwo / MBO / HBO / Universitair 

 

9. Hoe veel tijd besteed je op internet? 

a) Tot 5 uur per week 

b) 5 tot 10 uur per week 

c) 10 tot 20 uur per week 

d) Meer dan 20 uur per week 

 

10. Heb je wel eens vaker gemeentelijke websites bezocht, bijvoorbeeld je eigen 

gemeente? 

a) Ja, ik bezoek vaker gemeentelijke websites 

b) Ja, ik ben wel eens op een gemeentelijke website geweest 

c) Nee, ik heb nog nooit een gemeentelijke website bezocht 

 

11. Heb je voordat je meedeed aan dit onderzoek wel eens eerder de website 

van Amersfoort/Haarlem bezocht? 

Ja / nee 
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Bijlage 5: Data analyse 

Analyseplan Eyetracking 

Stap 1: Oriëntatie 

- Bekijken van de opnamen om globale lijnen te ontdekken in het kijkgedrag. 

 

Stap 2: Verdieping per proefpersoon 

- Beoordelen of het antwoord op de taak goed is. 

- Per taak de route vaststellen en het aantal afwijkingen van de optimale route 

bepalen. 

- Proberen een kijk- of zoekpatroon per proefpersoon te identificeren, door het 

berekenen en inventariseren van: 

(1) Totale tijd / tijd per taak 

(2) Totaal aantal fixaties 

(3) Gemiddelde fixatieduur 

(4) Aantal fixaties per seconde 

(5) Analyseren of er scanpatronen te herkennen zijn en wat de kenmerken 

hiervan zijn 

(6) Analyseren of er een leespatroon te herkennen is en wat de kenmerken 

hiervan zijn 

- Vaststellen of de mogelijke usabilityproblemen uit de hypothesen van deelvraag 1 

ook daadwerkelijk voorkomen: 

(1) Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een link fixeren, is er sprake van 

een usabilityprobleem. 

(2) Als blijkt dat proefpersonen langdurig op een woord fixeren, is er sprake 

van een usabilityprobleem. 

(3) Als blijkt dat proefpersonen wel op een goede link fixeren maar er niet op 

klikken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

(4) Als blijkt dat proefpersonen niet op een cruciale link fixeren, is er sprake 

van een usabilityprobleem. 

(5) Als blijkt dat proefpersonen herhaaldelijk (minimaal vier keer) tijdens één 

bezoek naar dezelfde link kijken, is er sprake van een usabilityprobleem. 

(6) Als proefpersonen wel de doelpagina bezoeken, maar niet het goede 

antwoord op de taak geven, wijst dit op een usabilityprobleem.  

(7) Als blijkt dat proefpersonen regressies naar een specifiek stukje tekst 

vertonen, is er sprake van een usabilityprobleem. 

- Nagaan of er ook nog andere afwijkingen/usabilityproblemen voorkomen. 
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Stap 3: Inventarisatie data en beantwoording hypothesen 

- De antwoorden van alle proefpersonen per hypothese samenvoegen en 

inventariseren welke gevonden problemen ook daadwerkelijk usabilityproblemen 

zijn. Een probleem is een usabilityprobleem wanneer minimaal twee 

proefpersonen het als een probleem hebben ervaren.  

- De usabilityproblemen categoriseren in de dimensies bereikbaarheid, inhoud en 

vormgeving, zoals beschreven in Hoofdstuk 5.2.1 Categorisering 

Usabilityproblemen. 

- Vaststellen van de relevantie van de problemen. De relevantie bestaat uit de 

waarschijnlijkheid en de ernst van een probleem. De richtlijnen voor relevantie 

zijn ook uiteengezet in Hoofdstuk 5.2.1 Categorisering Usabilityproblemen. 

- Aan de hand van de verzamelde usabilityproblemen de hypothesen toetsen.  

- Achteraf bekijken of er een algemeen scan- of leespatroon te ontdekken is dat 

geldig is voor alle proefpersonen? 

Analyseplan hardopdenkdata 

Na het analyseren van de eyetrackingdata, gaat de proefleider verder met het analyseren 

van de hardopdenkdata van dezelfde website. Het gedeelte waarbij de proefleider 

onbevangen naar de eyetrackingdata moet kunnen kijken is inmiddels voorbij, want na 

analyse van de eyetrackingdata heeft de hardopdenkmethode hier geen invloed meer op. 

Ook is het voor beide proefleiders minder verwarrend om verder te gaan met het 

analyseren van dezelfde website dan ineens te moeten overschakelen naar een andere 

website. Door dezelfde website te houden worden vergissingen en fouten voorkomen. 

 

Stap 1: Oriëntatie 

- De video-opnamen van Clearview koppelen aan en synchroniseren met de audio-

opnamen die gemaakt zijn met Audacity. 

- Doornemen van de gekoppelde opnamen met de bijbehorende 

hardopdenkformulieren (zie bijlage 2). Eventueel de formulieren aanvullen. 

Stap 2: Verdieping per proefpersoon 

- Per sessie uit de inhoud van het commentaar de mogelijke problemen filteren. 

(“uh’s” tellen niet mee aangezien de proefpersoon het probleem niet op dat 

moment echt ervaart, waardoor een ‘uh’ alleen kan betekenen dat hij/zij zich iets 

probeert te herinneren)  

Stap 3: Inventarisatie van de problemen  

- Welke specifieke problemen komen hoe vaak voor? 
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- Een specifiek probleem wordt bestempeld als usabilityprobleem wanneer minimaal 

twee proefpersonen het als probleem hebben aangemerkt. Daarom worden alle 

specifieke problemen die slechts één keer voorkomen eruit gefilterd. 

Stap 4: Gevonden problemen analyseren 

- De usabilityproblemen categoriseren in de dimensies bereikbaarheid, inhoud en 

vormgeving, zoals beschreven in Hoofdstuk 5.2.1 Categorisering 

Usabilityproblemen. 

- Vaststellen van de relevantie van de problemen. De relevantie bestaat uit de 

waarschijnlijkheid en de ernst van een probleem. De richtlijnen voor relevantie 

zijn ook uiteengezet in Hoofdstuk 5.2.1 Categorisering Usabilityproblemen. 

Stappenplan na analyse van beide methoden 

Stap 1: Beantwoording van de hypothesen bij deelvraag 2 en 3 

- De resultaten van de eyetracking- en hardopdenkanalyse samenvoegen en van 

daaruit een antwoord formuleren op de deelvragen 2 en 3. 

(8) Eyetracking spoort minder problemen op dan de hardopdenkmethode. 

(9) Eyetracking zal meer problemen opsporen in de dimensie 

bereikbaarheid en de hardopdenkmethode zal meer problemen 

opsporen in de dimensie inhoud. 

(10) De problemen die eyetracking opspoort, hebben een hogere relevantie. 

(11) De problemen die gevonden worden met eyetracking kunnen moeilijker 

verklaard worden.  

Stap 2: Conclusie 

- Beantwoording van de deelvragen: 

(1) Welke usabilityproblemen zijn op te sporen via eyetracking? 

(2) Welke usabilityproblemen zijn wel met de hardopdenkmethode op te 

sporen maar niet met eyetracking? 

(3) Welke usabilityproblemen zijn wel met eyetracking op te sporen maar 

niet met de hardopdenkmethode? 

- In hoeverre kan eyetracking ingezet worden als zelfstandige probleemopsporende 

methode? 

Stap 3: Evaluatie 

- Is te verklaren waarom niet-overeenkomstige problemen niet met de andere 

methode zijn opgespoord? 

- Welke methode is het meest effectief voor het opsporen van usabilityproblemen? 

(met inachtneming van het aantal, de dimensie en de relevantie van de 

problemen) 

- Wat zijn de voor- en nadelen van beide methoden voor usabilityonderzoek? 
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Bijlage 6: Goede antwoorden en optimale routes per taak 

Taak 1 

Antwoorden: 

a) Ja, dit is toegestaan 

b) Je hebt een economische binding, omdat je baan aan de volgende eis voldoet: 

deze telt ‘de helft van het aantal uren dat een normale werkweek uitmaakt’. 

Optimale routes: 

1. Wonen en Leven > Wonen en Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning 

2. Wonen en Leven > Wonen en Bouwen > Huisvestingsvergunning > Criteria 

Huisvestingsvergunning 

Taak 2 

Antwoorden: 

a) Ja dat kan 

b) Door middel van het aangifteformulier. U moet meesturen: kopie legitimatiebewijs 

van de ondertekenaar en degenen die meeverhuizen en een kopie huur- of 

koopovereenkomst (alleen met de pagina's met adresgegevens, namen en 

handtekeningen).  

c) Nee, hierover wordt geen informatie gegeven. 

d) Niet van toepassing, dus nee. 

Optimale route: 

1. Producten en Diensten > Burgerzaken > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort 

vanuit een andere plaats 

Taak 3 

Antwoorden: 

a) Er zijn acht koopzondagen 

b) Ja 

c) In wijkwinkelcentra, woonwinkels en andere winkels op bedrijventerreinen, 

tuincentra en bouwcentra. 
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Optimale routes: 

1. Over Amersfoort > Toerisme en Vrije Tijd > Koopzondagen 2007 (PDF) 

2. Ondernemen > Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > 

Koopzondagen 2007 (PDF) 

3. Home > Veelgestelde Vragen > Digitaal Loket: Koopzondagen informatie > 

Koopzondagen 2007 (PDF) 

Taak 4 

Antwoorden: 

a) Je kunt online een meldingsformulier invullen, een telefoonnummer bellen of op 

bepaalde tijden de wijkopzichter bellen. 

b) De heer van Daalen is verantwoordelijk. 

c) Je kunt hem mailen. 

Optimale routes: 

Taak 4a: 

1. Bestuur > Bezwaar en Beroep > Klachten > Meldpunt Woonomgeving (> 

Meldingsformulier) 

2. Contact > Meldpunt Woonomgeving 

3. Home > Meldingen en Klachten > Meldpunt Woonomgeving 

 

Taak 4b/c: 

1. Bestuur > College van B&W > Wethouders 

2. Gemeenteraad > Raadsleden en fracties > Wethouders (in de afbeelding klikken) 
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Bijlage 7: Gevolgde routes per proefpersoon 

Proefpersoon 2: 

- Route taak 1 (7 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > Wonen & 

Leven > Wonen & Bouwen > Specifieke woningen en woonvormen > 

Woongroepen > Wonen & Leven > Wonen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning >  

- Route taak 2:  

Home > Burgerzaken > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 

andere plaats  

- Route taak 3:  

Home > Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > Koopzondagen 

2007 (PDF) 

- Route taak 4 (6 afwijkingen): 

Home > Meldingen en Klachten > Meldpunt Woonomgeving > Organisatie > 

Meldpunt Woonomgeving > Online Melding (formulier) > Wijken > Binnenstad > 

Wijkbeheerteam 

Proefpersoon 4: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning > 

- Route taak 2 (2 afwijkingen):  

Home > Digitaal Loket > I > Producten en Diensten > Verhuizen > Verhuizen 

naar Amersfoort vanuit een andere plaats >  

- Route taak 3:  

Home > Toerisme en Vrije Tijd > Koopzondagen (PDF) > 

- Route taak 4 (4 afwijkingen):  

Home > Wijken > Binnenstad > Meldingen doorgeven > Wijkbeheerteam > 

Meldingen doorgeven > College van B & W > Wethouders 

Proefpersoon 6: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning > 
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- Route taak 2:  

Home > Burgerzaken > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 

andere plaats 

- Route taak 3 (1 afwijking):  

Home > Toerisme en Vrije Tijd > Winkelen > Koopzondagen (PDF) > 

- Route taak 4:  

Home > Meldingen en Klachten > Meldpunt Woonomgeving > College van B & W 

> Wethouders 

Proefpersoon 8: 

- Route taak 1 (5 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Wonen & Leven > Wonen > Bestaande 

Koopwoningen > Wonen > Koopsubsidie en starterslening > Wonen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning > 

- Route taak 2 (10 afwijkingen):  

Home > Digitaal Loket > Digitaal Loket: Bouwen en Wonen > Digitaal Loket: 

Bouwen en Wonen: Verhuizen > Digitaal Loket: Woningzoekende 

Inschrijvingsbewijs > Digitaal Loket: Bouwen en Wonen: Verhuizen > Wonen en 

Leven > Wonen en Bouwen > Wonen > Burgerzaken > Uittreksel uit het 

persoonregister > Burgerzaken > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit 

een andere plaats >  

- Route taak 3 (8 afwijkingen):  

Home > Vrije tijd, cultuur en sport > Toerisme en Recreatie > Vrije tijd, cultuur 

en sport > Wonen en Leven > Binnenstad > Wie wat waar > Winkeliersvereniging 

> Wie wat waar > opgegeven 

- Route taak 4 (2 afwijkingen):  

Home > Bezwaar en Beroep > Klachten > Meldpunt Woonomgeving > 

Meldingsformulier > Klachten > Contact > opgegeven 

Proefpersoon 13: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Huisvestingsvergunning 

- Route taak 2 (3 afwijkingen):  

Home > Digitaal Loket > Producten en Diensten > Burgerzaken > Verhuizen > 

Verhuizen naar Amersfoort vanuit een andere plaats > Digitaal Loket > Digitaal 

Loket: R > Digitaal Loket: I >  

- Route taak 3:  

Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > Koopzondagen PDF 



 118 

- Route taak 4 (1 afwijking):  

Home > Niet meer in de rij voor paspoort of rijbewijs > Meldingen & Klachten > 

Meldpunt Woonomgeving > College van B&W > Wethouders 

Proefpersoon 16: 

- Route taak 1 (5 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Wonen & Leven > Wonen > Overige 

Informatie > Wonen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning 

- Route taak 2 (12 afwijkingen):  

Home > Digitaal Loket > Digitaal Loket: R > Digitaal Loket: I > Producten en 

Diensten > Burgerzaken > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 

andere plaats > PDF Formulier Adreswijziging > Digitaal Loket > Digitaal Loket: 

Bouwen & Wonen > Digitaal Loket: Verhuizen > Digitaal Loket: Verhuizing 

Schriftelijk > Verhuizen > Verhuizing Schriftelijk > Digitaal Loket: Verhuizen > 

Digitaal Loket: Verhuizing, inwonen  

- Route taak 3:  

Home > Veelgestelde Vragen > Digitaal Loket: Koopzondagen informatie > 

Koopzondagen PDF  

- Route taak 4 (11 afwijkingen):  

Home > Meldingen & Klachten > Meldpunt Woonomgeving > Organisatie > 

Organigram > Organisatie > Meldingen & Klachten > Gemeentegids > Contact > 

Meldpunt Woonomgeving > Wijken > Binnenstad > Wie, wat, waar > 

Wijkwethouder 

Proefpersoon 18: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning 

- Route taak 2 (6 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Huisvestingsvergunning > Overige informatie > 

Home > Verschuiving openingstijden (afspraak met balie burgerzaken) > 

Burgerzaken > Aangiften > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 

andere plaats >  

- Route taak 3 (1 afwijking):  

Home > Informatiewinkel > Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > 

Koopzondagen PDF 
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- Route taak 4:  

Home > Meldingen & Klachten > Meldpunt Woonomgeving > College van B&W > 

Wethouders 

Proefpersoon 20: 

- Route taak 1 (19 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > Wonen > 

Specifieke woningen en woonvormen > Wonen > Woonvisie Amersfoort 2006-

2010 > Wonen > Kopen > Koopsubsidie en Starterslening > Bestaande 

Koopwoningen > Wonen & Leven > Wonen & Bouwen > Overige Informatie > 

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Nieuwbouw Koopwoningen > Home > 

Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen >  

- Route taak 2 (4 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Huisvestingsvergunning > Criteria 

Huisvestingsvergunning > Aanvragen Huisvestingsvergunning >  

- Route taak 3 (7 afwijkingen):  

Vrije tijd, cultuur en sport > Toerisme en Recreatie > Vrije tijd, cultuur en sport > 

Amersfoort Cultuurstad > Vrije tijd, cultuur en sport > Speelplekken in Amersfoort 

> Amersfoort Sportstad > Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > 

Koopzondagen PDF 

- Route taak 4 (5 afwijkingen):  

Home > Bezwaar en Beroep > Gemeenteraad > Raadsleden > Samenstelling > 

Adreslijst met raadsleden > Gemeenteraad > Raadsleden > Wethouders 

Proefpersoon 22: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Huisvestingsvergunning > Criteria 

Huisvestingsvergunning >  

- Route taak 2 (4 afwijkingen):  

Wonen & Leven > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Digitaal Loket: Bouwen & Wonen > Digitaal Loket: Verhuizen > Digitaal Loket: 

Verhuizing, Schriftelijk > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 

andere plaats 

- Route taak 3 (1 afwijking):  

Vrije tijd, cultuur en sport > Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > 

Koopzondagen PDF 

- Route taak 4 (5 afwijkingen):  

Producten & Diensten > Digitaal Loket > Meldingen & Klachten > Meldpunt 
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Woonomgeving > Contact > Stadhuis > Klachten > College van B&W > 

Wethouders 

Proefpersoon 25: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen >Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning >  

- Route taak 2 (4 afwijkingen):  

Wonen & Leven > Bouwen & Wonen > Burgerzaken > Verhuizen > Burgerzaken > 

Digitaal Loket > Wonen & Leven 

- Route taak 3:  

Winkels en Markten > Winkeltijden en Koopzondag > Koopzondagen PDF 

- Route taak 4:  

Meldingen & Klachten > College van B&W > Wethouders 

Proefpersoon 26: 

- Route taak 1 (3 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen >Bestaande Koopwoningen > Kopen > Wonen 

& Bouwen > Huisvestingsvergunning > Wonen > Criteria Huisvestingsvergunning 

- Route taak 2 (2 afwijkingen):  

Home > Digitaal Loket > Digitaal Loket: Bouwen en Wonen > Burgerzaken > 

Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een andere plaats >  

- Route taak 3 (1 afwijking):  

Home > Stadsberichten > Toerisme en Vrije Tijd > Winkelen > Koopzondagen 

- Route taak 4 (7 afwijkingen):  

Home > Meldingen & Klachten > Meldpunt Woonomgeving > Home > Meldingen & 

Klachten > Bezwaar en Beroep > Meldingen & Klachten > Meldpunt 

Woonomgeving > Online Meldingsformulier > Klachten >  

Proefpersoon 28: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen > Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning 

- Route taak 2 (6 afwijkingen):  

Home > Wonen & Bouwen > Overige Informatie > Wonen & Leven > Wonen > 

Producten & Diensten > Informatiewinkel > Digitaal Loket > Digitaal Loket: 

Bouwen en Wonen > Verhuizen > Verhuizing, schriftelijk > Bouwen & Wonen > 

Verhuizing, inwonen >  
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- Route taak 3:  

Toerisme & Vrije Tijd > Winkelen > PDF Koopzondagen  

- Route taak 4:  

Home > Bezwaar & Beroep > Klachten > Meldpunt Woonomgeving > College B&W 

> Wethouders 

Proefpersoon 29: 

- Route taak 1:  

Home > Wonen & Bouwen > Kopen >Bestaande Koopwoningen > 

Huisvestingsvergunning > Criteria Huisvestingsvergunning 

- Route taak 2:  

Home > Burgerzaken > Verhuizen > Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 

andere plaats 

- Route taak 3:  

Winkels & Markten > Winkeltijden & Koopzondag > PDF Koopzondagen  

- Route taak 4:  

Producten & Diensten > Meldingen & Klachten > Meldpunt Woonomgeving > 

College B&W > Wethouders 
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Bijlage 8: Hypothese 1 

 

Langdurige fixaties op links 
Taak Label Pagina Aantal fixaties 

1 Kopen Wonen & Bouwen 8 
1 Huisvestingsvergunning Wonen & Bouwen 3 
1 Huisvestingsvergunning Wonen 2 
1 Wonen & Bouwen Wonen & Leven 1 
1 Wonen & Leven Home 1 

1 Woongroepen Wonen 1 
1 Woonvisie Amersfoort 2006-2010 Wonen 1 
1 Bestaande Koopwoningen Koopsubsidie en 

Starterslening 
1 

1 Wonen Overige informatie 1 
1 Specifieke Woningen en 

Woonvormen 
Wonen 1 

1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 1 
1 Bouwen & Wonen Bestaande Koopwoningen 1 
1 Wonen Wonen & Leven 1 

        

Langdurige fixaties op links 
Taak Label Pagina Aantal fixaties 

2 Verhuizen naar Amersfoort vanuit 
een andere plaats 

Verhuizen 2 

2 Kopen woning Digitaal Loket 2 
2 Balie Burgerzaken Burgerzaken 2 
2 Verhuizen, inwonen Digitaal Loket 2 
2 Producten & Diensten Home 1 
2 Impressie Trouwzalen Burgerzaken 1 
2 Geheimhouding Persoonsgegevens Burgerzaken 1 
2 Top 5 Digitaal Loket Home 1 
2 Digitaal Loket Home 1 
2 Leven, reizen & papieren Digitaal Loket 1 
2 Bouwen & Wonen Digitaal Loket 1 
2 Naturalisatie Burgerzaken 1 
2 Burgerzaken Verschuiving Openingstijden 1 
2 Officiële Documenten Burgerzaken 1 
2 Trouwen Burgerzaken 1 
2 Glasbak Digitaal Loket 1 
2 Kadastrale Informatie Digitaal Loket 1 
2 Milieubrengstation Digitaal Loket 1 
2 Scholing & Vorming Digitaal Loket 1 
2 Verhuizen Digitaal Loket 1 
2 Koopsubsidie Digitaal Loket 1 
2 Burgerzaken Producten en Diensten 1 
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Langdurige fixaties op links 
Taak Label Pagina Aantal fixaties 

3 Actueel Home 1 
3 Informatiewinkel Digitaal Loket 1 
3 Vrije tijd, Cultuur en Sport Amersfoort Cultuurstad 1 
3 Markten Winkels en Markten 1 
3 Winkelen Toerisme en Vrije tijd 1 
3 Koopzondagen Toerisme en Vrije tijd 1 

       
Langdurige fixaties op links 

Taak Label Pagina Aantal fixaties 

4 Meldingen & Klachten Home 2 
4 Meldingsformulier Meldpunt Woonomgeving 2 
4 Sociale Zekerheid Organisatie 1 
4 Organisatie Organisatie 1 
4 Seniorenwegwijzer Organisatie 1 
4 Burgerzaken Organisatie 1 
4 Wijken Meldpunt Woonomgeving 1 
4 Spoortunnel Stadsring afgesloten Binnenstad 1 
4 Meldpunt Woonomgeving Contact 1 
4 Samenstelling Raadsleden 1 
4 Woordvoerders per programma Gemeenteraad 1 
4 Meldingen en Klachten Meldingen en Klachten 1 
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Bijlage 9: Hypothese 2 

 

Langdurige fixaties op koppen 
Taak Kop Pagina Aantal fixaties Soort 

1 Economische Binding 
Criteria 
Huisvestingsvergunning 1 Kop 

1 Wonen & Leven Wonen & Leven 1 Kop 
1 Koopgarant Bestaande Koopwoningen 1 Kop 
2 Schriftelijk Verhuizen 2 Kop 
3 Winkelcentra Winkels en Markten 1 Kop 

3 Koopavond 
Winkeltijden en 
Koopzondag 1 Kop 

4 Telefonisch Melden Meldpunt Woonomgeving 1 Kop 
4 Wijkopzichters Meldpunt Woonomgeving 2 Kop 
4 Meldingen & Klachten Meldingen & Klachten 1 Kop 
4 Online Melden Meldpunt Woonomgeving 1 Kop 
     

Langdurige fixaties op woorden 
Taak Woord Pagina Aantal fixaties Soort 

1 Eemlandse Huisvestingsvergunning 2 Woord 
1 € 615,01  Huisvestingsvergunning 2 Woord 
1 € 158.850  Huisvestingsvergunning 2 Woord 
1 Woningvoorraad Bestaande Koopwoningen 1 Woord 
2 Aangifteformulier Verhuizen 4 Woord 
2 Ondertekende Verhuizen 2 Woord 
2 DIGID Digitaal Loket 1 Woord 

2 
Huur- of 
Koopovereenkomst Verhuizen 1 Woord 

2 Adresgegevens Verhuizen, schriftelijk 1 Woord 
2 Meesturen Verhuizen 1 Woord 
2 Legitimatiebewijs Verhuizing, inwonen 1 Woord 
4 Jan Hinfelaar Wijkbeheerteam 1 Woord 
4 Wijken Meldpunt Woonomgeving 1 Woord 
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Bijlage 10: Hypothese 3 

 

Links wel gezien, maar niet geklikt 
Taak Pagina Link Aantal keer 

1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen & Bouwen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen 4 
1 Criteria Huisvestingsvergunning Huisvestingsvergunning 1 
1 Bestaande Koopwoningen Kopen 1 

2 Verhuizen 
Digitaal Loket: Wonen & 
Bouwen 1 

2 
Verhuizen naar Amersfoort vanuit een 
andere plaats Verhuizen 1 

4 Meldingen en Klachten 
uitklapmenu Producten & 
Diensten 1 
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Bijlage 11: Hypothese 4 

Niet gefixeerd op de cruciale link 
Taak Link Pagina Aantal keer 

1 Kopen Wonen & Bouwen 4 
1 Criteria Huisvestingsvergunning Huisvestingsvergunning 3 
1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen 2 
1 Bestaande Koopwoningen Kopen 2 
1 Huisvestingsvergunning Wonen & Bouwen 2 
1 Wonen Huisvestingsvergunning 1 
1 Bestaande Koopwoningen Bestaande Koopwoningen 1 
1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 1 
1 Huisvestingsvergunning Huisvestingsvergunning 1 

2 
Verhuizen naar Amersfoort 
vanuit een andere plaats 

Verhuizen 
4 

2 Verhuizen Burgerzaken 2 
2 Digitaal Loket Homepage 1 
2 Geslachtsnaamwijziging Burgerzaken 1 
2 Balie Burgerzaken Burgerzaken 1 
2 Trouwen Burgerzaken 1 
2 Officiële Documenten Burgerzaken 1 
2 Aangiften Burgerzaken 1 
2 Bouwen & Wonen Digitaal Loket 1 
2 Verhuizen Producten en Diensten 1 
3 Koopzondagen PDF Winkeltijden en Koopzondag 1 
3 Winkeltijden en Koopzondag Winkeltijden en Koopzondag 1 
4 Meldingsformulier Meldpunt Woonomgeving 2 
4 Meldpunt Woonomgeving Meldingen en Klachten 1 
4 Organisatie Meldpunt Woonomgeving 1 
4 ROVA Meldpunt Woonomgeving 1 



 127 

Bijlage 12: Hypothese 5 

Veelvuldige fixaties 
Taak Link Pagina Aantal keer > 4 fixaties 

1 Huisvestingsvergunning Bestaande Koopwoningen 3 
1 Huisvestingsvergunning Bouwen & Wonen 1 
1 Kopen Wonen & Bouwen 1 
1 Huisvestingsvergunning Wonen 1 
2 Producten & Diensten Homepage 2 
2 Verhuizen Burgerzaken 2 
2 Burgerzaken Homepage 1 
2 Verhuizen Digitaal Loket 1 
2 Digitaal Loket Homepage 1 
3 Winkels en Markten Homepage 3 
3 Winkelen Vrije Tijd & Toerisme 1 
4 Bestuur Meldpunt Woonomgeving 3 
4 Meldingen & Klachten Homepage 1 
4 Meldingen & Klachten Bezwaar & Beroep 1 
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Bijlage 13: Hypothese 7 

 

Regressies 
Taak Pagina Regressie Aantal regressies 

1 Criteria Huisvestingsvergunning tweede zin, 2e alinea 4 
1 Huisvestingsvergunning eerste zin, 2e alinea 3 
1 Bestaande Koopwoningen "Koopgarant" 1 
1 Criteria Huisvestingsvergunning "Maatschappelijke Binding" 1 
2 Verhuizen "woon" 2 
2 Verhuizen "de aangifte kan…" 2 
2 Verhuizen - Schriftelijk "Schriftelijk" 1 
4 Meldpunt Woonomgeving "Online Melden" 2 
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Bijlage 14: Usabilityproblemen vanuit eyetracking  

Mogelijke Problemen  A
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Hypothese 1: Langdurig fixeren op de link: 

Kopen op de pagina Wonen & Bouwen 12 Bereikbaarheid Labels 5 2 3,2 
Huisvestingsvergunning op de pagina Wonen 8 Bereikbaarheid Labels 4 3 3,5 
Huisvestingsvergunning op de pagina Wonen & Bouwen 7 Bereikbaarheid Labels 3 3 3 
Verhuizen naar Amersfoort vanuit een andere plaats op de pagina Verhuizen 2 Bereikbaarheid Labels 1 2 1,4 
Kopen woning op de pagina Digitaal Loket 2 Bereikbaarheid Labels 1 2 1,4 
Balie Burgerzaken op de pagina Burgerzaken 2 Bereikbaarheid Labels 1 2 1,4 
Verhuizen, inwonen op de pagina Digitaal Loket 2 Bereikbaarheid Labels 1 2 1,4 
Meldingen & Klachten op de Homepage 2 Bereikbaarheid Labels 1 2 1,4 
Meldingsformulier op de pagina Meldpunt Woonomgeving 2 Bereikbaarheid Labels 1 2 1,4 
Hypothese 2: Langdurig fixeren op het woord: 
Kop Schriftelijk pagina Verhuizen 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 2 1,4 
Kop Wijkopzichters op de pagina Meldpunt Woonomgeving 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 2 1,4 
Eemlandse op de pagina Huisvestingsvergunning 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 2 1,4 
Bedrag € 615,01 op de pagina Huisvestingsvergunning 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 1 1 
Bedrag € 158.850 op de pagina Huisvestingsvergunning 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 1 1 
Aangifteformulier op de pagina Verhuizen 4 Inhoud Begrijpelijkheid 2 2 2 
Ondertekende op de pagina Verhuizen 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 2 1,4 
Hypothese 3: wel fixeren, maar niet klikken op de goede link: 

Huisvestingsvergunning op de pagina Bestaande Koopwoningen 2 Bereikbaarheid Labels 1 4 2 
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Hypothese 4: niet fixeren op de cruciale link: 
Link Huisvestingsvergunning op de pagina Bestaande Koopwoningen 3 Vormgeving Vormgeving 1 4 2 
Link Producten & Diensten op de Homepage 2 Bereikbaarheid Structuur 1 3 1,73 
Link Verhuizen op de pagina Burgerzaken 2 Vormgeving Vormgeving 1 4 2 
Link Winkels en Markten op de Homepage 3 Bereikbaarheid Structuur 1 4 2 
Link Bestuur vanaf de pagina Meldpunt Woonomgeving 3 Bereikbaarheid Structuur 1 5 2,24 
Hypothese 5: herhaaldelijk kijken naar dezelfde link: 

Link Criteria Huisvestingsvergunning op de pagina Huisvestingsvergunning 3 Bereikbaarheid Labels 1 1 1 
Link Huisvestingsvergunning op de pagina Bestaande Koopwoningen 2 Vormgeving Vormgeving 1 1 1 
Link Verhuizen op de pagina Burgerzaken 2 Vormgeving  Vormgeving 1 1 1 
Hypothese 6: Doelpagina’s wel bezoeken, maar niet het goede antwoord geven: 

Doelpagina Criteria Huisvestingsvergunning 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 5 2,24 
Doelpagina Wethouders 3 Inhoud Begrijpelijkheid 1 5 2,24 
Hypothese 7: Regressies maken naar de tekst: 
Criteria Huisvestingsvergunning – tweede zin, 2e alinea 4 Inhoud Begrijpelijkheid 2 2 2 
Huisvestingsvergunning – eerste zin, 2e alinea 3 Inhoud Begrijpelijkheid 1 2 1,41 
Verhuizen – woon 2 Vormgeving Vormgeving 1 2 1,41 
Verhuizen – ‘de aangifte kan…’ 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 2 1,41 
Meldpunt Woonomgeving – Online Melden 2 Inhoud Begrijpelijkheid 1 1 1 
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Bijlage 15: Opmerkingen van de proefpersonen 

Locatie Taak 
Probleemomschrijving 
door de proefpersoon 

Verbalisatie  

of  

Zichtbaar & 
Verbalisatie Dimensie Subdimensie Uitleg 

Proefpersoon 2 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Bestaande Koopwoningen 
dacht ik eerst, snel even 
gescand wat er in stond. 
Toen ben ik verder gaan 
zoeken naar iets waar ik 
verder mee kwam. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Inhoud Begrijpelijkheid PP heeft de tekst wel 
gescant, maar niet 
begrepen dat in deze tekst 
relevante informatie stond 

Specifieke woningen en 
woonvormen 

1 Ik dacht misschien is het 
een specifieke woning 
omdat het een 
appartement was 

Verbalisatie Bereikbaarheid Labels PP begrijpt niet precies wat 
er onder het kopje 
specifieke woningen valt.  

Wonen & Leven 1 Misschien heeft het toch 
ook iets met inkomen te 
maken 

Verbalisatie Bereikbaarheid Structuur PP weet niet goed waar 
deze info te vinden is 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Hier was ik aan het begin 
ook al, maar nu had ik 
meer tijd genomen om te 
lezen 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving PP leest nu pas alle 
informatie, vond het de 
eerste keer dus te lang 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Toen klikte ik er een paar 
keer op, maar toen wou 
die niet 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Bereikbaarheid Snelheid De website werkt erg traag 
en de pp zegt hier iets van. 
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Huisvestingsvergunning 1 Toen ben ik wat 
nauwkeuriger gaan lezen 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Inhoud Begrijpelijkheid De pp heeft door dat je de 
teksten nauwkeurig moet 
lezen wil je ze begrijpen, 
scannen werkt hier niet. 

Home 3 Ik dacht Over Amersfoort 
dat is meer geschiedenis 
georienteerd 

Verbalisatie Bereikbaarheid Labels Het is voor de proefpersoon 
niet helemaal duidelijk wat 
er onder Over Amersfoort 
valt. 

Home 3 Ondernemen dacht ik 
eerst als zelf ondernemen, 
daarom had ik dat eerst 
overgeslagen, maar toen 
zag ik toch winkels en 
markten 

Verbalisatie Bereikbaarheid Labels Het is voor de proefpersoon 
niet helemaal duidelijk wat 
er onder Ondernemen valt. 

Winkels & Markten 3 Ik had het eerder onder 
Wonen & Leven ofzo 
verwacht 

Verbalisatie Bereikbaarheid Structuur De pp vindt de plaatsing 
van Winkels & Markten niet 
geheel logisch 

Winkels & Markten 3 Ik wilde bijna in het 
midden op binnenstad 
klikken, maar toen zag ik 
ineens aan de linkerkant 
koopzondagen staan 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De verschillende menu's 
werken verwarrend voor 
deze proefpersoon 

Home 4 Ik dacht eerst onder 
bestuur, omdat er 
verantwoordelijkheid in 
stond 

Verbalisatie Bereikbaarheid Structuur De site biedt niet veel 
uitkomst wanneer de 
proefpersoon zelf niet zo 
goed weet waar zij de 
benodigde informatie moet 
zoeken 

Meldpunt 
Woonomgeving 

4 Welke wethouder 
verantwoordelijk was, kon 
je hier zo 123 niet vinden 

Verbalisatie Bereikbaarheid Structuur De pp had het logischer 
gevonden als hier meteen 
ook de wethouder bij 
vermeld stond. 



 133

Organisatie 4 Toen dacht ik, ik ga terug 
want waarschijnlijk staat 
het wel bij indienen van 
een klacht. Als je alles 
invult, dat je dan ook de 
informatie krijgt wie er 
over gaat, maar dat was 
niet zo. 

Verbalisatie Bereikbaarheid Structuur De pp had het logischer 
gevonden als hier meteen 
ook de wethouder bij 
vermeld stond. 

Meldpunt 
Woonomgeving 

4 Wijkopzichters, hoe zit 
dat? Onder wijken, maar 
waar staat dan wijken? 
Misschien ergens in de 
grote balken boven 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk dat wijken 
in het rechtermenu staat 

Wijkbeheerteam 4 Toen kwam ik bij Jan 
Hinfelaar, het was niet 
echt een wethouder, maar 
ik zou met hem contact 
opgenomen hebben 

Verbalisatie Bereikbaarheid Gebruiksgemak De proefpersoon vond dit, 
na het niet kunnen vinden 
van de wethouder het beste 
alternatief 

       

Proefpersoon 4 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Toen dacht ik eigenlijk dat 
het hier ook moest staan 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon verwacht de 
info al eerder dan in 
werkelijkheid staat. 

Huisvestingsvergunning 1 Toen zag ik dat er op die 
pagina eigenlijk nog niks 
aan informatie stond, 
behalve dat wat ik al wist. 

Verbalisatie Relevantie van 
informatie 

Inhoud Proefpersoon vindt de 
informatie niet relevant, 
had deze info al eerder 
gelezen 

Huisvestingsvergunning 1 Beetje raar dat de links 
eerst rechts stonden en 
nu er onder 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving Proefpersoon vindt het raar 
dat de links eerst rechts 
stonden en nu onder de 
tekst. 



 134 

Digitaal Loket 2 Ik dacht o ja, hier moet 
wel iets staan met 
inschrijving ofzo, maar ik 
vond nergens iets, ik vond 
het wel iets voor een 
snelkoppeling. Toen heb ik 
alle rubrieken gelezen 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon had een 
snellere weg naar het doel 
toe verwacht. 

Letter I   2 Toen klikte ik op de I van 
Inschrijving, maar daar 
stond het niet en toen 
wist ik niet zo goed waar 
ik toen naar toe moest 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon had hier het 
woord Inschrijven verwacht, 
maar dat stond er niet. 

Home 4 Ik wist eigenlijk niet waar 
ik heen moest met schade 
aan het fietspad, moet ik 
een gebied zoeken, of 
parkeren? Ik kan ook nog 
bezwaar en beroep, 
misschien is het wel een 
bezwaar maar dat stond 
niet in de opdracht 

Verbalisatie Homepage Bereikbaarheid/Inhoud Het is de proefpersoon niet 
duidelijk welke primaire link 
hiervoor gebruikt moet 
worden 

Wijkbeheerteam 4 Ik dacht misschien staat 
hier de wethouder wel, 
maar hier werd ik niet 
echt wijzer van 

Verbalisatie Accuratesse Inhoud De inhoud van de pagina is 
volgens de pp niet accuraat 

Wethouders 4 Ik zag staan, stedelijk 
beheer en openbare 
ruimte, dat zou het wel 
kunnen zijn, maar toen 
zag ik dat iedere 
wethouder ook wijken 
had. Wat moet ik nu 
kiezen? 

Verbalisatie Volledigheid Inhoud Het is niet duidelijk bij 
welke zaken de 
proefpersoon bij de 
onderwerpverantwoordelijke 
wethouder of bij de 
wijkverantwoordelijke 
wethouder moet zijn. 
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Proefpersoon 6 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Toen stond er iets over 
huisvestingsvergunningen, 
maar er stond niet 
meteen een link, dus die 
moest ik nog gaan 
zoeken. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Vormgeving Vormgeving Proefpersoon had in de 
tekst al een link verwacht 
naar HV, maar moest deze 
zelf nog zoeken 

Home 2 Ik wist dat ik bij 
Burgerzaken moest zijn, 
maar ik moest wel even 
zoeken waar ik 
Burgerzaken kon vinden. 
Uiteindelijk kwam ik bij 
Producten en Diensten, 
maar Wonen & Leven had 
ik eerder verwacht. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
duidelijk onder welk menu 
Burgerzaken valt 

Home 3 Koopzondagen kon ik niet 
meteen vinden, ik heb 
echt overal gekeken. Ik 
heb nog aan ondernemen 
gedacht, maar ja dat is 
ook niet echt logisch 
natuurlijk. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur / 
Labels 

Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
duidelijk onder welke 
primaire link zij iets over 
koopzondagen zou kunnen 
vinden 

Koopzondagen PDF 3 Wat die wijkwinkelcentra, 
welke dat nou precies zijn, 
dat is een beetje 
onduidelijk. 

Verbalisatie Volledigheid Inhoud De proefpersoon had het 
logisch gevonden als de 
namen van de 
wijkwinkelcentra er nog bij 
hadden gestaan 

Over Amersfoort 3 Ik vond het niet duidelijk 
dat Winkelen daar onder 
stond. Ik had daar meer 
geschiedenis enzo van 
Amersfoort verwacht 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid Proefpersoon verwachtte 
andere informatie onder de 
primaire link Over 
Amersfoort 
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College van B&W 4 Die wethouders, o dat 
duurt even, die was lang 
aan het laden 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Snelheid Bereikbaarheid Proefpersoon meldt dat de 
site traag is. 

       

Proefpersoon 8 

Wonen & Bouwen 1 Toen was het wat veel 
informatie in 1 keer en 
toen ben ik maar wat rond 
gaan kijken. 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De proefpersoon vindt dat 
er te veel informatie in 1 
keer wordt gegeven 

Wonen & Leven 1 Toen maar weer op wonen 
& leven geklikt, maar toen 
kreeg ik weer een hele 
lijst, dus daar kwam ik 
ook niet echt veel verder 
mee 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De proefpersoon vindt lange 
lijsten links onduidelijk. 

Wonen 1 Toen zag ik ineens 
huisvestingsvergunning, 
maar dat was wel 
onoverzichtelijk omdat het 
niet bij kopen stond 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon had link 
Huisvestingsvergunning 
eerst niet eens gezien 
omdat het niet onder kopen 
stond. 

Digitaal Loket; Bouwen 
& Wonen 

2 Hier kwam ik niet echt 
heel veel wijs uit. Ik kon 
het niet goed vinden, 
achteraf had ik misschien 
bij verhuizen kunnen 
kijken. 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De proefpersoon vindt lange 
lijsten links onduidelijk. 

Digitaal Loket; Bouwen 
& Wonen 

2 Toen heb ik wel geklikt op 
inschrijvingsbewijs, maar 
dat is meer voor 
woningzoekende  

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid Het is voor de proefpersoon 
niet duidelijk wat deze link 
precies inhoudt. 

Digitaal Loket; Bouwen 
& Wonen 

2 Ik had de link verhuizing, 
schriftelijk wel gezien, 
maar ik had zoiets van 
hmhm geen idee 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid Het is voor de proefpersoon 
niet duidelijk wat deze link 
precies inhoudt. 
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Vrije tijd, cultuur, sport 3 Winkelen doe je in je vrije 
tijd, maar hier vond ik 
eigenlijk niks 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon had hier de 
informatie verwacht, maar 
het staat er niet 

Uitklapmenu Wonen & 
Leven 

3 Ik dacht het moet hier 
ergens tussen staan, het 
hoort toch bij wonen en 
leven? 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon had hier de 
informatie verwacht, maar 
het staat er niet 

Wonen & Leven 3 En toen dacht ik ineens, 
het gaat om de 
binnenstad dus daar zal 
het wel staan 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Proefpersoon had hier de 
informatie verwacht, maar 
het staat er niet 

Bezwaar en Beroep 4 Het was mij niet gelijk 
duidelijk of het nou ging 
om een bezwaar of een 
klacht 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud De proefpersoon kon niet 
uit de informatie opmaken 
of hij een klacht of een 
bezwaar had. 

Meldingsformulier 4 Hier had ik wel een kopje 
contact of wat meer 
informatie verwacht 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon had hier al 
meer informatie over de 
wethouder verwacht 

Stadhuis 4 Ik had hier misschien nog 
wat informatie verwacht, 
maar toen liep de site vast 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Snelheid Bereikbaarheid De site loopt vast, waardoor 
de proefpersoon besluit het 
op te geven. 

       

Proefpersoon 13 

Huisvestingsvergunning 1 Hier duurde het heel lang 
voordat de pagina weer 
geladen was. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Snelheid Bereikbaarheid De proefpersoon wordt 
opgehouden in zijn 
werkzaamheden doordat de 
site zo traag is. 

Burgerzaken 2 Ik dacht even verhuizen 
waar staat het nu, maar 
toen zag ik het onder aan 
staan 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Vormgeving Vormgeving Het is voor de proefpersoon 
heel onlogisch dat 
Verhuizen helemaal alleen 
onderaan staat 
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Digitaal Loket, Letter R 2 Toen ging ik bij het 
Digitaal Loket kijken bij de 
R van registreren, of het 
daar online kon, maar 
daar stond het niet bij 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon had hier 
het woord registreren 
verwacht, maar dat staat er 
niet bij. 

Homepage 3 Ik ging alle links bovenin 
lang, want ik wist het niet 
goed. Toen zag ik winkels 
en markten bij 
ondernemen 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Labels Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
duidelijk onder welke 
primaire link hij 
koopzondagen kan vinden. 

Homepage 4 Voor de schade aan het 
fietspad ging ik even 
kijken bij Nieuws, maar 
daar stond het niet tussen 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Startpagina Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
goed waar te zoeken en 
wordt afgeleid door andere 
informatie 

Wethouders 4 Ik dacht eerst dat het 
Kruyt was, want die gaat 
over de binnenstad, maar 
toen zag ik Van Daalen en 
die gaat over Openbare 
Ruimte 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk of hij voor 
het stadsdeel of voor het 
beleidsgebied moet kiezen. 

       

Proefpersoon 16 

Kopen 1 Hier kon ik het niet 
helemaal vinden volgens 
mij, toen ben ik maar 
teruggegaan naar Wonen 
& Leven 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
welke van de drie links ze 
moet kiezen 

Wonen 1 Ik kon het hier niet direct 
vinden, dus toen ben ik 
maar gaan kijken bij 
Overige Informatie 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
welke van de links ze moet 
kiezen 
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Criteria 
Huisvestingsvergunning 

1 Die zin over het aantal 
uren hadden ze er van mij 
wel makkelijker neer 
kunnen zetten 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud De zin zit erg ingewikkeld in 
elkaar, is moeilijk te 
begrijpen. 

Digitaal Loket 2 Eerst wilde ik bij 
Registreren kijken, bij de 
R, maar dat stond er niet 
tussen 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is 
er niet 

Digitaal Loket 2 Toen ging ik bij de I 
kijken van Inschrijven, 
maar dat stond er ook 
niet 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is 
er niet 

Burgerzaken 2 Aan de linkerkant op 
verhuizen geklikt en niet 
onderaan, omdat er geen 
rijtje onder staat valt die 
link niet op 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Vormgeving Vormgeving De link onderaan valt niet 
op. 

Home 3 Ik dacht bij actueel, over 
wat er bijvoorbeeld deze 
maand in de stad te doen 
is, maar dat was niet 123 
te vinden. 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon zoekt iets 
op de site dat helemaal niet 
bestaat, maar wat zij wel 
verwacht. 

Home 4 Ik had GEEN IDEE waar ik 
zou moeten zoeken 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Als je niet direct weet waar 
je moet zijn is de site niet 
gemakkelijk in gebruik 

Meldpunt 
Woonomgeving 

4 Het zoeken van die 
wethouder was wel lastig, 
want er stonden geen 
namen bij. 

Verbalisatie Volledigheid Inhoud De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is 
er niet 

Meldpunt 
Woonomgeving 

4 Toen de gemeentegids, 
dat is handig daar staan 
alle wethouders in, maar 
die wilde die niet openen 

Verbalisatie Snelheid Bereikbaarheid De proefpersoon wordt 
tegengehouden bij het 
uitvoeren van de taak 
doordat de site niet werkt. 
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Contact 4 Dan moet het hier wel 
staan 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon zoekt iets 
op de site dat helemaal niet 
bestaat, maar wat zij wel 
verwacht. 

Wijken 4 Toen ben ik maar naar 
wijken gegaan, want daar 
staat de wijkopzichter, 
dus misschien ook wel de 
wijkwethouder 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Volledigheid Inhoud De proefpersoon verwacht 
hier informatie, maar die is 
er niet 

Wie, wat, waar 4 Ik kwam uiteindelijk bij 
Arrien Kruyt, er staat niet 
dat hij over fietspaden 
gaat, maar hij gaat in 
ieder geval over de 
binnenstad dus dan zal hij 
wel weten bij wie ik wel 
moet zijn. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Gebruiksgemak Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
zeker of dit de goede 
informatie is, maar omdat 
er niet bij staat dat het dit 
niet is, gaat zij er vanuit dat 
er wel een kern van 
waarheid in zit. 

       

Proefpersoon 18 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Ik was hier alles een 
beetje aan het lezen 
omdat ik iets zocht over 
die criteria, maar dat was 
me niet meteen heel 
duidelijk 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud pp vindt de aangeboden 
informatie niet meteen 
duidelijk 

Huisvestingsvergunning 1 Ik heb het een paar keer 
moeten lezen, want het 
was me niet allemaal 
meteen duidelijk 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud pp vindt de aangeboden 
informatie niet meteen 
duidelijk 
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Wonen & Bouwen 2 Ik had verwacht dat 
verhuizen ook wel bij 
wonen & leven zou horen, 
vandaar dezelfde route als 
bij de vorige taak 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De pp verwacht de 
informatie op een andere 
plaats dan waar het 
daadwerkelijk staat 

Wonen & Bouwen 2 Ik was hier eigenlijk 
gewoon helemaal 
verdwaald, dus toen 
begon ik maar opnieuw 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De pp verwacht de 
informatie op een andere 
plaats dan waar het 
daadwerkelijk staat 

Burgerzaken 2 Dat verhuizen zag ik over 
het hoofd, omdat er bij 
die andere nog allemaal 
informatie onder stond en 
bij verhuizen niet. 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Vormgeving Vormgeving Doordat Verhuizen alleen 
onderaan staat, ziet de 
proefpersoon dit over het 
hoofd. 

Homepage 3 Ik wist het eerst niet 
precies, dus ik ging eerst 
alles bovenin af 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Homepage Bereikbaarheid Het is op de homepage niet 
duidelijk welke link leidt 
naar koopzondagen 

Informatiewinkel 3 Ja, je zoekt iets met 
winkels enzo 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Labels Bereikbaarheid Blijkbaar is het de 
proefpersoon niet duidelijk 
wat er onder 
Informatiewinkel valt. 

Ondernemen 3 Bij ondernemen, daar stel 
ik me dan wel iets anders 
bij voor dan 
koopzondagen, daarom 
had ik daar niet gelijk 
gekeken 

Verbalisatie Labels / 
Structuur 

Bereikbaarheid Zowel label ondernemen als 
de plaatsing van 
koopzondagen daaronder is 
voor de proefpersoon niet 
logisch. 

Wethouders 4 Ik heb alle functies 
gelezen, want voor je het 
weet heeft een ander toch 
weer iets wat beter is.  

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud Het is de proefpersoon niet 
duidelijk wat er exact onder 
de beleidsgebieden valt 
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Proefpersoon 20 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Hier stond eigenlijk alleen 
maar algemene informatie 
en niet of ik het zou 
kunnen kopen of niet 

Verbalisatie Relevantie  Inhoud De proefpersoon vind de 
informatie die er staat niet 
relevant, te algemeen 

Specifieke woningen en 
woonvormen 

1 Ik dacht hier iets te 
vinden, maar op de 
pagina zag ik al gelijk dat 
het helemaal fout was 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
andere informatie onder dit 
label dan dat er 
daadwerkelijk staat. 

Wonen & Leven 1 Toen kwam ik bij wonen & 
leven, misschien staat het 
daar, maar daar stonden 
alleen de wijken enzo 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
waar zij de goede 
informatie vandaan moet 
halen. 

Nieuwbouw woningen 1 Nou ik probeer alles maar 
om uit te sluiten dat je de 
goede informatie mist 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
waar zij de goede 
informatie vandaan moet 
halen. 

Bij taak 2 is de 
proefpersoon er van 
overtuigd dat ze het 
goede antwoord geeft, 
vindt de site daarom 
ook duidelijk. Ze geeft 
echter totaal het 
verkeerde antwoord 

2      

Vrije tijd, cultuur, sport 3 Ik dacht winkelen is vrije 
tijd, maar die stond er 
niet bij 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet 
is. 
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Toerisme en Recreatie 3 Dit leek mij de meest 
logische link, maar daar 
stond het niet en om uit 
te sluiten dat ik niks mis, 
heb ik de andere links ook 
maar gekeken 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet 
is. 

Winkels en Markten 3 Het kwam niet gelijk in 
me op om bij ondernemen 
te kijken, ik vond het 
meer bij Wonen & Leven 
passen 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon zocht de 
informatie onder de 
verkeerde primaire link 

Bezwaar en Beroep 4 Ik heb bezwaar tegen iets, 
dus dat kan je met een 
bezwaarschrift indienen 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud De proefpersoon kan niet 
goed het verschil maken 
tussen een klacht, melding 
en een bezwaar en gaat 
hierdoor de fout in. 

       

Proefpersoon 22 

Criteria 
Huisvestingsvergunning 

1 Hier zat ik wel een tijdje 
te zoeken van hoe zit dat 
nou precies 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk wat hij 
moet doen voor zo'n 
vergunning. 

Criteria 
Huisvestingsvergunning 

1 Ik vond die 
maatschappelijke binding 
niet 123 meteen heel 
goed te begrijpen  

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud De maatschappelijke 
binding is niet meteen 
duidelijk voor deze 
proefpersoon 

Algemeen 2 De popup van 
uitklapmenu werkt niet 
altijd snel genoeg 

Verbalisatie Snelheid Bereikbaarheid De proefpersoon wordt 
belemmerd bij het uitvoeren 
van zijn taken 
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Wonen & Bouwen 2 Wat zou het nou zijn? 
Kopen of overige 
informatie? 

Verbalisatie Labels / 
Structuur 

Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
wat hij moet verwachten 
onder beide labels of waar 
de benodige info staat, dus 
weet hij niet welke te 
kiezen 

Digitaal Loket 2 Toen stond er niet 123 
iets tussen waarvan ik 
dacht dat moet ik hebben 

Verbalisatie Labels / 
Structuur 

Bereikbaarheid De proefpersoon weet niet 
wat hij moet verwachten 
onder de labels of waar de 
benodige info staat, dus 
weet hij niet welke te 
kiezen 

Verhuizen 2 Ik vind dat het woord 
aangifteformulier een link 
moet worden, voor de 
gebruiksvriendelijkheid, 
want nu zie ik de link 
nergens 

Verbalisatie Gebruiksgemak Bereikbaarheid Het aangifteformulier zou 
makkelijker te bereiken zijn 
als je er op kon klikken. 

Vrije tijd, cultuur en 
sport 

3 Ik dacht nou, in mijn vrije 
tijd ga ik naar de 
koopzondag, maar dat 
bleek niet helemaal de 
goede plek te zijn 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet 
is. 

Meldpunt 
Woonomgeving 

4 Ik vind het lastig dat ze 
dan aan de zijkant een 
link neerzetten naar het 
formulier en dat dit niet 
gewoon in de tekst zelf 
staat 

Verbalisatie Gebruiksgemak Bereikbaarheid De formulieren zouden 
makkelijker te bereiken zijn 
als er links in de tekst staan 

Organisatie 4 Toen ging ik op zoek naar 
de wethouder bij 
Organisatie, kijken of daar 
iemand tussen staat 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
onder organisatie al info 
over wethouders 
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Meldingen & Klachten 4 Toen ging ik weer naar 
Meldingen en Klachten om 
te kijken of ik kon vinden 
over een klacht op de 
manier waarop de 
gemeente mij behandelt 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
hier informatie die er niet is 

       

Proefpersoon 25 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Hier kon ik eigenlijk niet 
zoveel wijs uit, want ik 
zocht de toestemming en 
die kon ik hier niet vinden 

Verbalisatie Volledigheid Inhoud De proefpersoon had hier 
meer informatie verwacht 
over de toestemming om 
een huis te kopen, maar 
ziet dit hier niet. 

Home 2 Ik dacht ik ga weer kijken 
bij wonen en leven, dan 
zal ik er wel komen, maar 
dat was niet zo 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
de benodigde informatie 
onder een andere primaire 
link dan dat het geval is. 

Burgerzaken 2 Hier kon ik niet vinden 
registratie als nieuwe 
inwoner 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Labels Bereikbaarheid Omdat de proefpersoon 
gefocust is op het woord 
registratie ziet zij de link 
Verhuizen over het hoofd. 
Het is dus niet duidelijk dat 
daaronder de benodigde 
informatie staat. 

Verhuizen 2 Verhuizen naar of in 
Amersfoort stond er niet, 
alleen maar verhuizen uit 
Amersfoort 

Verbalisatie Begrijpelijkheid 
/ Vormgeving 

Inhoud / Vormgeving De proefpersoon begrijpt de 
informatie bovenaan de 
pagina Verhuizen niet of het 
is niet duidelijk 
weergegeven 
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Wonen & Leven 3 Ik dacht winkelen hoort 
bij leven, maar dat was 
heel onduidelijk. Bij Over 
Amersfoort was het ook 
niet, het was bij 
Ondernemen, maar dat 
vind ik heel onlogisch, 
omdat ik niets ga 
ondernemen 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
de benodigde informatie 
onder een andere primaire 
link dan dat het geval is. 

Home 4 Je doet van die meldingen 
bij gemeentewerken, 
maar dat zag ik nergens 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid De proefpersoon had een 
andere naam in haar hoofd 
voor datgene wat ze aan 
het zoeken was dan de 
naam die de gemeente er 
aan heeft gegeven 

Wethouders 4 Getwijfeld tussen 
Ruimtelijke Ordening en 
Openbare Ruimte 

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud De proefpersoon begreep 
niet goed het verschil 
tussen de twee 
beleidsgebieden, daarom 
twijfel 

       

Proefpersoon 26 

Huisvestingsvergunning 1 Ik zat in de linkerkolom te 
kijken want ik zag zo snel 
niet wat ik aan het zoeken 
was.  

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving Door de verschillende 
menu's ziet de proefpersoon 
het menu onderaan over 
het hoofd. 

Home 2 Ik dacht voor registreren 
ga ik weer naar Wonen, 
maar Bouwen hoort daar 
eigenlijk niet echt bij 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid De proefpersoon vindt dat 
de informatie over het 
registreren onder Wonen 
hoort, maar niet onder 
Bouwen. Hierdoor is het 
onduidelijk wat er nu onder 
deze link staat 
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Stadsberichten 3 Dat leek me logisch, want 
het was in de binnenstad, 
maar dat was het dus niet 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid Het label Stadsberichten is 
niet duidelijk genoeg zodat 
de proefpersoon niet weet 
wat er precies onder valt. 

Home 4 Over schade aan het 
fietspad, dat vond ik echt 
een stuk minder duidelijk 
hoe je dat kan vinden 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
duidelijk waar zij moet 
zoeken voor een antwoord 
op de vraag 

Meldingen & Klachten 4 Toen ging ik zoeken welke 
wethouder 
verantwoordelijk is en dat 
zag ik niet 

Verbalisatie Volledigheid Inhoud De proefpersoon had op de 
pagina Meldingen en 
Klachten ook al de 
informatie over de 
wethouders verwacht, maar 
dat staat er niet 

Home 4 Maar dan ga ik toch weer 
terug naar Meldingen & 
Klachten, want het lijkt 
me het meest logisch dat 
het daar staat 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
de informatie over de 
verantwoordelijke 
wethouder hieronder, maar 
die info staat er niet. 

Bezwaar en Beroep 4 Hier staat wel iets over 
B&W maar dat had ik net 
niet gezien 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De proefpersoon ziet bij het 
terugkijken informatie die 
zij eerder nog niet had 
gezien. De vormgeving 
nodigt dus niet uit tot het 
bekijken van alles. 
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Proefpersoon 28 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Ik moet een 
huisvestingsvergunning 
hebben, maar er stond 
nergens een link, dat was 
een beetje onlogisch 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De proefpersoon ziet het 
rechtermenu over het hoofd 
en ziet daarom ook de link 
naar 
Huisvestingsvergunning niet 

Criteria 
Huisvestingsvergunning 

1 Ik had eerlijk gezegd geen 
zin om die hele tekst te 
gaan lezen 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De tekst is te lang 

Wonen & Bouwen 2 Ik dacht dit is ook wonen, 
maar daar stond het niet 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
de informatie over het 
inschrijven onder een 
andere primaire link dan dat 
het werkelijk staat 

Wonen & Leven 2 Toen ging ik weer terug 
naar wonen, daar moet 
het zitten 

Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Structuur Bereikbaarheid De proefpersoon verwacht 
de informatie over het 
inschrijven onder een 
andere primaire link dan dat 
het werkelijk staat 

Digitaal Loket 2 Dus toen ging ik eindelijk 
naar Digitaal Loket, maar 
ik dacht dat Digitaal Loket 
alleen maar het online 
regelen van dingen was 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
helemaal duidelijk wat er 
verstaan wordt onder 
Digitaal Loket 

Koopzondagen PDF 3 Toen moest ik even kijken 
hoe dat tabelletje in 
elkaar zat, ik vind m niet 
zo mooi 

Verbalisatie Vormgeving Vormgeving De proefpersoon geeft 
commentaar op de 
vormgeving van een pagina 

Home 4 Ik had geen idee waar ik 
dit zou moeten zoeken 

Verbalisatie Structuur Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
duidelijk waar zij deze 
informatie moet zoeken 
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Wethouders 4 Toen heb ik even gekeken 
waar elke wethouder 
verantwoordelijk voor 
was, maar ik weet niet 
precies waar het onder 
valt.  

Verbalisatie Begrijpelijkheid Inhoud De beleidsgebieden zijn niet 
zo gemakkelijk te begrijpen 
voor de proefpersoon 

       

Proefpersoon 29 

Bestaande 
Koopwoningen 

1 Toen stond er meer vindt 
u onder 
Huisvestingsvergunning, 
toen moest ik even 
zoeken waar dat stond 

Verbalisatie Gebruiksgemak Bereikbaarheid De proefpersoon kon niet in 
een oogopslag zien waar de 
link naar 
huisvestingsvergunning 
stond 

Burgerzaken 2 Ik ging het toen allemaal 
bekijken, maar ik zag er 
niks tussen staan over 
wonen. Toen zag ik 
onderaan iets over 
Verhuizen en dacht ik dat 
is het 

Verbalisatie Labels Bereikbaarheid Het is de proefpersoon niet 
meteen duidelijk dat 
datgene wat ze zoekt het 
label verhuizen zal hebben, 
in eerste instantie is ze op 
zoek naar wonen. 

Burgerzaken 2 En toen reageerde die niet Zichtbaar & 
Verbalisatie 

Snelheid Bereikbaarheid De website werkt niet zoals 
de proefpersoon verwacht. 
Ze heeft ergens geklikt, 
maar de link opent niet. 
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Bijlage 16: Problemen vanuit de HOD methode 

 

Usabilityproblemen 

Probleem Aantal Dimensie Subdimensie 

De website hapert bij het klikken op een link / laden pagina 7 Bereikbaarheid Snelheid 
Proefpersonen verwachten informatie over de wethouder bij Meldpunt 
Woonomgeving / Wijkbeheerteam te vinden 

7 Bereikbaarheid Structuur 

    
Het rechtermenu valt niet op als er vanuit de tekst naar verwezen wordt 6 Vormgeving Vormgeving 

    
Proefpersonen weten niet onder welke link ze klachten moeten zoeken 5 Bereikbaarheid Structuur 
De link Verhuizen op de pagina Burgerzaken wordt over het hoofd gezien 5 Vormgeving Vormgeving 

    
Onder Ondernemen gaat het alleen over zelf ondernemen / Proefpersonen 
verwachten hier niet winkels en markten 

4 Bereikbaarheid Labels 

Winkelen wordt onder Vrije tijd, cultuur en sport verwacht 4 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen verwachten informatie over Verhuizen onder Wonen & Leven 4 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen vinden de lijst met links op Wonen & Leven / Bouwen & Wonen, 
Digitaal Loket te lang 

4 Vormgeving Vormgeving 

    
Winkels en Markten wordt verwacht onder Wonen & Leven 3 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersoon begrijpt de tekst van de pagina Bestaande Koopwoningen niet goed 3 Inhoud Begrijpelijkheid 
De beleidsgebieden van de wethouders zijn niet helemaal duidelijk 3 Inhoud Begrijpelijkheid 

    

Proefpersoon begrijpt niet precies wat er onder het kopje Specifieke Woningen en 
Woonvormen valt 

2 Bereikbaarheid Labels 

Over Amersfoort is meer geschiedenis georiënteerd 2 Bereikbaarheid Labels 
Proefpersonen kiezen een alternatieve contactpersoon als ze de wethouder niet 
kunnen vinden 

2 Bereikbaarheid Gebruiksgemak 
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De proefpersonen verwachten onder de letter I iets van Inschrijven 2 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen kijken bij het Digitaal Loket onder de letter R van registreren 2 Bereikbaarheid Structuur 
De tekst van Huisvestingsvergunning moet nauwkeurig worden gelezen, wil je het 
begrijpen 

2 Inhoud Begrijpelijkheid 

De proefpersonen weten niet of ze moeten kiezen voor het gebied in de stad of 
het beleidsgebied van de wethouders 

2 Inhoud Volledigheid 

Proefpersonen weten niet duidelijk het verschil tussen Bezwaar en Beroep 2 Inhoud Begrijpelijkheid 
De proefpersonen raken in verwarring omdat de links bij Huisvestingsvergunning 
onder de tekst staan, in plaats van rechts 

2 Vormgeving Vormgeving 

    

Overige problemen (< 2 proefpersonen) 

Probleem Aantal Dimensie Subdimensie 

Proefpersoon denkt informatie over Huisvesten te vinden bij Werk & Inkomen 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen verwachten de verantwoordelijke te vinden in het klacht-indien-
proces 

1 Bereikbaarheid Structuur 

Proefpersoon verwacht informatie al eerder dan dat het staat, vindt het ver 
doorklikken (Huisvestingsvergunning) 

1 Bereikbaarheid Structuur 

De proefpersonen verwachten een snelle weg naar de pagina over inschrijven 1 Bereikbaarheid Structuur 
De proefpersonen verwachten Burgerzaken onder Wonen & Leven en niet onder 
Producten & Diensten 

1 Bereikbaarheid Structuur 

Proefpersonen zien de link Huisvestingsvergunning niet op de pagina Wonen 
omdat het niet in het rijtje van Kopen staat 

1 Bereikbaarheid Structuur 

De proefpersonen klikken op inschrijvingsbewijs woningzoekende omdat ze niet 
goed weten wat het is 

1 Bereikbaarheid Labels 

De proefpersonen vinden de link verhuizing, schriftelijk niet duidelijk 1 Bereikbaarheid Labels 
Proefpersonen zoeken op de wijk Binnenstad voor de koopzondagen 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen kijken bij Nieuws voor Schade aan het fietspad 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen weten niet welke link ze moeten kiezen op de pagina Kopen 1 Bereikbaarheid Labels 
Proefpersonen zoeken koopzondagen onder Actueel 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen kijken bij Contact voor de wethouder 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen verdwalen tijdens het zoeken naar verhuizen en moeten opnieuw 
beginnen 

1 Bereikbaarheid Structuur 
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Proefpersonen weten niet onder welke link Winkels valt. 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen denken dat Informatiewinkel over winkels gaat 1 Bereikbaarheid Labels 
Proefpersonen bekijken alle links van een pagina om uit te sluiten dat ze niets 
missen 

1 Bereikbaarheid Structuur 

Proefpersonen weten niet welke link te kiezen op Bouwen & Wonen 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen kijken bij Organisatie voor de wethouder 1 Bereikbaarheid Structuur 
Proefpersonen zoeken naar Gemeentewerken voor het indienen van klachten 1 Bereikbaarheid Labels 
Proefpersonen kijken bij Stadsberichten voor de koopzondagen 1 Bereikbaarheid Labels 
Proefpersonen verwachten dat je bij het Digitaal Loket alleen online dingen kan 
regelen 

1 Bereikbaarheid Labels 

Op de pagina Huisvestingsvergunning staat alleen maar herhaling van informatie 1 Inhoud Relevantie 
Proefpersonen vinden het onduidelijk welke wijkwinkelcentra bedoeld worden 1 Inhoud Volledigheid 
De zin op de pagina Criteria Huisvestingsvergunning over het aantal te werken 
uren is te ingewikkeld 

1 Inhoud Begrijpelijkheid 

De proefpersoon vindt de informatie op Bestaande Koopwoningen niet relevant 1 Inhoud Relevantie 
De tekst op de pagina Criteria Huisvestingsvergunning is niet duidelijk 1 Inhoud Begrijpelijkheid 
De informatie op de pagina Verhuizen (menu) is niet duidelijk 1 Inhoud Begrijpelijkheid 
Proefpersoon vindt de tekst op Bestaande Koopwoningen te lang 1 Vormgeving Vormgeving 
Menu aan de linkerkant wordt over het hoofd gezien doordat in het midden ook 
een menu staat 

1 Vormgeving Vormgeving 

Proefpersonen vinden dat op de pagina Wonen & Bouwen te veel informatie staat 1 Vormgeving Vormgeving 
De tekst op de pagina Criteria Huisvestingsvergunning is te lang 1 Vormgeving Vormgeving 
Proefpersonen vinden de Koopzondagen PDF niet mooi 1 Vormgeving Vormgeving 
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Bijlage 17: Usabilityproblemen vanuit de Hardopdenkmethode 

 

Probleem Aantal Dimensie Subdimensie W
a
a
rs
c
h
ij
n
li
jk
h
e
id
 

E
rn
s
t 

R
e
le
v
a
n
ti
e
 

Proefpersonen verwachten informatie 
over de wethouder bij Meldpunt 
Woonomgeving / Wijkbeheerteam te 
vinden 

7 Bereikbaarheid Structuur 

3 5 3,87 
Het rechtermenu valt niet op als er 
vanuit de tekst naar verwezen wordt 

6 Vormgeving Vormgeving 
3 3 3 

Proefpersonen weten niet onder welke 
link ze klachten moeten zoeken 

5 Bereikbaarheid Structuur 
2 4 2,83 

Onder Ondernemen gaat het alleen 
over zelf ondernemen / Proefpersonen 
verwachten hier niet winkels en 
markten 

4 Bereikbaarheid Labels 

2 4 2,83 
Winkelen wordt onder Vrije tijd, 
cultuur en sport verwacht 

4 Bereikbaarheid Structuur 
2 4 2,83 

Proefpersonen verwachten informatie 
over Verhuizen onder Wonen & Leven 

4 Bereikbaarheid Structuur 
2 4 2,83 

De link Verhuizen op de pagina 
Burgerzaken wordt over het hoofd 
gezien 

5 Vormgeving Vormgeving 

2 4 2,83 
De website hapert bij het klikken op 
een link / laden pagina 

7 Bereikbaarheid Snelheid 
3 2 2,45 

Proefpersonen kiezen een alternatieve 
contactpersoon als ze de wethouder 
niet kunnen vinden 

2 Bereikbaarheid Gebruiksgemak 

1 5 2,24 
Proefpersoon begrijpt de tekst van de 
pagina Bestaande Koopwoningen niet 
goed 

3 Inhoud Begrijpelijkheid 

1 5 2,24 
De beleidsgebieden van de 
wethouders zijn niet helemaal 
duidelijk 

3 Inhoud Begrijpelijkheid 

1 5 2,24 
De proefpersonen weten niet of ze 
moeten kiezen voor het gebied in de 
stad of het beleidsgebied van de 
wethouders 

2 Inhoud Volledigheid 

1 5 2,24 
Proefpersonen weten niet duidelijk het 
verschil tussen Bezwaar en Beroep 

2 Inhoud Begrijpelijkheid 
1 5 2,24 

Winkels en Markten wordt verwacht 
onder Wonen & Leven 

3 Bereikbaarheid Structuur 
1 4 2 
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Proefpersonen vinden de lijst met 
links op Wonen & Leven / Bouwen & 
Wonen, Digitaal Loket te lang 

4 Vormgeving Vormgeving 

2 2 2 
Proefpersoon begrijpt niet precies wat 
er onder het kopje Specifieke 
Woningen en Woonvormen valt 

2 Bereikbaarheid Labels 

1 3 1,73 
Over Amersfoort is meer geschiedenis 
georiënteerd 

2 Bereikbaarheid Labels 
1 3 1,73 

De proefpersonen verwachten onder 
de letter I iets van Inschrijven 

2 Bereikbaarheid Structuur 
1 3 1,73 

Proefpersonen kijken bij het Digitaal 
Loket onder de letter R van 
registreren 

2 Bereikbaarheid Structuur 

1 3 1,73 
De tekst van Huisvestingsvergunning 
moet nauwkeurig worden gelezen, wil 
je het begrijpen 

2 Inhoud Begrijpelijkheid 

1 2 1,41 
De proefpersonen raken in verwarring 
omdat de links bij 
Huisvestingsvergunning onder de 
tekst staan, in plaats van rechts 

2 Vormgeving Vormgeving 

1 2 1,41 
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Bijlage 18: Vergelijking tussen Eyetracking en Hardopdenkmethode 

 

Eyetracking  Hardopdenkmethode 

Usabilityproblemen  Usabilityproblemen 

(sub)Dimensie Aantal Aantal  (sub)Dimensie Aantal Aantal 

Bereikbaarheid 14   Bereikbaarheid 12  

Gebruiksgemak  0  Gebruiksgemak  1 
Structuur  3  Structuur  7 
Labels  11  Labels  3 
Snelheid  0  Snelheid  1 
Inhoud 13   Inhoud 5  

Relevantie  0  Relevantie  0 
Begrijpelijkheid  13  Begrijpelijkheid  4 
Volledigheid  0  Volledigheid  1 
Vormgeving 5   Vormgeving 4  

Totaal 32   Totaal 21  

Waarschijnlijkheid  Waarschijnlijkheid 

Score 
Aantal 

usabilityproblemen  Score 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 27  1 12 
2 2  2 6 
3 1  3 3 
4 1  4 0 
5 1  5 0 

Gemiddelde waarschijnlijkheid: 1,34  Gemiddelde waarschijnlijkheid: 1,57 
Ernst  Ernst 

Score 
Aantal 

usabilityproblemen  Score 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 6  1 0 
2 16  2 4 
3 3  3 5 
4 4  4 6 
5 3  5 6 

Gemiddelde ernstscore: 2,44  Gemiddelde ernstscore: 3,67 
Relevantie  Relevantie 

Relevantiescore 
Aantal 

usabilityproblemen  Relevantiescore 
Aantal 

usabilityproblemen 

1 19  1 2 
2 10  2 12 
3 3  3 6 
4 0  4 1 
5 0  5 0 

Gemiddelde relevantie: 1,70  Gemiddelde relevantie: 2,83 
 


