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Voorwoord	  

Tijdens	  mijn	  bachelor	  Communicatie-‐	  en	  Informatiewetenschappen	  is	  bevestigd	  dat	  mijn	  

belangstelling	  uitgaat	  naar	  zowel	  communicatie	  als	  media.	  Als	  afronding	  van	  deze	  bachelor	  heb	  ik	  

een	  thesis	  geschreven	  over	  digitale	  omgevingen	  voor	  kinderen	  waarin	  ik	  de	  standaarden	  en	  

conventies	  van	  kinderwebsites	  in	  kaart	  heb	  gebracht.	  Tijdens	  het	  schrijven	  ben	  ik	  er	  achter	  

gekomen	  dat	  mijn	  passie	  vooral	  ligt	  bij	  de	  benadering	  van	  de	  jeugd	  met	  behulp	  van	  

communicatie	  en	  media.	  Een	  logische	  stap	  voor	  mij	  was	  dan	  ook	  om	  op	  dit	  gebied	  een	  onderzoek	  

uit	  te	  voeren	  voor	  mijn	  masterscriptie.	  	  

	  

Zowel	  tijdens	  mijn	  bachelorscriptie	  als	  het	  onderzoek	  ter	  afsluiting	  van	  mijn	  master	  is	  Hanna	  

Jochmann-‐Mannak	  mijn	  begeleidster	  geweest.	  Door	  haar	  onderzoeken	  ben	  ik	  erg	  enthousiast	  

geworden	  om	  mijn	  kennis	  op	  het	  gebied	  van	  websites	  voor	  kinderen	  te	  vergroten.	  Ik	  heb	  

ontzettend	  veel	  van	  haar	  geleerd	  en	  ik	  wil	  haar	  bedanken	  voor	  alle	  informatie,	  inzet	  en	  

begeleiding.	  Ook	  de	  feedback	  van	  de	  tweede	  begeleider,	  Leo	  Lentz,	  heeft	  mij	  veel	  geholpen	  

tijdens	  het	  onderzoek.	  Heel	  veel	  dank	  hiervoor.	  

	  

Daarnaast	  wil	  ik	  ook	  even	  stil	  staan	  bij	  de	  steun	  die	  mijn	  ouders,	  broertje	  en	  vriend	  hebben	  

gegeven	  tijdens	  mijn	  studiejaren.	  Het	  is	  dikwijls	  voorgekomen	  dat	  ik	  erg	  stressvolle	  momenten	  

beleefde	  en	  op	  die	  momenten	  stonden	  zij	  voor	  mij	  klaar.	  	  

	  

Deze	  masterscriptie	  zie	  ik	  als	  een	  kroon	  op	  het	  werk	  en	  maakt	  de	  afronding	  van	  mijn	  

studierichting	  compleet.	  Ik	  ben	  dan	  ook	  erg	  blij	  dat	  ik	  heb	  kunnen	  schrijven	  over	  een	  onderwerp	  

waar	  mijn	  passie	  ligt	  en	  waar	  ik	  in	  de	  toekomst	  graag	  mee	  verder	  wil	  gaan.	  

	  

Manon	  van	  der	  Kooi	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   3	  

Samenvatting	  

Deze	  masterscriptie	  betreft	  een	  onderzoek	  naar	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  die	  kinderen	  

ervaren	  als	  zij	  taken	  uitvoeren	  op	  drie	  typen	  websites	  voor	  kinderen;	  classic,	  classical	  play	  en	  

image	  map.	  Er	  is	  een	  analyse	  uitgevoerd	  op	  data	  uit	  een	  onderzoek	  naar	  informatieve	  

kinderwebsites	  (Jochmann-‐Mannak,	  2010).	  Dit	  onderzoek	  was	  niet	  opgesteld	  om	  de	  positieve	  en	  

negatieve	  emoties	  in	  kaart	  te	  brengen,	  daarom	  is	  in	  deze	  scriptie	  een	  nieuwe	  methode	  

ontwikkeld	  om	  in	  dit	  soort	  materiaal	  hier	  achteraf	  naar	  te	  kijken.	  Er	  wordt	  onderzocht	  of	  er	  

aanwijzingen	  te	  vinden	  zijn	  in	  de	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  waaruit	  blijkt	  dat	  de	  

emoties	  per	  type	  kinderwebsite	  verschillen.	  Ook	  wil	  ik	  antwoord	  geven	  op	  de	  vraag	  of	  er	  een	  

verband	  is	  tussen	  de	  usability	  en	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  van	  kinderen	  op	  de	  drie	  

typen	  websites.	  	  

De	  ontwerpkeuzes	  van	  de	  classic	  website	  en	  de	  resultaten	  op	  pragmatisch	  gebied	  uit	  het	  

onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  doen	  verwachten	  dat	  het	  aantal	  positieve	  als	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  niet	  ver	  uit	  elkaar	  ligt.	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  echter	  dat	  voornamelijk	  

negatieve	  emotionele	  expressies	  worden	  geuit	  op	  de	  classic	  website	  en	  dat	  deze	  allemaal	  over	  de	  

pragmatische	  kwaliteit	  gaan.	  	  

Daarnaast	  was	  mijn	  vermoeden	  dat	  de	  hoge	  pragmatische	  kwaliteit	  en	  de	  speelse	  elementen	  op	  

de	  classical	  play	  website	  zouden	  zorgen	  voor	  voornamelijk	  positieve	  emoties	  bij	  de	  kinderen.	  Dit	  

is	  echter	  niet	  het	  geval,	  ook	  hier	  ligt	  het	  aantal	  positieve	  en	  negaties	  emotionele	  expressies	  dicht	  

bij	  elkaar	  en	  gaan	  zij	  inhoudelijk	  vooral	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  De	  toegevoegde	  speelse	  

elementen	  maken	  blijkbaar	  niet	  erg	  veel	  los	  bij	  de	  kinderen.	  	  

Tot	  slot	  was	  mijn	  verwachting	  dat	  kinderen	  op	  de	  image	  map	  website	  de	  meeste	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  zouden	  uiten,	  ondanks	  dat	  dit	  type	  website	  als	  doel	  heeft	  om	  kinderen	  te	  

vermaken.	  Uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  blijkt	  dat	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  

van	  de	  image	  map	  website	  erg	  laag	  is	  en	  literatuur	  laat	  zien	  dat	  dit	  niet	  ten	  goede	  komt	  aan	  de	  

waardering	  van	  de	  website.	  De	  resultaten	  tonen	  echter	  aan	  dat	  evenveel	  positieve	  als	  negatieve	  

uitingen	  zijn	  gedaan	  door	  de	  kinderen	  en	  dat	  de	  positieve	  emotionele	  expressies	  voornamelijk	  

hedonisch	  zijn	  en	  de	  negatieve	  uitingen	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaan.	  	  

Geconcludeerd	  kan	  worden	  dat	  het	  niet	  automatisch	  betekent	  dat	  kinderen	  een	  sterkere	  affectie	  

met	  een	  website	  hebben	  zodra	  zij	  er	  goed	  op	  presteren.	  Ook	  is	  het	  niet	  het	  geval	  dat	  kinderen	  

een	  zwakke	  affectie	  met	  de	  website	  hebben	  zodra	  zij	  er	  slecht	  op	  presteren.	  Ondanks	  de	  slechte	  

gebruiksvriendelijkheid	  van	  de	  image	  map	  website,	  waarderen	  de	  kinderen	  alsnog	  de	  

ontwerpkeuzes	  die	  zijn	  gericht	  op	  de	  user-‐experience.	  
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1.	  Inleiding	  

De	  Amsterdamse	  Weekend	  Academie	  opende	  haar	  deuren	  om	  kinderen	  uit	  groep	  7	  en	  8	  een	  

beeld	  te	  geven	  hoe	  digitale	  media	  worden	  gemaakt.	  Het	  doel	  van	  de	  Weekend	  Academie	  is	  om	  

kinderen	  na	  te	  laten	  denken	  over	  beroepen	  die	  zij	  later	  kunnen	  uitoefenen.	  In	  een	  gastles	  over	  

‘Websites	  van	  de	  toekomst’	  kregen	  de	  kinderen	  de	  mogelijkheid	  om	  zelf	  een	  website	  te	  

bedenken	  en	  te	  ontwerpen.	  Deze	  sessie	  resulteerde	  in	  een	  paar	  sterke	  ontwerpen	  met	  

vernieuwende	  ideeën.1	  	  

	  

In	  de	  praktijk	  komt	  er	  voor	  de	  meeste	  kinderwebsites	  echter	  helemaal	  geen	  kind	  aan	  het	  

ontwerpproces	  te	  pas	  en	  zijn	  veel	  ontwerpen	  gebaseerd	  op	  mythes.	  Door	  kinderen	  ook	  

daadwerkelijk	  input	  te	  laten	  geven,	  ontstaan	  de	  meest	  waarheidsgetrouwe	  en	  optimale	  

resultaten	  over	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  van	  websites	  voor	  kinderen.	  Maar	  tegenwoordig	  ligt	  

niet	  alleen	  meer	  de	  focus	  op	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  maar	  is	  er	  een	  verschuiving	  gaande	  

richting	  de	  user-‐experience.	  In	  het	  ontwerpproces	  wordt	  steeds	  meer	  nagedacht	  over	  de	  beleving	  

die	  de	  bezoeker	  dient	  te	  hebben	  tijdens	  het	  navigeren	  op	  de	  website.	  	  

	  

In	  dit	  onderzoek	  geef	  ik	  een	  vervolg	  aan	  mijn	  bachelorscriptie	  waarin	  de	  standaarden	  en	  

conventies	  van	  kinderwebsites	  in	  kaart	  zijn	  gebracht.	  Hanna	  Jochmann-‐Mannak	  heeft	  naar	  

aanleiding	  van	  de	  data	  uit	  dit	  corpusonderzoek	  drie	  typen	  websites	  kunnen	  onderscheiden:	  

classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  websites.	  Deze	  informatie	  is	  waardevol	  voor	  verder	  

onderzoek	  naar	  ontwerpkeuzes	  die	  interactie	  tussen	  kinderen	  en	  informatieve	  websites	  

ondersteunen	  of	  juist	  bemoeilijken.	  	  

	  

Het	  corpusonderzoek	  uit	  mijn	  bachelorscriptie	  is	  echter	  niet	  voldoende	  om	  de	  vraag	  te	  

beantwoorden	  of	  websites	  gericht	  op	  kinderen	  ook	  daadwerkelijk	  aansluiten	  op	  de	  denkwereld	  

van	  een	  kind.	  Hanna	  Jochmann-‐Mannak	  betrekt	  in	  haar	  onderzoek	  wel	  kinderen	  die	  taken	  

moesten	  uitvoeren	  op	  websites.	  Zij	  bekeek	  in	  hoeverre	  vier	  informatieve	  websites	  het	  

zoekgedrag	  van	  kinderen	  ondersteunen	  en	  of	  deze	  een	  toegevoegde	  waarde	  hebben	  op	  

zoekmachines	  zoals	  Google.	  Zo	  is	  er	  onder	  andere	  gemeten	  hoe	  groot	  de	  afwijking	  is	  van	  het	  

ideale	  navigatiepad	  die	  de	  kinderen	  volgden	  om	  het	  antwoord	  te	  vinden	  op	  de	  zoekopdracht,	  

hoeveel	  tijd	  zij	  nodig	  hadden	  en	  er	  is	  een	  successcore	  bepaald.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  http://www.dutchcowgirls.nl/online/4782 
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De	  resultaten	  die	  uit	  het	  onderzoek	  zijn	  gekomen	  bepalen	  de	  pragmatisch	  kwaliteit	  van	  de	  

websites.	  

	  

In	  dit	  onderzoek	  gebruik	  ik	  de	  verkregen	  data	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010),	  

maar	  ik	  ga	  mij	  richten	  op	  de	  emoties	  die	  kinderen	  ervaren	  tijdens	  het	  navigeren.	  Om	  dit	  te	  

kunnen	  doen,	  dien	  ik	  allereerst	  een	  nieuwe	  methode	  te	  ontwikkelen.	  Aan	  de	  hand	  het	  

observeren	  van	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  zal	  ik	  onderzoeken	  of	  de	  emoties	  

per	  type	  website	  verschillen	  en	  of	  de	  uitingen	  inhoudelijk	  vooral	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  

of	  de	  hedonische	  kwaliteit	  gaan.	  	  	  

	  

Allereerst	  zal	  ik	  in	  het	  theoretisch	  kader	  ingaan	  op	  de	  drie	  typen	  websites	  die	  als	  uitgangspunt	  

dienen	  in	  mijn	  scriptie,	  maar	  ook	  literatuur	  behandelen	  over	  affectie,	  methoden	  om	  dit	  te	  meten	  

en	  daarnaast	  komen	  emoties	  aan	  bod.	  Vervolgens	  zal	  ik	  in	  hoofdstuk	  3	  de	  hoofd-‐	  en	  deelvragen	  

behandelen	  en	  de	  verwachtingen	  per	  type	  website	  beschrijven.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  komt	  

de	  methode	  aan	  bod	  die	  er	  uiteindelijk	  toe	  heeft	  geleid	  om	  de	  mate	  van	  affectie	  per	  type	  website	  

in	  kaart	  te	  brengen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  data.	  Vervolgens	  komen	  de	  resultaten	  aan	  bod	  en	  zal	  ik	  in	  

de	  conclusie	  en	  discussie	  terugblikken	  op	  de	  sterke	  en	  zwakke	  punten	  van	  het	  onderzoek	  voor	  

deze	  masterscriptie.	  	  
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2.	  Theoretisch	  kader	  

Sinds	  de	  opkomst	  van	  het	  Internet	  is	  na	  een	  tijd	  van	  gewenning	  en	  aftasten	  een	  gigantisch	  

aanbod	  van	  websites	  op	  het	  digitale	  netwerk	  terug	  te	  vinden.	  Websites	  zijn	  er	  in	  alle	  soorten	  en	  

maten	  en	  deze	  worden	  bezocht	  door	  een	  breed	  publiek	  (Van	  der	  Kooi,	  2010).	  In	  Amerika	  begeeft	  

zich	  inmiddels	  74%	  van	  de	  kinderen	  tussen	  de	  8	  en	  18	  jaar	  op	  het	  Internet	  (Druin	  et	  al.,	  2009).	  Uit	  

recent	  onderzoek	  van	  de	  Europese	  Commissie	  blijkt	  ook	  dat	  Nederlandse	  kinderen	  

recordhouders	  zijn	  op	  Internet,	  namelijk	  70%	  van	  alle	  9	  tot	  12-‐jarigen	  hebben	  een	  profiel	  op	  een	  

sociale	  netwerksite.2	  	  

2.1	  Zoeken	  op	  het	  Internet:	  kinderspel?	  

Kinderen	  worden	  al	  vroeg	  blootgesteld	  aan	  het	  Internet,	  steeds	  meer	  kinderen	  komen	  hier	  mee	  

in	  aanraking	  via	  school	  om	  informatie	  op	  te	  zoeken	  over	  spreekbeurten	  of	  thuis	  om	  een	  website	  

te	  bekijken	  waar	  spelletjes	  gespeeld	  kunnen	  worden.	  Doordat	  de	  interactie	  met	  het	  Internet	  al	  in	  

een	  vroeg	  stadium	  plaatsvindt,	  wordt	  er	  snel	  van	  uitgegaan	  dat	  kinderen	  makkelijk	  hun	  weg	  

kunnen	  vinden	  en	  daar	  nog	  handiger	  in	  zijn	  dan	  volwassenen.	  Dit	  is	  onterecht,	  blijkt	  uit	  het	  

onderzoek	  van	  Nielsen	  (2002)	  naar	  gebruiksvriendelijkheid	  van	  websites	  voor	  kinderen.	  Kinderen	  

hebben	  minder	  geduld	  dan	  volwassenen	  en	  zodra	  een	  website	  niet	  gebruiksvriendelijk	  is	  dan	  

verlaat	  het	  kind	  de	  webomgeving.	  Kinderen	  lopen	  vaak	  tegen	  problemen	  aan,	  zoals	  het	  hanteren	  

van	  een	  andere	  zoekstrategie	  dan	  de	  zoekmachine	  wenst.	  Zo	  tikken	  kinderen	  dikwijls	  de	  hele	  

vraag	  in	  om	  hun	  zoekvraag	  te	  formuleren	  (Druin	  et	  al.,	  2009).	  De	  behoefte	  naar	  specifieke	  

websites	  voor	  kinderen	  groeit	  omdat	  veel	  problemen	  worden	  veroorzaakt	  doordat	  kinderen	  op	  

websites	  voor	  volwassenen	  terecht	  komen.	  Ook	  de	  groeiende	  ontwikkelingen	  op	  het	  Internet	  en	  

de	  grotere	  toename	  van	  kinderen	  als	  frequent	  internetgebruiker	  zijn	  oorzaken	  voor	  de	  behoefte	  

naar	  specifieke	  websites	  voor	  kinderen.	  Deze	  webomgevingen	  schieten	  dan	  ook	  als	  

paddenstoelen	  uit	  de	  grond.	  	  

Uit	  onderzoek	  blijkt	  echter	  dat	  er	  niet	  automatisch	  van	  uit	  mag	  worden	  gegaan	  dat	  kinderen	  

meer	  wegwijs	  worden	  op	  websites	  die	  speciaal	  voor	  hen	  zijn	  gemaakt.	  Dit	  komt	  omdat	  de	  

richtlijnen	  die	  worden	  gebruikt	  in	  het	  ontwerpproces	  dikwijls	  zijn	  gebaseerd	  op	  richtlijnen	  voor	  

websites	  voor	  volwassenen.	  Maar	  ook	  worden	  kinderwebsites	  ontworpen	  aan	  de	  hand	  van	  

mythes.	  Nielsen	  (2002)	  stelt	  dat	  deze	  mythes	  de	  visies	  van	  volwassenen	  weerspiegelen	  over	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.europa-‐nu.nl/id/violg2v3f3zm/nieuws/nederlandse_kinderen_recordhouder?ctx=vhtsff47kkv4	  
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voorkeuren	  van	  kinderen.	  Zo	  wordt	  er	  al	  snel	  gedacht	  dat	  kinderen	  gemakkelijk	  hun	  weg	  kunnen	  

vinden	  als	  de	  content	  in	  ‘jip	  en	  janneke	  taal’	  is	  geschreven.	  	  

Ook	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Nielsen	  (2002)	  dat	  obstakels	  tijdens	  het	  navigeren	  kunnen	  

zorgen	  voor	  gefrustreerde	  reacties	  die	  leiden	  tot	  een	  negatieve	  houding	  en	  het	  verlaten	  van	  de	  

website.	  Dit	  kan	  een	  reden	  zijn	  voor	  het	  feit	  dat	  in	  het	  ontwerpproces	  naast	  de	  

gebruiksvriendelijkheid	  ook	  meer	  de	  focus	  komt	  te	  liggen	  op	  de	  user-‐experience	  (Mandryk	  et	  al.,	  

2006).	  Steeds	  meer	  mensen	  zijn	  van	  mening	  dat	  een	  positieve	  beleving	  één	  van	  de	  belangrijkste	  

succesfactoren	  is	  voor	  het	  bepalen	  van	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  van	  een	  website.	  Daarom	  is	  

het	  meten	  van	  affectie,	  vooral	  wanneer	  kinderen	  in	  interactie	  zijn	  met	  een	  computer,	  uitgegroeid	  

tot	  een	  interessant	  onderzoeksonderwerp	  (Yusoff	  et	  al.,	  2010).	  	  

	  

2.2	  Affectie	  met	  een	  website	  

Naast	  de	  groei	  van	  websites	  voor	  kinderen,	  wordt	  het	  ook	  meer	  van	  belang	  om	  een	  

webomgeving	  te	  ontwikkelen	  die	  een	  positieve	  perceptie	  opwekt	  bij	  de	  bezoeker.	  De	  perceptie	  

van	  een	  gebruiker	  tegenover	  een	  product	  is	  echter	  lastig	  te	  onderzoeken	  en	  om	  dit	  wat	  

overzichtelijker	  te	  maken	  worden	  percepties	  dikwijls	  in	  twee	  dimensies	  onderverdeeld:	  de	  

pragmatische	  kwaliteit	  en	  de	  hedonische	  kwaliteit	  (Van	  Schaik	  en	  Ling,	  2008).	  In	  het	  kort	  gezegd	  

draait	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  om	  de	  gebruiksvriendelijkheid.	  Daar	  tegenover	  staat	  de	  

hedonische	  kwaliteit	  die	  zich	  richt	  op	  de	  ervaring	  die	  wordt	  beleefd	  met	  een	  product;	  in	  dit	  geval	  

een	  website.	  De	  affectie	  die	  een	  kind	  heeft	  met	  een	  website,	  de	  waardering	  en	  de	  mate	  waarin	  

het	  kind	  geneigd	  is	  om	  de	  website	  nogmaals	  te	  bezoeken	  vallen	  onder	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  	  

	  

Maar	  hoe	  kan	  in	  de	  ontwerpkeuzes	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  de	  affectie?	  Ontwerpers	  van	  

kinderwebsites	  hopen	  de	  positieve	  affectie,	  bijvoorbeeld	  plezier,	  te	  vergroten	  door	  in	  het	  uiterlijk	  

van	  de	  website	  speelse	  elementen	  te	  verwerken.	  Door	  veel	  kleurtjes,	  (bewegende)	  afbeeldingen	  

en	  geluid	  toe	  te	  voegen	  hopen	  zij	  het	  kind	  tevreden	  te	  stellen.	  	  

Shneiderman	  (2004)	  stelt	  ook	  dat	  deze	  onderdelen	  als	  typerend	  worden	  gezien	  voor	  

kinderwebsites.	  Voordelen	  van	  het	  toevoegen	  van	  speelse	  elementen	  is	  verder	  dat	  kinderen	  

leren	  omgaan	  met	  cijfers	  en	  tekst	  zodat	  de	  woordenschat	  en	  het	  taalbegrip	  van	  het	  kind	  

toeneemt.	  Ook	  heeft	  het	  toevoegen	  van	  speelse	  elementen	  een	  positief	  effect	  op	  de	  empathie,	  

net	  als	  de	  concentratie	  en	  samenwerking	  (Smilanskey	  &	  Shefatya,	  1990).	  	  
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Kinderen	  vinden	  het	  zeker	  belangrijk	  dat	  een	  website	  fun	  is	  (Shneiderman,	  2004).	  Maar	  wat	  is	  

nou	  eigenlijk	  precies	  de	  definitie	  van	  ‘leuk’?	  Volgens	  Shneiderman	  brengen	  websites	  die	  fun	  zijn,	  

een	  glimlach	  op	  het	  gezicht	  van	  de	  bezoeker	  en	  wekken	  zij	  tevreden	  gevoelens	  op.	  Hij	  maakt	  een	  

onderscheid	  tussen	  fun-‐in-‐doing	  en	  fun-‐in-‐not-‐doing.	  Deze	  laatste	  vorm	  van	  plezier	  is	  gericht	  op	  

de	  gevoelens	  zodra	  iemand	  relaxt,	  het	  gaat	  niet	  om	  de	  acties	  of	  de	  doelen	  die	  behaald	  dienen	  te	  

worden	  maar	  om	  het	  feit	  dat	  dit	  juist	  niet	  hoeft.	  Dit	  wordt	  opgewekt	  zodra	  de	  bezoeker	  van	  een	  

website	  geen	  acties	  hoeft	  uit	  te	  voeren	  en	  ook	  niet	  hoeft	  na	  te	  denken	  om	  een	  doel	  te	  kunnen	  

behalen.	  De	  nadruk	  wordt	  echter	  vaak	  gelegd	  op	  fun-‐in-‐doing,	  waar	  plezierige	  emoties	  ontstaan	  

bij	  psychische	  activiteiten	  zoals	  entertainment,	  recreatie	  of	  sport.	  Mentale	  uitdagingen	  zoals	  het	  

oplossen	  van	  problemen,	  het	  afspelen	  van	  muziek	  en	  het	  ontdekken	  van	  nieuwe	  dingen	  behoort	  

ook	  onder	  deze	  categorie	  van	  fun.	  Zodra	  kinderen	  op	  een	  website	  komen	  die	  zo	  ontworpen	  is	  dat	  

er	  van	  hen	  mentale	  uitdagingen	  wordt	  verwacht,	  kan	  dit	  leiden	  tot	  expressies	  die	  de	  mate	  van	  

affectie	  aantonen.	  	  

Dorman	  (2000)	  vindt	  dat	  plezier	  uiteenvalt	  in	  de	  elementen	  humor,	  grinniken,	  blijdschap,	  grapjes,	  

lachen	  en	  vrolijkheid.	  Read	  &MacFarlane	  (2000)	  stellen	  dat	  kinderen	  plezier	  ervaren	  zodra	  het	  

kind	  weet	  wat	  hij	  aan	  het	  doen	  is	  terwijl	  hij	  navigeert	  op	  de	  website	  en	  dus	  eigenlijk	  het	  idee	  

krijgt	  dat	  hij	  zelf	  een	  expert	  is.	  Carroll	  (2004)	  is	  van	  mening	  dat	  plezier	  niet	  verward	  moet	  worden	  

met	  tevredenheid,	  aangezien	  tevredenheid	  echt	  gericht	  is	  op	  het	  behalen	  van	  doelen	  en	  plezier	  

hier	  niet	  op	  gericht	  is.	  In	  een	  eerder	  artikel	  beschrijft	  zij	  dat	  de	  begrippen	  fun	  en	  easy	  vaak	  met	  

elkaar	  worden	  verward.	  Als	  er	  plezier	  wordt	  ervaren	  op	  een	  website,	  is	  dit	  dan	  omdat	  het	  

makkelijk	  in	  gebruik	  is	  of	  is	  het	  simpel	  omdat	  het	  leuk	  is?	  Nielsen	  (2002)	  stelt	  dat	  zodra	  een	  

zoekopdracht	  goed	  verloopt,	  er	  een	  positief	  affect	  is	  met	  de	  website,	  maar	  is	  dit	  ook	  het	  geval	  als	  

kinderen	  een	  positieve	  affectie	  hebben	  voor	  een	  website	  en	  verloopt	  de	  taakuitvoering	  dan	  ook	  

beter?	  

	  

2.3	  Het	  meten	  van	  affectie	  met	  kinderen	  

Omdat	  websites	  voor	  kinderen	  ontworpen	  worden	  door	  volwassenen	  is	  het	  ook	  belangrijk	  om	  er	  

achter	  te	  komen	  hoe	  een	  kind	  een	  webomgeving	  ervaart.	  In	  de	  praktijk	  komt	  namelijk	  voor	  de	  

meeste	  kinderwebsites	  echter	  helemaal	  geen	  kind	  aan	  het	  ontwerpproces	  te	  pas.	  De	  beste	  

personen	  die	  echter	  informatie	  kunnen	  geven	  over	  het	  perspectief,	  acties	  en	  houding	  tegenover	  

de	  website,	  zijn	  de	  kinderen	  zelf	  (Scott,	  2000).	  	  
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Door	  kinderen	  ook	  daadwerkelijk	  input	  te	  laten	  geven	  ontstaan	  de	  meest	  waarheidsgetrouwe	  en	  

optimale	  resultaten	  over	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  van	  websites	  voor	  kinderen.	  	  

Druin	  (2002)	  richt	  zich	  op	  kinderen	  die	  verschillende	  rollen	  kunnen	  aannemen	  in	  het	  ontwerp	  van	  

nieuwe	  technologieën.	  In	  figuur	  1	  staan	  de	  vier	  rollen	  weergegeven	  die	  kinderen	  kunnen	  hebben	  

om	  inbreng	  te	  geven	  over	  bijvoorbeeld	  een	  website.	  In	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  

(2010)	  functioneerden	  de	  kinderen	  voornamelijk	  als	  een	  user	  door	  zoekopdrachten	  uit	  te	  voeren	  

op	  websites	  maar	  ook	  wel	  als	  een	  informant.	  Zij	  verschaften	  namelijk	  informatie	  door	  de	  

zoekopdrachten	  aan	  het	  einde	  van	  de	  sessie	  te	  evalueren.	  Ook	  kunnen	  kinderen	  de	  rol	  van	  tester	  

vervullen	  door	  bijvoorbeeld	  nieuwe	  webomgevingen	  uit	  te	  proberen,	  of	  als	  design	  partner	  waar	  

kinderen	  net	  zoals	  in	  de	  gastles	  van	  de	  Amsterdamse	  Weekendacademie	  een	  grote	  rol	  spelen	  in	  

het	  ontwerpproces	  van	  een	  website.	  	  

	  

Figuur	  1:	  De	  rollen	  die	  kinderen	  kunnen	  vervullen	  tijdens	  het	  geven	  van	  feedback	  (overgenomen	  uit	  Druin,	  2002)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  pragmatische	  kwaliteit,	  oftewel	  de	  usability,	  gaat	  gemakkelijker	  dan	  

het	  meten	  van	  emoties.	  Door	  gebruikers	  taken	  uit	  te	  laten	  voeren	  op	  websites	  kunnen	  aan	  de	  

hand	  van	  aspecten	  zoals	  de	  afwijking	  van	  het	  ideale	  navigatiepad,	  de	  tijd	  en	  de	  successcore	  de	  

pragmatische	  kwaliteit	  gemeten	  worden.	  	  	  

	  

Het	  is	  daarentegen	  lastig	  om	  de	  dimensie	  van	  de	  hedonische	  kwaliteit	  te	  bestuderen	  aangezien	  

het	  aan	  de	  gevoelens	  van	  de	  gebruiker	  gekoppeld	  is.	  	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  methode	  is	  van	  Van	  

Schaik	  en	  Ling	  (2008)	  die	  aan	  de	  hand	  van	  woordenparen	  de	  gebruiker	  zijn	  percepties	  laat	  

aantonen.	  Deze	  woordenparen	  bevatten	  tegenstellingen	  waar	  de	  gebruiker	  zijn	  evaluatie	  aan	  

dient	  te	  koppelen.	  Uit	  de	  praktijk	  blijkt	  dat	  dit	  voor	  volwassenen	  al	  een	  lastige	  klus	  is,	  laat	  staan	  
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voor	  kinderen.	  Read	  en	  Markopoulus	  (2008)	  beschrijven	  ook	  methoden	  als	  hardop	  denken,	  

vragenlijsten	  en	  het	  onderzoeken	  van	  een	  logboek	  waarin	  het	  navigatiegedrag	  wordt	  beschreven.	  	  	  

Een	  andere	  methode,	  ontwikkeld	  door	  Read	  et	  al.	  (2002),	  is	  de	  Fun	  Toolkit.	  Dit	  bestaat	  uit	  drie	  

onderdelen:	  de	  Smileyometer,	  de	  Funometer	  en	  de	  Fun-‐sorter.	  Er	  wordt	  het	  meest	  gebruik	  

gemaakt	  van	  de	  Smileyometer	  omdat	  deze	  toepasbaar	  is	  voor	  kinderen	  van	  verschillende	  

leeftijden	  (Figuur	  2).	  	  

Door	  middel	  van	  een	  vijfpuntsschaal	  van	  afgebeelde	  smileys,	  die	  allemaal	  een	  andere	  mate	  van	  

fun	  tonen,	  kan	  een	  kind	  de	  smiley	  kiezen	  die	  haar/zijn	  gevoelens	  en	  mening	  het	  best	  

representeert	  (Yusrita	  et	  al.,	  2010).	  	  

	  

Figuur	  2:	  The	  Smileyometer	  (Read	  et	  al.,	  2002)	  

	  

Het	  is	  een	  uitdaging	  om	  kinderen	  als	  respondenten	  te	  gebruiken.	  Zo	  kunnen	  verschillen	  in	  leeftijd	  

problemen	  veroorzaken.	  Een	  methode	  die	  namelijk	  wordt	  gebruikt	  voor	  8	  tot	  11	  jarigen	  hoeft	  

niet	  te	  werken	  voor	  12	  tot	  14	  jarigen.	  Ook	  moet	  er	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  het	  

taalgebruik	  van	  kinderen	  en	  de	  moeilijkheid	  om	  gedachten	  te	  verwoorden(	  Scott,	  2000).	  Verbale	  

communicatie	  kan	  voor	  kinderen	  lastig	  zijn,	  zowel	  in	  het	  begrijpen	  als	  formuleren	  van	  gedachten	  

en	  hoeft	  niet	  zo	  effectief	  te	  zijn	  als	  met	  volwassenen	  (Yusrita	  et.	  al,	  2010).	  Het	  is	  ook	  een	  klus	  om	  

smileys	  om	  te	  zetten	  naar	  getallen.	  Doordat	  voor	  kinderen	  moeilijk	  is	  om	  aan	  te	  geven	  wat	  hun	  

gedachten	  en	  gevoelens	  zijn,	  blijven	  deze	  	  methoden	  subjectief.	  Het	  is	  daarom	  van	  belang	  om	  

een	  methode	  voor	  handen	  te	  hebben	  waardoor	  te	  achterhalen	  valt	  in	  welke	  mate	  een	  kind	  

plezier	  ervaart	  tijdens	  de	  interactie	  met	  de	  website,	  zonder	  dat	  hier	  specifiek	  naar	  wordt	  

gevraagd.	  
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2.4	  Emoties	  

Een	  manier	  om	  de	  mate	  van	  affectie	  met	  een	  product	  te	  bepalen,	  is	  het	  analyseren	  van	  emoties	  

die	  worden	  opgewekt	  bij	  het	  kind	  tijdens	  de	  interactie	  met	  dat	  product.	  In	  deze	  paragraaf	  

probeer	  ik	  allereerst	  emoties	  in	  het	  algemeen	  te	  definiëren	  maar	  ook	  emoties	  te	  behandelen	  die	  

opgeroepen	  kunnen	  worden	  zodra	  iemand	  een	  product	  koopt,	  bezit	  of	  gebruikt.	  	  

	  

2.4.1	  Emoties	  in	  het	  algemeen	  	  

In	  de	  literatuur	  zijn	  oneindig	  veel	  artikelen	  geschreven	  die	  gaan	  over	  emoties.	  In	  allerlei	  

publicaties	  wordt	  geprobeerd	  om	  emoties	  te	  definiëren	  en	  in	  een	  model	  te	  plaatsen.	  De	  

gedachten,	  gedrag	  en	  motivatie	  van	  mensen	  worden	  voor	  het	  grootste	  deel	  beïnvloed	  door	  

emoties	  en	  daarom	  heeft	  iedereen	  ervaring	  met	  dit	  fenomeen	  (Desmet,	  2008).	  Ook	  Fisher	  (2010)	  

stelt	  dat	  elk	  persoon	  als	  een	  emotie-‐expert	  kan	  worden	  gezien	  omdat	  iedereen	  dit	  van	  zichzelf	  of	  

anderen	  meemaakt.	  Mensen,	  acties	  van	  mensen	  en	  producten	  kunnen	  emoties	  oproepen	  bij	  

mensen.	  Op	  productemotie	  ga	  ik	  in	  de	  volgende	  paragraaf	  dieper	  in.	  Iemand	  kan	  gevoelens	  van	  

blijdschap	  hebben	  of	  boosheid,	  verliefdheid,	  opluchting,	  verontwaardiging,	  angst,	  jaloezie,	  

enthousiasme,	  enzovoort.	  	  	  

Maar	  wat	  zijn	  nou	  precies	  emoties?	  Fisher	  (2010)	  stelt:	  “Het	  woord	  ‘emoties’	  is	  een	  

verzamelbegrip	  waaronder	  we	  in	  het	  dagelijks	  leven	  verschillende	  gevoelstoestanden	  verstaan.”	  	  	  

Het	  is	  lastig	  om	  emoties	  te	  typeren	  omdat	  zij	  niet	  altijd	  zijn	  waar	  te	  nemen,	  het	  kunnen	  namelijk	  

ook	  verschillende	  gevoelens,	  gedachten	  of	  gedragingen	  zijn	  die	  we	  interpreteren	  als	  een	  emotie,	  

of	  als	  een	  gevolg	  van	  een	  emotie.	  De	  context	  bepaalt	  of	  een	  uiting	  als	  emotioneel	  kan	  ervaren.	  

Deze	  context	  bevat	  de	  persoon	  die	  het	  gedrag	  vertoont,	  de	  situatie	  waarin	  hij	  zich	  bevindt	  en	  

tevens	  de	  persoon	  die	  het	  allemaal	  observeert	  (Fisher,	  2010).	  	  

Daarnaast	  stelt	  Fisher	  (2010),	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  evaluaties,	  stemmingen	  en	  gevoelens	  

gescheiden	  te	  houden	  van	  emoties.	  Ook	  Scherer	  (2005)	  benadrukt	  dit	  gegeven.	  Een	  

kenmerkende	  eigenschap	  van	  een	  emotie	  is	  dat	  het	  niet	  als	  neutraal	  getypeerd	  kan	  worden.	  

Zoals	  al	  eerder	  aangegeven	  kunnen	  de	  gemoedstoestanden	  onderverdeeld	  worden	  als	  ‘positief’	  

of	  ‘negatief’,	  aldus	  de	  affectieve	  processen.	  Deze	  processen	  zijn	  onderdeel	  van	  evaluaties,	  

stemmingen,	  sentimenten	  en	  specifieke	  emoties.	  	  

	  

	  



	   14	  

Hieronder	  volgen	  de	  definities	  die	  Fisher	  (2010)	  geeft	  aan	  evaluaties,	  stemmingen,	  sentimenten	  

en	  specifieke	  emoties:	  

	  

• Evaluaties	  kunnen	  over	  alles	  gaan,	  een	  persoon	  hoeft	  niet	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  iets	  om	  

een	  evaluatie	  te	  hebben.	  Het	  verwijst	  naar	  het	  feit	  of	  iets	  positief	  en	  negatief	  gevonden	  

wordt.	  Evaluaties	  leiden	  niet	  tot	  bepaalde	  emotionele	  expressies.	  

• Stemmingen	  staan	  meer	  op	  zichzelf	  en	  geven	  meer	  de	  buien	  weer	  die	  iemand	  kan	  

hebben,	  zo	  kan	  een	  persoon	  zich	  chagrijnig	  of	  juist	  prettig	  voelen.	  Zodra	  het	  duidelijk	  is	  

waar	  dit	  door	  komt,	  en	  het	  dus	  te	  wijten	  is	  aan	  een	  object,	  gaat	  de	  gemoedstoestand	  

richting	  een	  specifieke	  emotie.	  	  

• Sentimenten	  draaien	  om	  gevoelens	  op	  lange	  termijn,	  zoals	  de	  liefde	  of	  het	  vertrouwen	  

die	  richting	  iets	  of	  iemand	  wordt	  gevoeld.	  De	  emotie	  onderscheidt	  zich	  van	  deze	  

fenomenen	  omdat	  het	  een	  reactie	  is	  op	  iets	  wat	  gebeurt	  en	  dat	  de	  gemoedstoestand	  van	  

iemand	  kan	  veranderen.	  Het	  kan	  zowel	  met	  mensen	  te	  maken	  hebben	  als	  

gebeurtenissen.	  Dus	  zodra	  een	  bekende	  overlijdt,	  of	  als	  iemand	  slaagt	  voor	  het	  

eindexamen,	  wordt	  de	  persoon	  geraakt	  wat	  emoties	  oproept.	  Emoties	  vallen	  dus	  niet	  uit	  

de	  lucht,	  er	  gaat	  altijd	  wel	  een	  gebeurtenis	  aan	  vooraf,	  wat	  weer	  niet	  het	  geval	  is	  bij	  

stemmingen.	  	  

Emoties	  hoeven	  niet	  altijd	  verbaal	  geuit	  te	  worden,	  maar	  kunnen	  ook	  via	  lichaamstaal	  afgelezen	  

worden.	  In	  onderstaand	  figuur	  zijn	  verschillende	  non-‐verbale	  expressies	  op	  het	  gezicht	  

weergegeven	  als	  uiting	  van	  de	  emotionele	  status	  van	  een	  persoon,	  intentie	  of	  sociale	  

communicatie	  (Tian	  et	  al.,	  2005).	  

	  

	  

Figuur	  3:	  Emotionele	  expressies	  op	  het	  gezicht:	  1.	  Afgrijzen,	  2.	  Angst,	  3.	  Plezier,	  4.	  Verwondering,	  5.	  

Verdriet,	  6.	  Boosheid.	  (Schmidt	  en	  Cohn,	  2002).	  	  
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Naast	  het	  feit	  dat	  non-‐verbale	  uitingen	  van	  het	  gezicht	  afgelezen	  kunnen	  worden,	  kan	  het	  ook	  

aan	  de	  lichaamshouding	  en	  gebaren	  opgemaakt	  worden	  of	  uit	  iemands	  stem:	  onderuitzakken,	  

opgeheven	  kin,	  rechtop	  zitten,	  lachen,	  kortademigheid	  of	  hard	  praten	  (Fisher,	  2010).	  	  

2.4.2	  Productemotie	  	  

Naast	  spanning	  hing	  ook	  opwinding	  in	  de	  lucht	  bij	  het	  groot	  aantal	  mensen	  in	  de	  rij	  voor	  de	  

Apple-‐store.	  Na	  een	  paar	  uur	  wachten,	  is	  eindelijk	  het	  moment	  aangebroken	  dat	  een	  doos	  met	  

daarin	  een	  witte	  iPad	  2	  aan	  mij	  werd	  overhandigd.	  De	  mensen	  kwamen	  met	  een	  grote	  glimlach	  

op	  het	  gezicht	  uit	  de	  winkel,	  en	  met	  een	  toost	  bij	  een	  café	  werd	  de	  bemachtiging	  van	  de	  gadget	  

gevierd.	  Gevoelens	  van	  gelukzaligheid	  gierden	  door	  mijn	  lichaam	  toen	  ik	  daarna	  snel	  naar	  huis	  

ging	  om	  het	  advies	  van	  de	  man	  achter	  mij	  in	  de	  rij	  op	  te	  volgen.	  “Maak	  op	  je	  gemak	  de	  

verpakking	  open	  om	  vervolgens	  de	  magie	  van	  je	  iPad	  op	  je	  in	  te	  laten	  werken”.	  	  

	  

De	  beleving	  die	  hiervoor	  beschreven	  wordt,	  kan	  door	  mensen	  als	  overdreven	  worden	  gezien,	  

maar	  was	  voor	  mij	  werkelijkheid.	  Net	  zoals	  het	  feit	  dat	  mensen	  emotioneel	  kunnen	  reageren	  op	  

allerlei	  situaties,	  kunnen	  producten	  ook	  emoties	  opwekken.	  Producten	  worden	  bedacht,	  

ontworpen	  en	  vervolgens	  ook	  gekocht	  door	  mensen.	  Productemotie	  verwijst	  dan	  ook	  naar	  alle	  

emoties	  die	  worden	  opgewekt	  zodra	  producten	  worden	  gezien,	  gebruikt,	  over	  na	  worden	  

gedacht	  en	  een	  bezit	  zijn	  van	  mensen	  (Desmet,	  2008).	  Het	  rijden	  in	  een	  mooie	  auto	  kan	  trotse	  

gevoelens	  opwekken	  en	  een	  blaasinstrument	  als	  de	  Vuvuzela	  kan	  weer	  voor	  irritatie	  zorgen.	  Het	  

kan	  wel	  voorkomen	  dat	  de	  auto	  die	  bij	  de	  één	  voor	  trotse	  gevoelens	  zorgt,	  bij	  iemand	  anders	  een	  

emotie	  van	  afgrijzen	  oproept.	  Ook	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  kind	  het	  geluid	  van	  de	  Vuvuzela	  wel	  erg	  

melodieus	  vinden,	  met	  als	  gevolg	  dat	  de	  toeter	  overal	  mee	  naar	  toe	  wordt	  genomen.	  Daarnaast	  

kunnen	  verschillende	  onderdelen	  van	  een	  enkel	  product	  tot	  meerdere	  emoties	  leiden	  (Desmet,	  

2008).	  	  

	  

Bij	  elk	  mens	  is	  het	  onderliggende	  proces	  dat	  de	  emoties	  opwekt	  hetzelfde.	  Hierdoor	  kan	  er	  

structuur	  geïdentificeerd	  worden.	  Russel	  (1980;	  2003)	  introduceert	  een	  concept	  over	  de	  ‘core-‐

affect’	  waarin	  affectiviteit,	  de	  valentie,	  wordt	  gecombineerd	  met	  de	  mate	  van	  opwinding	  in	  een	  

tweedimensionale	  model	  (Desmet,	  2008).	  De	  valentie	  is	  de	  mate	  van	  positiviteit	  of	  negativiteit	  en	  

wordt	  in	  het	  emotiewiel	  waar	  de	  positiviteit	  wordt	  aangeduid	  als	  pleasant	  en	  negativiteit	  als	  

unpleasant.	  
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In	  het	  onderstaande	  figuur	  is	  dit	  model	  weergegeven	  waarin	  de	  structuur	  wordt	  beschreven	  

zodra	  er	  productemoties	  plaatsvinden.	  Het	  is	  een	  representatie	  van	  de	  cognitieve	  mechanismen	  

zodra	  er	  productemotie	  plaatsvindt.	  	  

Figuur	  4:	  Model	  over	  de	  core	  affect	  met	  productemoties	  (Desmet,	  2007;	  overgenomen	  uit	  Russell,	  1980).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

In	  dit	  emotiewiel	  zijn	  horizontaal	  de	  blauwe	  lijnen	  te	  zien	  die	  de	  gevoelens	  van	  unpleasant	  en	  

pleasant	  accentueren.	  Dit	  geeft	  de	  valentie	  weer	  die	  de	  positieve	  en	  de	  negatieve	  emoties	  

bevatten.	  	  

De	  gele	  lijn	  geeft	  de	  scheiding	  weer	  tussen	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties,	  met	  aan	  de	  

linkerkant	  de	  onplezierige	  emoties	  en	  aan	  de	  rechterkant	  de	  plezierige	  emoties.	  Zo	  wordt	  

onplezierigheid	  opgewekt	  zodra	  er	  geïrriteerd	  wordt	  gereageerd	  op	  een	  televisie	  die	  niet	  meer	  

werkt	  of	  is	  het	  juist	  plezierig	  als	  een	  schilderij	  er	  voor	  zorgt	  dat	  iemand	  gefascineerd	  raakt.	  Deze	  

lijn	  moet	  echter	  niet	  heel	  erg	  letterlijk	  genomen	  worden	  aangezien	  een	  emotie	  als	  kalmte	  niet	  

per	  definitie	  negatief	  is.	  	  

De	  verticale	  as	  waar	  de	  oranje	  lijnen	  omheen	  lopen	  laat	  de	  mate	  van	  opwinding	  zien,	  deze	  loopt	  

van	  calm	  naar	  activated.	  Iemand	  kan	  bijvoorbeeld	  kalm	  worden	  van	  het	  licht	  die	  uit	  een	  lamp	  

komt	  of	  nieuwsgierig	  van	  een	  nieuwe	  telefoon	  met	  allerlei	  applicaties.	  Verder	  staan	  naast	  de	  

cirkeldiagram	  alle	  emoties	  die	  vaak	  worden	  ervaren	  als	  productemotie	  plaatsvindt.	  
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2.4.3	  De	  relatie	  tussen	  affectie	  en	  emotie	  

Zoals	  eerder	  beschreven	  is	  er	  een	  verschuiving	  gaande	  naar	  de	  user-‐experience	  (Mandryk	  et	  al.,	  

2006)	  en	  draait	  het	  naast	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  ook	  veel	  meer	  om	  de	  beleving	  die	  de	  

bezoekers	  hebben.	  Hoe	  een	  website	  visueel	  is	  vormgegeven	  kan	  van	  invloed	  zijn	  op	  zowel	  de	  

positieve	  als	  de	  negatieve	  emoties	  die	  een	  bezoeker	  kan	  ervaren	  (Hoffman	  en	  Krauss,	  2004)	  Ook	  

Tractinskey	  (1997)	  stelt	  dat	  beauty	  er	  echt	  toe	  doet	  en	  dat	  dit	  niet	  apart	  van	  de	  

gebruiksvriendelijkheid	  van	  een	  website	  moet	  worden	  gezien.	  Hassenzahl	  (2003)	  is	  echter	  van	  

mening	  dat	  beauty	  wel	  gescheiden	  is	  van	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  maar	  dat	  deze	  onderdelen	  

apart	  van	  elkaar	  wel	  invloed	  hebben	  op	  de	  totale	  kwaliteit	  van	  een	  website.	  	  

In	  dit	  onderzoek	  ligt	  de	  nadruk	  op	  het	  meten	  van	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  bij	  kinderen	  om	  

een	  verband	  te	  kunnen	  leggen	  met	  de	  affectie.	  De	  relatie	  die	  de	  mens	  heeft	  met	  de	  wereld	  is	  

voornamelijk	  van	  affectieve	  aard:	  bij	  alle	  interactie	  die	  plaatsvindt,	  zijn	  emoties	  betrokken	  

(Desmet,	  2008).	  Desmet	  legt	  affectie	  uit	  als:	  	  

“(…)	  experiences	  that	  involve	  a	  perceived	  goodness	  or	  badness,	  pleasantness,	  or	  unpleasantness.”	  	  

Affectie	  wordt	  dus	  eigenlijk	  gezien	  als	  een	  universeel	  verschijnsel	  dat	  plaatsvindt	  zodra	  een	  

interactie	  positieve	  of	  negatieve	  gevoelens	  opwekt	  (Zajonc,	  2000).	  Zodra	  een	  kind	  voornamelijk	  

positieve	  emotie	  ervaart	  tijdens	  het	  navigeren	  is	  er	  een	  sterke	  affectie	  met	  de	  website	  en	  zodra	  

negatieve	  emoties	  die	  overhand	  nemen,	  is	  de	  affectie	  met	  de	  website	  zwak.	  

	  

2.5	  Drie	  typen	  websites	  

In	  het	  nog	  ongepubliceerde	  artikel	  Three	  types	  of	  children’s	  informational	  websites:	  an	  inventory	  

of	  design	  standards	  and	  conventions	  beschrijft	  Hanna	  Jochmann-‐Mannak	  het	  onderzoek	  naar	  de	  

standaarden	  en	  conventies	  van	  kinderwebsites.	  Door	  middel	  van	  een	  factoranalyse	  op	  de	  

verzamelde	  data	  waarin	  gemeenschappelijke	  design	  kenmerken	  in	  kaart	  zijn	  gebracht,	  kunnen	  er	  

drie	  duidelijke	  categorieën	  van	  kinderwebsites	  onderscheiden	  worden:	  	  	  

	  

1.	  Classic	  websites	  

2.	  Classical	  play	  websites	  

3.	  Image	  map	  websites	  	  

	  

	  



	   18	  

Met	  het	  onderscheid	  van	  deze	  typen	  websites	  als	  uitgangspunt	  kan	  ik	  in	  deze	  masterscriptie	  

verder	  onderzoek	  doen	  naar	  het	  zoekgedrag	  van	  kinderen	  op	  informatieve	  websites.	  Bij	  elk	  type	  

worden	  de	  ontwerpkeuzes	  besproken	  en	  staat	  in	  een	  tabel	  de	  standaarden	  en	  conventies	  

weergegeven	  (Jochmann-‐Mannak,	  2010).	  	  

2.5.1	  Classic	  website	  	  

Het	  uitgangspunt	  van	  een	  classic	  website	  is	  dat	  de	  focus	  moet	  liggen	  op	  het	  design	  van	  de	  

website	  en	  dat	  het	  een	  simpele	  en	  consistente	  uitstraling	  heeft	  met	  weinig	  tot	  geen	  poespas.	  De	  

websites	  die	  onder	  dit	  type	  vallen	  hebben	  daarom	  een	  basisontwerp.	  Door	  de	  minimale	  lay-‐out	  

zijn	  de	  belangrijkste	  elementen	  prominent	  weergegeven.	  Kenmerkend	  voor	  classic	  websites	  is	  

dat	  zij	  een	  solide	  achtergrond	  hebben,	  weinig	  clutter	  en	  een	  laag	  density-‐gehalte.	  Als	  er	  op	  een	  

pagina	  veel	  clutter	  aanwezig	  is,	  wordt	  er	  mee	  bedoeld	  dat	  er	  weinig	  orde	  is	  en	  dat	  het	  een	  

verwarrende	  werking	  heeft.	  Met	  density	  wordt	  de	  informatiedichtheid	  aangegeven.	  Kenmerkend	  

voor	  classic	  websites	  is	  verder	  dat	  er	  weinig	  afbeeldingen	  of	  animaties	  zijn	  weergegeven	  en	  dat	  

er	  geen	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  video	  of	  audio.	  Op	  elke	  pagina	  van	  de	  website	  wordt	  

consistent	  dezelfde	  menustructuur	  gebruikt	  en	  tevens	  dezelfde	  lay-‐out.	  De	  conventionele	  

elementen	  zoals	  het	  logo	  of	  het	  navigatiemenu	  staan	  consequent	  op	  dezelfde	  locatie.	  Het	  

navigatiemenu	  is	  op	  classic	  websites	  boven	  of	  links	  te	  vinden	  en	  het	  logo	  linksboven.	  In	  tabel	  1	  

staan	  de	  standaarden	  en	  conventies	  van	  een	  classic	  website	  weergegeven.	  	  

	  

Tabel	  1:	  De	  standaarden	  en	  conventies	  van	  een	  classic	  website	  

	  

	  

	  

Standaarden	   Conventies	  

• Geordende	  pagina’s	  (geen	  clutter)	  

• Solide	  achtergronden	  

• Consistentie	  in	  menustructuur	  

• Pagina’s	  met	  een	  laag	  density-‐gehalte	  

• Link	  labels	  alleen	  met	  tekst	  weergegeven	  

• Consistentie	  in	  lay-‐out	  

• Zoekmachine	  beschikbaar	  

• Hoofdmenu	  op	  een	  conventionele	  plek	  	  

• Weinig	  afbeeldingen	  aanwezig	  

• Weinig	  animaties	  aanwezig	  

• Duidelijke,	  niet-‐dubbelzinnige,	  

hoofdcategorieën	  
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2.5.2	  Classical	  play	  website	  	  

Onder	  deze	  categorie	  vallen	  websites	  met	  het	  basisontwerp	  van	  de	  classic	  websites	  

gecombineerd	  met	  een	  speels	  design.	  Kenmerkend	  voor	  deze	  website	  zijn	  de	  kleurige	  speelse	  

lettertypen,	  veel	  afbeeldingen,	  animaties	  en	  video’s.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  classic	  website	  is	  hier	  

dikwijls	  een	  hoog	  density	  gehalte.	  Ook	  wordt	  er	  in	  de	  navigatiemenu’s	  gebruik	  gemaakt	  van	  

zowel	  tekst	  als	  een	  icoon.	  Deze	  menustructuren	  worden	  conventioneel	  aan	  de	  bovenkant	  of	  aan	  

de	  linkerkant	  van	  de	  pagina	  geplaatst.	  Net	  zoals	  op	  de	  classic	  websites,	  worden	  de	  

menustructuren	  en	  lay-‐out	  consistent	  op	  elke	  pagina	  binnen	  de	  website	  weergegeven.	  	  

Ook	  heeft	  de	  classical	  play	  website	  een	  duidelijk	  focal	  point.	  Een	  plaatje	  of	  animatie	  springt	  dan	  

meteen	  in	  het	  oog	  zodra	  een	  kind	  de	  website	  bezoekt.	  In	  tabel	  2	  staan	  de	  standaarden	  en	  

conventies	  van	  een	  classical	  play	  website	  weergegeven.	  	  

	  

Tabel	  2:	  Standaarden	  en	  conventies	  van	  de	  classical	  play	  website	  

Standaarden	   Conventies	  

• Veel	  afbeeldingen	  aanwezig	  

• Animaties	  aanwezig	  

• Link	  labels	  met	  zowel	  tekst	  als	  iconen	  

weergegeven	  

• Duidelijke	  hoofdcategorieën	  

• Focal	  point	  aanwezig	  

• Logo	  als	  homebutton	  

• Consistentie	  in	  menustructuur	  

• Consistentie	  in	  lay-‐out	  

• Hoofdmenu	  op	  een	  conventionele	  plek	  

• Een	  zoekmachine	  rechtsboven	  op	  de	  

pagina	  

• Pagina’s	  met	  een	  hoog	  density-‐	  gehalte	  

• Speelse	  lettertypen	  

	  

2.5.3	  Image	  map	  website	  	  

De	  designkenmerken	  van	  dit	  type	  website	  laten	  het	  kind	  specifieke	  informatie	  opzoeken	  door	  

middel	  van	  een	  palet	  van	  afbeeldingen.	  Er	  wordt	  op	  een	  image	  map	  website	  zelden	  gebruik	  

gemaakt	  van	  een	  zoekmachine,	  omdat	  de	  achterliggende	  gedachte	  is	  om	  op	  een	  speelsgewijze	  

manier	  te	  navigeren	  in	  plaats	  van	  het	  zoeken	  van	  informatie	  door	  middel	  van	  een	  zoekfunctie.	  Er	  

zijn	  geen	  kenmerken	  van	  de	  classical	  play	  website	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  image	  map	  websites.	  	  

Er	  wordt	  veel	  gebruik	  gemaakt	  van	  animaties,	  audio	  en	  video.	  Daarnaast	  zijn	  de	  pagina’s	  dikwijls	  

een	  schermvullende	  weergave	  van	  een	  afbeelding.	  	  
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Ook	  is	  het	  conventioneel	  voor	  image	  map	  websites	  dat	  er	  een	  aparte	  homebutton	  is	  

weergegeven.	  Hier	  wordt	  dus	  niet	  gebruik	  van	  een	  logo	  die	  als	  homebutton	  fungeert.	  Net	  als	  de	  

classical	  play	  websites	  maken	  de	  image	  map	  websites	  gebruik	  van	  kleurige	  speelse	  lettertypen.	  

Het	  komt	  vaak	  voor	  dat	  alleen	  afbeeldingen	  zonder	  tekst	  gebruikt	  worden	  in	  het	  navigatiemenu.	  

Maar	  er	  verschijnen	  wel	  labels	  met	  tekst	  zodra	  het	  kind	  met	  de	  muis	  over	  een	  dergelijke	  

afbeelding	  heen	  gaat.	  	  	  

	  

Tabel	  3:	  De	  standaarden	  en	  conventies	  van	  een	  image	  map	  website	  

Standaarden	   Conventies	  

• Veel	  afbeeldingen	  aanwezig	  

• Animaties	  aanwezig	  

• Non-‐	  solide	  achtergronden	  

• Aparte	  homebutton	  

• Link	  labels	  vaak	  alleen	  als	  icoon	  weergeven	  

• Consistentie	  in	  lay-‐out	  

• Audio	  aanwezig	  

• Consistentie	  in	  menustructuur	  

	  

	  

2.6	  De	  pragmatische	  kwaliteit	  van	  kinderwebsites	  

De	  data	  dat	  als	  uitgangspunt	  zal	  dienen	  om	  aanwijzingen	  te	  vinden	  in	  de	  hedonische	  kwaliteit	  is	  

afkomstig	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  uit	  Children	  searching	  information	  on	  the	  

Internet:	  Performance	  on	  children’s	  interfaces	  compared	  to	  Google.	  In	  dit	  artikel	  wordt	  een	  

exploratief	  onderzoek	  besproken	  over	  het	  zoekgedrag	  van	  kinderen.	  Aan	  de	  hand	  van	  taken	  

moeten	  kinderen	  navigeren	  op	  vier	  Nederlandse	  websites:	  wikikids.nl,	  schoolbieb.nl,	  

willemwever.nl	  en	  kids.kennisnet.nl.	  De	  resultaten	  zijn	  vergeleken	  met	  het	  zoekgedrag	  van	  deze	  

kinderen	  op	  Google.	  In	  de	  komende	  alinea’s	  bespreek	  ik	  kort	  de	  methode	  die	  tot	  de	  data	  heeft	  

geleid	  die	  ik	  zal	  analyseren,	  maar	  daarnaast	  behandel	  ik	  ook	  de	  bevindingen	  van	  dit	  onderzoek.	  	  

	  

In	  2010	  is	  het	  onderzoek	  afgenomen	  onder	  kinderen	  uit	  twee	  klassen	  van	  een	  basisschool	  in	  de	  

regio	  Utrecht.	  In	  totaal	  hebben	  32	  kinderen	  deelgenomen	  aan	  het	  onderzoek.	  Drie	  kinderen	  

waren	  8	  jaar	  oud,	  negen	  kinderen	  9	  jaar	  oud,	  tien	  kinderen	  10	  jaar	  oud,	  8	  kinderen	  11	  jaar	  oud	  en	  

vier	  kinderen	  waren	  12	  jaar	  oud.	  Elf	  kinderen	  zijn	  jongens	  en	  eenentwintig	  kinderen	  zijn	  meisjes.	  	  
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Jochmann-‐Mannak	  heeft	  tijdens	  schooluren	  in	  een	  stille	  ruimte	  het	  onderzoek	  afgenomen.	  Het	  

kind	  voerde	  achter	  de	  computer	  taken	  uit	  op	  schoolbieb.nl,	  wikikids.nl,	  willemwever.nl,	  

kids.kennisnet.nl	  en	  google.com.	  Er	  zijn	  opnames	  gemaakt	  van	  de	  sessies,	  zo	  zijn	  alle	  activiteiten	  

op	  de	  website	  tijdens	  het	  browsen	  opgenomen.	  Met	  behulp	  van	  de	  Tobii-‐	  eyetracker	  en	  de	  

software	  genaamd	  Studio	  zijn	  de	  oogbewegingen	  geregistreerd.	  Het	  kind	  is	  te	  zien	  tijdens	  de	  

sessie	  en	  tevens	  zijn	  de	  uitspraken	  van	  het	  kind	  opgenomen.	  De	  sessies	  duurde	  in	  totaal	  30	  tot	  45	  

minuten.	  

	  

Voor	  het	  onderzoek	  zijn	  vier	  condities	  opgesteld	  met	  ook	  vier	  verschillende	  taakscenario’s	  voor	  

elke	  website.	  Elke	  taak	  is	  uitgevoerd	  door	  acht	  kinderen	  en	  per	  conditie	  zijn	  de	  websites	  in	  een	  

verschillende	  volgorde	  bezocht.	  	  

	  

Uit	  dit	  onderzoek	  zijn	  belangrijke	  resultaten	  aan	  het	  licht	  gekomen	  op	  gebied	  van	  de	  

pragmatische	  kwaliteit.	  De	  pragmatische	  kwaliteit	  in	  het	  onderzoek	  is	  gebaseerd	  op	  de	  afwijking	  

van	  het	  ideale	  navigatiepad,	  de	  tijd	  en	  de	  successcore.	  Het	  ideale	  navigatiepad	  is	  bepaald	  door	  

het	  tellen	  van	  het	  aantal	  muiskliks	  om	  tot	  het	  antwoord	  te	  komen	  van	  de	  zoekopdracht.	  De	  

successcore	  bestaat	  uit	  een	  schaal	  die	  van	  één	  tot	  acht	  loopt	  en	  is	  bepaald	  aan	  de	  hand	  van	  het	  

begrip	  van	  de	  content,	  of	  het	  navigeren	  goed	  of	  niet	  goed	  ging	  en	  de	  hoeveelheid	  hulp	  die	  de	  

kinderen	  nodig	  hadden	  van	  de	  onderzoekster.	  Als	  het	  kind	  goed	  navigeert,	  de	  content	  op	  de	  

website	  begrijpt	  en	  geen	  hulp	  nodig	  heeft,	  wordt	  de	  maximale	  successcore	  van	  acht	  gehaald.	  	  Als	  

er	  niet	  goed	  wordt	  genavigeerd,	  de	  content	  niet	  wordt	  begrepen	  en	  om	  hulp	  wordt	  gevraagd,	  

haalt	  het	  kind	  de	  laagste	  successcore	  van	  één	  (Tabel	  4).	  	  

	  

Tabel	  4:	  De	  successcore	  (overgenomen	  uit	  onderzoek	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  

	  

	  

	  

	  

	  

*)	  +	  =	  goed	  genavigeerd	  en	  -‐	  =	  niet	  goed	  genavigeerd	  
**)	  +	  =	  goed	  begrepen	  en	  -‐	  =	  niet	  goed	  begrepen	  
***)	  +	  =	  met	  hulp	  en	  -‐	  =	  zonder	  hulp	  
	  

	  

	  

Successcore	   8	   7	   6	   5	   4	   3	   2	   1	  

Navigatie	  *	   +	   +	   +	   +	   _	   _	   _	   _	  

Begrip	  **	   +	   +	   _	   _	   +	   +	   _	   _	  

Benodigde	  hulp***	   _	   +	   _	   +	   _	   +	   _	   +	  
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De	  beste	  pragmatische	  resultaten	  zijn	  geboekt	  op	  de	  classical	  play	  website.	  Omdat	  de	  

zoekmachine	  meteen	  goed	  opviel	  en	  goed	  reageerde	  op	  de	  invoer	  van	  de	  zoekvraag,	  zijn	  de	  

antwoorden	  op	  de	  zoekopdrachten	  erg	  snel	  gevonden.	  De	  taakuitvoering	  was	  ook	  prima	  op	  de	  

classic	  website,	  waar	  kinderen	  het	  niet	  moeilijk	  vonden	  om	  te	  navigeren	  door	  middel	  van	  de	  

zoekmachine,	  maar	  ook	  het	  browsen	  via	  de	  menustructuur	  ging	  hen	  goed	  af.	  	  

	  Het	  begrip	  op	  de	  image	  map	  website	  was	  het	  laagste	  in	  vergelijking	  met	  de	  andere	  twee	  typen	  

websites.	  Het	  duurde	  lang	  voordat	  de	  kinderen	  door	  hadden	  hoe	  zij	  moesten	  navigeren	  op	  deze	  

website.	  Ook	  vonden	  de	  kinderen	  het	  lastig	  om	  een	  keuze	  te	  maken	  tussen	  de	  menuopties	  

omdat	  deze	  te	  abstract	  zijn.	  De	  kinderen	  waren	  erg	  op	  zoek	  naar	  de	  welbekende	  zoekmachine	  op	  

deze	  website,	  terwijl	  het	  juist	  de	  bedoeling	  is	  om	  door	  middel	  van	  de	  ‘images’	  te	  navigeren.	  Als	  zij	  

al	  de	  verstopte	  zoekmachine	  vonden,	  leidde	  dit	  niet	  tot	  de	  gewenste	  pagina.	  	  
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3.	  Onderzoeksopzet	  

Waar	  het	  in	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  meer	  draaide	  om	  de	  effectiviteit	  van	  

de	  taakuitvoering	  op	  de	  websites,	  draait	  het	  in	  mijn	  onderzoek	  om	  de	  positieve	  en	  negatieve	  

emoties	  die	  kinderen	  beleven	  terwijl	  zij	  navigeren	  op	  de	  drie	  typen	  websites.	  Wel	  fungeren	  de	  

pragmatische	  resultaten	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  als	  uitgangspunt	  voor	  

de	  formulering	  van	  de	  onderzoeksvragen	  en	  de	  verwachtingen.	  	  

	  

3.1	  De	  onderzoeksvragen	  

In	  dit	  onderzoek	  worden	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  in	  kaart	  gebracht	  

terwijl	  de	  kinderen	  taken	  uitvoeren	  op	  een	  classic,	  classical	  play	  en	  een	  image	  map	  website.	  De	  

expressies	  worden	  onderverdeeld	  in	  emoties	  om	  te	  kunnen	  bekijken	  of	  er	  een	  verschil	  is	  tussen	  

de	  emoties	  die	  kinderen	  ervaren	  op	  de	  drie	  typen	  websites.	  Daarnaast	  bekijk	  ik	  of	  de	  emotionele	  

expressies	  inhoudelijk	  gaan	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  of	  de	  hedonische	  kwaliteit	  van	  een	  

classic,	  classical	  play	  of	  een	  image	  map	  website.	  De	  volgende	  hoofdvragen	  staan	  daarom	  centraal	  

in	  dit	  onderzoek:	  	  

	  

1.	  Zijn	  er	  aanwijzingen	  te	  vinden	  in	  de	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  waaruit	  blijkt	  dat	  de	  

emoties	  per	  type	  kinderwebsite	  verschilt?	  

2.	  Is	  er	  een	  verband	  tussen	  de	  usability	  en	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  van	  de	  kinderen	  op	  

de	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  website?	  

	  

Om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  het	  antwoord	  van	  deze	  hoofdvragen	  heb	  ik	  nog	  drie	  deelvragen	  

geformuleerd.	  Deelvraag	  a	  en	  b	  hebben	  betrekking	  op	  de	  eerste	  hoofdvraag	  en	  deelvraag	  c	  is	  

gericht	  op	  de	  tweede	  hoofdvraag:	  	  

a. Is	  er	  een	  verschil	  in	  hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  per	  type	  

website?	  

	  

b. 	  Is	  er	  een	  verschil	  in	  de	  soort	  emoties	  die	  worden	  ervaren	  per	  type	  website?	  

	  

c. Gaan	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  per	  type	  website	  inhoudelijk	  

vooral	  over	  de	  hedonische	  of	  de	  pragmatische	  kwaliteit?	  

	  



	   24	  

Om	  deze	  hoofd-‐	  en	  deelvragen	  te	  kunnen	  beantwoorden,	  dient	  een	  nieuwe	  methode	  ontwikkeld	  

te	  worden.	  De	  methoden	  die	  in	  de	  literatuur	  worden	  aangedragen	  om	  de	  hedonische	  kwaliteit	  te	  

meten	  kunnen	  namelijk	  niet	  gebruikt	  worden	  omdat	  de	  data	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐

Mannak	  (2010)	  niet	  waren	  verzameld	  om	  de	  emoties	  die	  kinderen	  ervaren	  in	  kaart	  te	  brengen.	  

Daarom	  staat	  in	  dit	  onderzoek	  ook	  een	  methodische	  onderzoeksvraag	  centraal.	  Het	  antwoord	  op	  

deze	  methodische	  vraag	  kan	  van	  belangrijke	  waarde	  zijn	  voor	  verder	  onderzoek	  zodat	  verkregen	  

data	  ook	  met	  een	  affectieve	  bril	  bekeken	  kan	  worden.	  	  

	  

De	  methodische	  onderzoeksvraag	  is	  als	  volgt	  geformuleerd:	  

	  

• Hoe	  kan	  in	  eerder	  verkregen	  materiaal	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  vastgesteld	  

worden;	  welke	  maten	  kunnen	  worden	  gebruikt?	  	  

	  

3.2	  De	  verwachtingen	  

Voor	  elk	  type	  website	  heb	  ik	  voorafgaand	  van	  de	  analyse	  verwachtingen	  geformuleerd	  met	  

betrekking	  tot	  de	  hoeveelheid	  negatieve	  en	  positieve	  emotionele	  expressies	  per	  type	  website	  en	  

of	  deze	  uitingen	  inhoudelijk	  vooral	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  of	  de	  hedonische	  kwaliteit	  

gaan.	  Deze	  verwachtingen	  baseer	  ik	  op	  de	  ontwerpkeuzes	  van	  de	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  

map	  website	  en	  daarnaast	  neem	  ik	  de	  resultaten	  op	  het	  gebied	  van	  pragmatische	  kwaliteit	  uit	  

het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  als	  uitgangspunt.	  Zoals	  ik	  in	  het	  theoretisch	  kader	  

al	  heb	  aangegeven,	  is	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  gebaseerd	  op	  de	  hoeveelheid	  muiskliks	  die	  

afwijken	  van	  het	  ideale	  navigatiepad,	  het	  succes	  van	  de	  zoekopdracht	  en	  de	  hoeveelheid	  tijd	  die	  

het	  kind	  nodig	  heeft	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taak.	  	  

	  

3.2.1	  Verwachtingen	  classic	  website	  	  

De	  resultaten	  op	  het	  gebied	  van	  pragmatische	  kwaliteit	  wijzen	  uit	  dat	  de	  kinderen	  het	  snelst	  op	  

de	  classic	  website	  hun	  zoekopdracht	  voltooien.	  Dit	  kan	  verklaard	  worden	  doordat	  de	  

ontwerpkeuzes	  van	  dit	  type	  website	  aansluiten	  bij	  de	  verwachtingen	  van	  het	  kind	  door	  de	  

ervaring	  die	  zij	  hebben	  met	  navigeren	  op	  het	  Internet.	  In	  vergelijking	  met	  de	  andere	  twee	  typen	  

websites	  blijven	  de	  kinderen	  op	  een	  classic	  websites	  niet	  het	  dichtst	  bij	  het	  ideale	  navigatiepad.	  

Dit	  ondanks	  het	  feit	  dat	  een	  classic	  website	  consistentie	  hanteert	  in	  de	  menustructuren	  en	  de	  

onderdelen	  zoals	  de	  zoekmachine	  en	  homebutton	  op	  vaste	  locaties	  heeft	  staan.	  Verder	  is	  de	  

successcore	  na	  de	  classical	  play	  website	  op	  dit	  type	  website	  het	  hoogst.	  	  
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De	  kinderen	  komen	  weinig	  mentale	  uitdagingen	  tegen	  aangezien	  zij	  niet	  worden	  afgeleid	  door	  

randzaken	  en	  hierdoor	  kunnen	  zij	  zich	  beter	  focussen	  op	  de	  zoekopdracht.	  	  

	  

3.2.1.1	  Aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classic	  website	  

Het	  is	  aangetoond	  dat	  kinderen	  snel	  hun	  zoekopdracht	  voltooien	  op	  een	  classic	  website	  en	  de	  

successcore	  na	  de	  classical	  play	  website	  het	  hoogst	  is.	  Door	  deze	  resultaten	  verwacht	  ik	  dat	  

kinderen	  positieve	  emotionele	  expressies	  uiten.	  Daarnaast	  denk	  ik	  ook	  dat	  er	  aanwijzingen	  zijn	  

die	  duiden	  op	  een	  negatieve	  emotie	  richting	  de	  website	  omdat	  de	  classic	  website	  niet	  draait	  om	  

het	  beleven	  van	  plezier.	  Mijn	  verwachting	  is	  daarom	  ongeveer	  een	  gelijke	  hoeveelheid	  aan	  

positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies.	  

	  

3.2.1.2	  Aantal	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classic	  website	  

Naar	  aanleiding	  van	  de	  resultaten	  op	  pragmatisch	  gebied	  en	  de	  ontwerpkeuzes	  van	  de	  drie	  typen	  

websites	  verwacht	  ik	  dat	  de	  positieve	  emotionele	  expressies	  voornamelijk	  gaan	  over	  de	  

pragmatische	  kwaliteit	  en	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  

Classic	  websites	  hebben	  een	  basisontwerp	  zodat	  de	  bezoekers	  snel	  hun	  zoekopdrachten	  kunnen	  

voltooien	  en	  dit	  blijkt	  ook	  de	  pragmatische	  resultaten.	  Daarom	  verwacht	  ik	  dat	  dit	  type	  website	  

voor	  meer	  waardering	  zal	  zorgen	  op	  pragmatisch	  gebied.	  De	  ontwerpkeuzes	  van	  een	  classic	  

website	  zijn	  er	  echter	  niet	  op	  gericht	  om	  kinderen	  te	  entertainen;	  elementen	  als	  video	  en	  veel	  

afbeeldingen	  ontbreken.	  Daarom	  denk	  ik	  ook	  dat	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  

voornamelijk	  zullen	  gaan	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  	  
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3.2.2	  Verwachtingen	  classical	  play	  website	  	  

Na	  de	  classic	  website	  kunnen	  de	  kinderen	  het	  snelst	  op	  de	  classical	  play	  website	  het	  antwoord	  

vinden	  op	  hun	  zoekopdracht.	  Op	  een	  classical	  play	  website	  zijn	  wel	  speelse	  elementen	  

toegevoegd,	  maar	  deze	  zijn	  nog	  enigszins	  beperkt,	  zodat	  zij	  blijkbaar	  geen	  afleidende	  werking	  

hebben.	  Ook	  is	  het	  zo	  dat	  de	  kinderen	  het	  meest	  het	  ideale	  klikpad	  volgen,	  om	  de	  zoekopdracht	  

te	  voltooien	  ten	  opzichte	  van	  de	  classic	  en	  image	  map	  website.	  Ook	  de	  successcore	  is	  het	  hoogst	  

op	  de	  classical	  play	  website	  ten	  opzichte	  van	  de	  andere	  twee	  typen	  websites.	  	  

	  

3.2.2.1	  Aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classical	  play	  website	  

Op	  de	  classical	  play	  verwacht	  ik	  dat	  er	  overwegend	  meer	  positieve	  dan	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  worden	  geuit	  door	  de	  kinderen.	  Doordat	  het	  beste	  wordt	  gescoord	  op	  de	  classical	  play	  

website	  op	  het	  gebied	  van	  pragmatische	  kwaliteit	  maar	  ook	  de	  combinatie	  met	  de	  aanwezigheid	  

van	  speelse	  elementen	  zullen	  naar	  mijn	  verwachting	  zorgen	  voor	  voornamelijk	  positieve	  

emotionele	  expressies.	  	  

	  

3.2.1.2	  Aantal	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classical	  play	  website	  

Mijn	  vermoeden	  is	  dat	  er	  meer	  positieve	  dan	  negatieve	  emotionele	  expressies	  door	  de	  kinderen	  

worden	  geuit.	  Deze	  positieve	  expressies	  zullen	  verdeeld	  zijn	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  en	  de	  

hedonische	  kwaliteit.	  Hier	  ga	  ik	  van	  uit	  omdat	  de	  kinderen	  op	  de	  classical	  play	  website	  het	  hoogst	  

scoren	  op	  het	  gebied	  van	  pragmatische	  kwaliteit.	  Daarnaast	  zijn	  in	  vergelijking	  met	  de	  classic	  

website	  speelse	  elementen	  toegevoegd	  maar	  de	  simpele	  lay-‐out	  blijft	  aanwezig,	  dus	  mijn	  

verwachting	  is	  dat	  er	  ook	  positieve	  expressies	  geuit	  worden	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  	  

	  

Samenvattend:	  doordat	  kinderen	  nog	  steeds	  wel	  hun	  weg	  kunnen	  vinden	  door	  de	  consistente	  

menustructuur,	  maar	  ook	  de	  manier	  waarop	  zij	  dit	  doen	  speelser	  is	  door	  middel	  van	  

afbeeldingen,	  verwacht	  ik	  dat	  de	  kinderen	  de	  classical	  play	  website	  naast	  handig	  ook	  ‘leuk’	  

vinden.	  
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3.2.3	  Verwachtingen	  image	  map	  website	  	  

Kinderen	  hebben	  ten	  opzichte	  van	  de	  andere	  twee	  typen	  websites	  de	  meeste	  tijd	  nodig	  om	  op	  de	  

image	  map	  website	  de	  zoekopdracht	  te	  voltooien.	  Dit	  kan	  verklaard	  worden	  door	  het	  feit	  dat	  het	  

vaak	  voorkomt	  dat	  een	  pagina	  van	  een	  image	  map	  website	  is	  onderverdeeld	  in	  vele	  items	  en	  

‘images’	  zodat	  de	  schermdensity	  hoog	  uitvalt.	  Het	  scanproces	  zal	  hierdoor	  bemoeilijkt	  worden.	  

Ook	  kan	  de	  hoeveelheid	  links	  zorgen	  dat	  kinderen	  langer	  de	  tijd	  nodig	  hebben	  om	  een	  keuze	  te	  

maken.	  Doordat	  image	  map	  websites	  iconen	  als	  labels	  weergeven	  waar	  alleen	  tekst	  te	  zien	  is	  bij	  

een	  mouse-‐over,	  kunnen	  ambigue	  labels	  het	  zoekproces	  vertragen.	  	  

Daarnaast	  blijkt	  dat	  de	  kinderen	  veel	  meer	  kliks	  nodig	  hebben	  dan	  het	  de	  ideale	  klikpad	  bevat,	  

zodra	  zij	  navigeren	  op	  de	  image	  map	  website.	  De	  bekende	  elementen	  zijn	  niet	  geplaatst	  op	  

conventionele	  plekken	  en	  een	  kind	  herkent	  misschien	  niet	  hoe	  hij	  moet	  navigeren.	  Ook	  is	  het	  zo	  

dat	  de	  score	  op	  succes	  het	  laagst	  is	  op	  deze	  website.	  	  

	  

3.2.3.1	  Aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  image	  map	  website	  

Mijn	  verwachting	  van	  de	  hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  is	  dat	  op	  de	  

image	  map	  website	  overwegend	  negatieve	  emotionele	  expressies	  worden	  gedaan.	  Dit	  

vermoeden	  heb	  ik	  omdat	  de	  kinderen	  op	  het	  gebied	  van	  pragmatische	  kwaliteit	  het	  slechtst	  

scoren.	  Image	  map	  websites	  hebben	  daarentegen	  als	  doel	  om	  kinderen	  positieve	  emoties	  te	  

laten	  beleven	  en	  zijn	  qua	  ontwerp	  erg	  gericht	  op	  de	  user-‐experience.	  	  

	  

Door	  de	  aanwezigheid	  van	  zeer	  veel	  speelse	  elementen	  verwacht	  ik	  daarom	  ook	  wel	  dat	  er	  

positieve	  emotionele	  expressies	  worden	  geuit	  maar	  dat	  negatieve	  emoties	  overheersen	  omdat	  

kinderen	  moeite	  hebben	  om	  te	  navigeren	  op	  dit	  type	  website.	  Literatuur	  wijst	  namelijk	  uit	  dat	  

het	  de	  waardering	  voor	  een	  website	  niet	  ten	  goede	  komt,	  zodra	  een	  kind	  niet	  goed	  functioneert	  

op	  een	  website	  (Nielsen,	  2002).	  	  

	  

3.2.3.2	  Aantal	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  op	  de	  image	  map	  website	  

Pragmatisch	  gezien	  wordt	  er	  op	  de	  image	  map	  website	  het	  slechtst	  gepresteerd.	  Kinderen	  

kunnen	  moeilijk	  hun	  zoekopdracht	  voltooien	  en	  hebben	  veel	  kliks	  nodig	  om	  hun	  doel	  te	  bereiken,	  

als	  dit	  al	  lukt.	  Daarom	  verwacht	  ik	  ook	  dat	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  voornamelijk	  over	  

de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaan.	  Verder	  denk	  ik	  dat	  de	  positieve	  emotionele	  expressies	  die	  

worden	  geuit	  door	  de	  kinderen,	  vooral	  betrekking	  hebben	  op	  de	  hedonische	  kwaliteit	  van	  de	  

ontwerpkeuzes	  die	  zijn	  gemaakt	  om	  positieve	  emoties	  op	  te	  wekken.	  
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4.	  Methode	  

In	  dit	  hoofdstuk	  bespreek	  ik	  het	  proces	  van	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  nieuwe	  methode	  om	  in	  

eerder	  verkregen	  materiaal	  de	  emoties	  vast	  te	  stellen.	  Door	  te	  bepalen	  welke	  maten	  ik	  hier	  voor	  

kan	  gebruiken,	  kan	  ik	  antwoord	  geven	  op	  de	  methodische	  onderzoeksvraag.	  De	  data	  zijn	  

afkomstig	  uit	  het	  recente	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  en	  het	  materiaal	  bestaat	  uit	  

opnames	  van	  sessies	  waarin	  de	  kinderen	  een	  zoekopdracht	  uitvoeren.	  Daarom	  zal	  de	  methode	  

voornamelijk	  bestaan	  uit	  het	  observeren	  van	  deze	  opnames	  die	  per	  sessie	  30	  tot	  45	  minuten	  

duren.	  Hierin	  zijn	  alle	  activiteiten	  tijdens	  het	  browsen	  opgenomen,	  zoals	  het	  kind	  zelf,	  zijn	  of	  haar	  

oogbewegingen	  en	  de	  uitspraken	  die	  zijn	  gedaan.	  Aan	  de	  hand	  van	  het	  observeren	  van	  dit	  

materiaal	  heb	  ik	  in	  fasen	  een	  methode	  ontwikkeld	  om	  te	  kunnen	  bepalen	  welke	  emoties	  

kinderen	  ervaren	  op	  een	  type	  website	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  een	  zoekopdracht.	  

	  

4.1	  De	  drie	  typen	  websites	  

De	  data	  bevatten	  opnames	  van	  32	  kinderen	  die	  taken	  uitvoeren	  op	  vijf	  websites.	  In	  mijn	  

onderzoek	  zijn	  niet	  alle	  websites	  meegenomen	  en	  de	  opnames	  van	  de	  taakuitvoering	  op	  de	  

websites	  van	  Google	  en	  wiki-‐kids	  zijn	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  

ontwerpkeuzes	  van	  de	  overige	  drie	  websites	  kunnen	  deze	  getypeerd	  worden	  als	  een	  classic,	  

classical	  play	  en	  een	  image	  map	  website.	  Zo	  is	  de	  website	  www.schoolbieb.nl	  een	  voorbeeld	  van	  

een	  classic	  website	  (Figuur	  5).	  	  

	  

Figuur	  5:	  Een	  screenshot	  van	  schoolbieb.nl	  
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De	  website	  www.willemwever.nl	  bevat	  meer	  speelse	  elementen	  ten	  opzichte	  van	  een	  classic	  

website	  maar	  behoudt	  wel	  het	  klassieke	  ontwerp	  en	  fungeert	  daarom	  als	  een	  classical	  play	  

website	  (Figuur	  6).	  	  

	  

Figuur	  6:	  Een	  screenshot	  van	  willemwever.nl	  

	  

	  

	  

Tenslotte	  is	  www.kids.kennisnet.nl	  een	  duidelijk	  voorbeeld	  van	  een	  image	  map	  website	  waar	  het	  

kind	  visueel	  gezien	  op	  een	  boot	  zit	  en	  door	  middel	  van	  het	  aanklikken	  van	  eilanden	  dient	  te	  

navigeren	  door	  de	  website	  (Figuur	  7).	  	  	  

	  

	  

Figuur	  7:	  Een	  screenshot	  van	  kids.kennisnet.nl	  
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4.2	  De	  zoekopdrachten	  

Zoals	  in	  het	  theoretisch	  kader	  is	  vermeld,	  zijn	  in	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  

vier	  condities	  opgesteld	  met	  in	  totaal	  vier	  verschillende	  taakscenario’s.	  De	  taakscenario’s	  kunnen	  

onderverdeeld	  worden	  in	  de	  categorieën	  dieren,	  kunst	  of	  muziek,	  sport	  en	  gezondheid.	  Op	  elk	  

type	  website	  moest	  een	  kind	  twee	  taken	  uitvoeren	  die	  onder	  één	  van	  de	  categorieën	  vallen.	  Per	  

conditie	  zijn	  de	  websites	  in	  een	  verschillende	  volgorde	  bezocht	  met	  daarnaast	  verschillende	  

taakscenario’s.	  Elke	  taak	  was	  op	  dezelfde	  manier	  geformuleerd	  en	  daarnaast	  was	  voor	  elke	  taak	  

evenveel	  inspanning	  nodig	  om	  de	  opdracht	  te	  kunnen	  voltooien.	  In	  tabel	  5	  staan	  de	  

taakscenario’s	  per	  conditie	  weergegeven.	  Aangezien	  de	  websites	  en	  de	  taakscenario’s	  

www.google.com	  en	  www.wiki-‐kids.nl	  buiten	  beschouwing	  zijn	  gelaten	  in	  dit	  onderzoek,	  zijn	  

deze	  ook	  niet	  weergegeven	  in	  de	  tabel.	  	  

	  

	  

Tabel	  5:	  De	  taakscenario’s	  voor	  de	  drie	  typen	  websites	  per	  conditie	  en	  per	  categorie	  

	   Conditie	  1	   Conditie	  2	   Conditie	  3	   Conditie	  4	  

Taak	  Dieren	   Classic	  website	  	  

Taak	  1:	  Kangoeroe	  

Taak	  2:	  Koala	  

Classical	  play	  website	  

Taak	  1:	  Giraffe	  	  

Taak	  2:	  Aflevering	  

Willem	  Wever	  

Image	  map	  website	  

Taak	  1:	  Haai	  

Taak	  2:	  Piano	  

	  

Taak	  Kunst	  of	  

muziek	  

Classical	  play	  website	  	  

Taak	  1:	  Rembrandt	  

Taak	  2:	  Aflevering	  

Willem	  Wever	  

Classic	  website	  

Taak	  1:	  Beethoven	  

Taak	  2:	  Componisten	  

	   Image	  map	  website	  	  

Taak	  1:	  Van	  Gogh	  

Taak	  2:	  Piano	  

Taak	  Sport	   Image	  map	  	  

Taak	  1:	  Hockey	  

Taak	  2:	  Piano	  

	   Classic	  website	  

Taak	  1:	  Basketbal	  

Taak	  2:	  Balsport	  

Classical	  play	  website	  	  

Taak	  1:	  Turnen	  

Taak	  2:	  Aflevering	  

Willem	  Wever	  

Taak	  

Gezondheid	  

	   Image	  map	  website	  

Taak	  1:	  Hoofdluis	  

Taak	  2:	  Piano	  

Classical	  play	  website	  

Taak	  1:	  Wagenziekte	  

Taak	  2:	  Aflevering	  

Willem	  Wever	  

Classic	  website	  	  

Taak	  1:	  Beugels	  

Taak	  2:	  Orthodontist	  
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4.3	  Het	  Excel	  bestand	  

Om	  de	  gegevens	  te	  verwerken	  die	  in	  de	  opnames	  naar	  voren	  zijn	  gekomen,	  heb	  ik	  gebruik	  

gemaakt	  van	  een	  Excel	  bestand.	  Dit	  bestand	  is	  onderverdeeld	  in	  drie	  werkbladen,	  waar	  per	  

werkblad	  de	  analyses	  zijn	  genoteerd	  die	  bij	  een	  type	  website	  zijn	  geobserveerd.	  	  	  

	  

Figuur	  8:	  Onderverdeling	  werkbladen	  in	  het	  Excel	  bestand	  

	  

	  

	  

Per	  werkblad	  staan	  verticaal	  kolommen	  waarin	  ik	  gegevens	  heb	  genoteerd	  zoals	  de	  naam	  van	  de	  

respondent,	  de	  conditie,	  type	  website,	  de	  taak	  en	  het	  tijdstip	  dat	  de	  aanwijzingen	  van	  een	  

emotionele	  expressie	  plaatvond	  in	  de	  opname.	  Deze	  aanwijzingen	  zijn	  verbalisaties	  en	  non-‐

verbale	  expressies	  die	  ik	  heb	  beoordeeld	  als	  een	  positieve	  of	  negatieve	  uiting.	  Ook	  heb	  ik	  per	  

verbalisatie	  en	  non-‐verbale	  expressie	  getypeerd	  met	  een	  emotie	  en	  beoordeeld	  of	  de	  expressie	  

inhoudelijk	  over	  de	  hedonische	  of	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaat.	  In	  de	  komende	  paragrafen	  ga	  

ik	  dieper	  in	  op	  deze	  onderdelen	  van	  het	  Excel	  bestand.	  	  

	  

4.3.1	  Verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  	  

In	  de	  opnames	  waar	  kinderen	  taken	  uitvoeren	  op	  de	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  website	  

ging	  ik	  door	  middel	  van	  observatie	  op	  zoek	  naar	  aanwijzingen	  die	  duiden	  op	  emoties	  die	  kinderen	  

ervaren.	  De	  oogbewegingen	  die	  werden	  gemeten	  tijdens	  de	  sessies	  heb	  ik	  buiten	  beschouwing	  

gelaten,	  aangezien	  deze	  niet	  in	  kaart	  brengen	  wat	  een	  kind	  voelt	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  

zoekopdracht.	  Nadat	  het	  kind	  de	  taken	  had	  uitgevoerd	  zijn	  door	  de	  onderzoekster	  vragen	  gesteld	  

om	  de	  kinderen	  te	  stimuleren	  om	  hardop	  hun	  gevoelens	  uit	  te	  spreken.	  Deze	  gegevens	  zijn	  ook	  

niet	  gebruikt,	  omdat	  het	  in	  dit	  onderzoek	  echt	  draait	  om	  het	  vinden	  van	  aanwijzingen	  die	  duiden	  

op	  emoties	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taak.	  In	  het	  Excel	  bestand	  heb	  ik	  per	  regel	  een	  

geobserveerde	  verbalisatie	  en	  non-‐verbale	  expressie	  geplaatst	  met	  het	  bijbehorende	  tijdstip,	  

taak	  etc.	  Ook	  heb	  ik	  bij	  zoveel	  mogelijk	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  extra	  toelichting	  

gegeven	  zodat	  de	  context	  duidelijker	  is.	  In	  bijlage	  1	  zijn	  de	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  

expressies	  per	  type	  website	  weergegeven.	  	  
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Door	  het	  noteren	  van	  alle	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  die	  duiden	  op	  een	  positieve	  en	  

negatieve	  emotie	  heb	  ik	  vijf	  opnamen	  geanalyseerd.	  Om	  te	  bekijken	  of	  deze	  methode	  objectief	  is,	  

heeft	  een	  tweede	  beoordelaar	  dezelfde	  vijf	  opnamen	  op	  deze	  manier	  geanalyseerd	  en	  wij	  

hebben	  vervolgens	  onze	  bevindingen	  naast	  elkaar	  gelegd.	  Het	  aantal	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  

expressies	  die	  wij	  hebben	  genoteerd	  op	  de	  classic	  website	  kwam	  in	  totaal	  71%	  overeen.	  	  

Op	  de	  classical	  play	  website	  had	  ik	  zestien	  aanwijzingen	  gevonden	  waar	  het	  kind	  een	  emotionele	  

expressie	  uitte	  en	  de	  tweede	  beoordelaar	  had	  er	  tien	  geobserveerd.	  In	  totaal	  kwam	  67%	  van	  

onze	  bevindingen	  overeen.	  Op	  de	  image	  map	  website	  werden	  de	  meeste	  aanwijzingen	  

gevonden,	  ik	  heb	  28	  emotionele	  expressies	  geobserveerd	  en	  de	  tweede	  beoordelaar	  30.	  In	  totaal	  

kwam	  76%	  overeen.	  Het	  is	  daarom	  gebleken	  dat	  het	  observeren	  van	  de	  opnamen	  en	  het	  vinden	  

van	  aanwijzingen	  die	  duiden	  op	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  een	  objectieve	  

methode	  is	  aangezien	  de	  bevindingen	  grotendeels	  overeenkomen.	  	  

	  

4.3.1.1	  Positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  	  

Om	  emotionele	  expressies	  te	  vinden	  die	  kunnen	  duiden	  op	  emoties	  die	  het	  kind	  ervaart	  tijdens	  

het	  navigeren	  op	  een	  type	  website,	  heb	  ik	  specifiek	  de	  verbalisaties	  en	  de	  non-‐verbale	  expressies	  

van	  het	  kind	  geobserveerd.	  Zoals	  in	  het	  theoretisch	  kader	  reeds	  is	  behandeld,	  zijn	  emoties	  nooit	  

neutraal;	  ze	  zijn	  positief	  of	  negatief	  (Fisher,	  2010).	  Uitspraken	  die	  door	  de	  kinderen	  tijdens	  de	  

taakuitvoering	  zijn	  gedaan	  waaruit	  blijkt	  dat	  deze	  op	  een	  positieve	  of	  negatieve	  emotie	  duiden,	  

zijn	  genoteerd.	  Voorbeelden	  van	  verbalisaties	  die	  op	  een	  positieve	  emotie	  wijzen,	  zijn:	  	  

	  

“Ik	  heb	  het	  antwoord	  gevonden!”,	  “Ik	  ben	  blij	  dat	  de	  zoekmachine	  er	  op	  staat.”	  en	  “Wat	  leuk	  dat	  

je	  op	  deze	  piano	  kan	  spelen.”	  

	  

Daarnaast	  zijn	  ook	  de	  verbalisaties	  genoteerd	  die	  op	  negatieve	  emoties	  duiden,	  voorbeelden	  

hiervan	  zijn:	  

	  

“Ik	  kan	  het	  echt	  niet	  vinden”,	  “Oh,	  wat	  een	  slechte	  pagina”	  en	  “Hoe	  kan	  je	  hier	  in	  hemelsnaam	  

iets	  opzoeken?”	  
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Ook	  heb	  ik	  gelet	  op	  de	  non-‐verbale	  expressies	  aangezien	  emoties	  niet	  altijd	  verbaal	  geuit	  

worden.	  Zodra	  een	  kind	  glimlachte	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  een	  zoekopdracht	  op	  een	  type	  

website,	  heb	  ik	  dit	  als	  positief	  gescoord	  maar	  zodra	  het	  kind	  boos	  keek,	  heb	  dit	  als	  een	  negatieve	  

emotie	  genoteerd.	  Ook	  lichaamstaal	  als	  onderuitzakken	  heb	  ik	  getypeerd	  als	  een	  negatieve	  

emotionele	  expressie	  en	  een	  opgeheven	  kin	  en	  rechtop	  zitten	  als	  een	  positieve	  uiting.	  	  

Tijdens	  het	  observeren	  viel	  op	  dat	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  niet	  per	  se	  

onafhankelijk	  van	  elkaar	  worden	  geuit.	  Kinderen	  kunnen	  zeggen	  dat	  ze	  eindelijk	  het	  antwoord	  

hebben	  gevonden	  en	  daarbij	  lachen.	  Ook	  komt	  het	  voor	  dat	  kinderen	  boos	  kijken	  terwijl	  ze	  

tegelijkertijd	  roepen	  dat	  ze	  echt	  niet	  de	  weg	  kunnen	  vinden	  op	  de	  website.	  Daarom	  zijn	  deze	  

expressies	  die	  tegelijkertijd	  plaatsvonden	  ook	  op	  één	  regel	  in	  het	  Excel	  bestand	  genoteerd	  

(Figuur	  9).	  	  

	  

Figuur	  9:	  Een	  verbalisatie	  en	  non-‐verbale	  expressie	  die	  tegelijkertijd	  plaatsvinden	  

	  

	  

4.3.1.2	  Het	  emotiewiel	  	  

Nadat	  is	  bepaald	  dat	  het	  noteren	  van	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  een	  

objectieve	  methode	  is,	  hebben	  wij	  besloten	  dat	  wij	  niet	  alleen	  willen	  weten	  of	  een	  verbalisatie	  en	  

non-‐verbale	  expressie	  positief	  of	  negatief	  is,	  maar	  ook	  welke	  emotie	  dan	  wordt	  gevoeld.	  Als	  

kinderen	  zeggen	  dat	  zij	  het	  leuk	  vinden	  om	  op	  een	  piano	  te	  spelen	  en	  glimlachen,	  of	  dat	  zij	  echt	  

het	  antwoord	  niet	  kunnen	  vinden	  of	  fronsend	  naar	  het	  beeldscherm	  kijken,	  welke	  emoties	  voelen	  

kinderen	  dan	  precies?	  	  

Om	  de	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  te	  beoordelen,	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  de	  emoties	  

te	  gebruiken	  die	  worden	  opgewekt	  bij	  het	  kopen,	  bezitten	  of	  het	  gebruiken	  van	  een	  product	  die	  

staan	  weergegeven	  in	  het	  emotiewiel	  van	  Russel	  (1980).	  	  
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Figuur	  10:	  Model	  over	  de	  core	  affect	  met	  productemoties	  (Desmet,	  2007;	  overgenomen	  uit	  Russell,	  1980).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  productemoties	  uit	  het	  emotiewiel	  die	  relevant	  zijn	  zodra	  er	  interactie	  plaatsvindt	  met	  een	  

website	  en	  daarom	  zijn	  meegenomen	  in	  de	  methode,	  zijn:	  ‘astonishment,	  curiosity,	  fascination,	  

joyfulness,	  satisfaction,	  boredom,	  disappointment,	  contempt,	  irritation	  en	  disgust’.	  	  

De	  productemoties	  uit	  figuur	  10	  zijn	  niet	  allemaal	  relevant	  wanneer	  er	  naar	  een	  product	  zoals	  

een	  website	  wordt	  gekeken;	  emoties	  zoals	  liefde,	  isolatie,	  jaloezie	  en	  afwachtendheid	  worden	  

daarom	  buiten	  beschouwing	  gelaten	  in	  dit	  onderzoek.	  Tijdens	  het	  observeren	  konden	  enkele	  

verbalisaties	  niet	  getypeerd	  worden	  door	  een	  productemotie	  en	  heb	  ik	  de	  drie	  emoties	  

opluchting,	  prikkeling	  en	  frustratie	  toegevoegd.	  Uitspraken	  zoals:	  “Eindelijk	  heb	  ik	  het	  antwoord	  

gevonden”	  en	  “Gelukkig,	  ik	  dacht	  dat	  ik	  nooit	  de	  oplossing	  zou	  vinden”	  zijn	  vervolgens	  onder	  de	  

emotie	  opluchting	  geschaard.	  Een	  verbalisatie	  die	  bijvoorbeeld	  duidelijk	  onder	  de	  prikkeling	  

hoort	  is:	  “waarom	  zwemt	  dat	  eendje	  daar?”	  en	  een	  expressie	  die	  onder	  de	  emotie	  frustratie	  

hoort	  is:	  “Hoe	  kan	  ik	  hier	  in	  hemelsnaam	  iets	  opzoeken?!”.	  	  	  	  
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In	  onderstaand	  figuur	  11	  heb	  ik	  de	  positieve	  emoties	  en	  negatieve	  emoties	  weergegeven	  die	  zijn	  

meegenomen	  in	  de	  methode.	  

	  

Figuur	  11:	  De	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  die	  in	  de	  methode	  van	  dit	  onderzoek	  zijn	  gebruikt	  

	  

	  

Er	  kan	  over	  getwist	  worden	  of	  tevredenheid	  een	  pure	  emotie	  is	  of	  als	  een	  evaluatie	  gezien	  kan	  

worden.	  Hassenzahl	  (2003)	  zegt	  hier	  het	  volgende	  over:	  “I	  understand	  satisfaction	  as	  an	  

emotional	  consequence	  of	  goal-‐directed	  product	  use”.	  Op	  navolging	  van	  deze	  quote	  van	  

Hassenzahl	  zie	  ik	  tevredenheid	  als	  een	  emotie	  en	  niet	  als	  evaluatie.	  	  

	  

In	  tabel	  6	  zijn	  per	  type	  emotie	  een	  voorbeeld	  van	  een	  verbalisatie	  weergegeven.	  Dikwijls	  is	  het	  

nodig	  om	  de	  verbalisaties	  ook	  daadwerkelijk	  te	  horen,	  aangezien	  intonatie	  vaak	  bepalend	  is	  voor	  

de	  keuze	  van	  de	  emotie.	  In	  bijlage	  2	  is	  het	  complete	  Excel	  bestand	  digitaal	  te	  vinden	  waarin	  de	  

verbalisaties	  en	  de	  non-‐verbalisaties	  zijn	  getypeerd	  aan	  de	  hand	  van	  een	  emotie	  uit	  het	  

emotiewiel.	  	  
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Tabel	  6:	  Per	  type	  emotie	  voorbeelden	  van	  een	  verbalisatie	  

Type	  emotie	   Voorbeeld	  van	  een	  uiting	  

Tevredenheid	   “De	  piano	  doet	  het!”	  

Opluchting	   “Ja	  gelukkig,	  hier	  staat	  het!”	  

Plezier	   “Wat	  leuk,	  je	  kan	  er	  zelfs	  geluid	  uit	  krijgen!”	  

Fascinatie	   “Mag	  ik	  ook	  nog	  een	  liedje	  spelen	  op	  de	  

piano?”	  

Prikkeling	   “He!	  Het	  robotje	  zag	  ik	  bewegen!”	  	  

Verwondering	   “Wow,	  kan	  je	  hier	  op	  spelen?”	  	  

Nieuwsgierigheid	   “Wat	  zit	  er	  achter	  dit	  plaatje?”	  

Frustratie	   “Het	  is	  echt	  een	  onduidelijke	  site.”	  	  

Irritatie	   “Ik	  heb	  het	  geluid	  uitgezet.”	  	  

Ontevredenheid	   “Hmm,	  ik	  vind	  niet	  wat	  ik	  zoek.”	  

Teleurstelling	   “De	  piano	  is	  opeens	  weg..”	  

Minachting	   “Wat	  een	  stom	  eendje”	  

Verveling	   Gapend:	  “Ik	  weet	  het	  niet	  meer”	  

	  

Naast	  de	  verbalisaties	  heb	  ik	  ook	  de	  non-‐verbale	  expressies	  getypeerd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  

emoties	  uit	  het	  emotiewiel.	  Ik	  heb	  getracht	  om	  de	  emoties	  te	  bepalen	  van	  gezichtsuitdrukkingen	  

aan	  de	  hand	  van	  onderstaand	  figuur,	  die	  ik	  ook	  heb	  behandeld	  in	  het	  theoretisch	  kader	  (Tian	  et	  

al.,2005).	  

	  

	  

	  

Figuur	  12:	  Emotionele	  expressies	  op	  het	  gezicht:	  1.	  Afgrijzen,	  2.	  Angst,	  3.	  Plezier,	  4.	  Verwondering,	  5.	  

Verdriet,	  6.	  Boosheid.	  (Schmidt	  en	  Cohn,	  2002).	  	  
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4.3.1.3	  Hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  	  

Per	  website	  heb	  ik	  ook	  bekeken	  of	  de	  uitingen	  die	  worden	  gedaan	  over	  de	  pragmatische	  of	  de	  

hedonische	  kwaliteit	  gaan	  en	  in	  het	  Excel	  bestand	  verwerkt.	  Emotionele	  expressies	  die	  gaan	  over	  

de	  taakuitvoering	  heb	  ik	  als	  pragmatisch	  gescoord.	  Voorbeelden	  van	  pragmatische	  emotionele	  

expressies	  zijn:	  “Ik	  kan	  het	  antwoord	  niet	  vinden”	  en	  “Gelukkig	  ben	  ik	  eindelijk	  op	  de	  pagina	  waar	  

ik	  zijn	  moet”.	  	  	  

	  

Daarnaast	  zijn	  ook	  de	  emotionele	  expressies	  gescoord	  die	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit	  gaan,	  

zoals:	  “Wat	  een	  leuk	  eendje!”	  en	  “Mag	  de	  muziek	  alsjeblieft	  uit?”.	  	  

	  

De	  emotionele	  expressies	  die	  zijn	  getypeerd	  als	  hedonisch	  gaan	  bijvoorbeeld	  over	  de	  moeite	  die	  

het	  kind	  heeft	  een	  navigatieoptie	  te	  kiezen	  of	  over	  de	  vormgeving	  van	  afbeeldingen.	  	  

	  

Nadat	  ik	  de	  methode	  en	  daarmee	  het	  Excel	  bestand	  concreet	  had	  gemaakt,	  ben	  ik	  de	  overige	  

data	  gaan	  analyseren	  door	  alle	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  te	  noteren	  die	  duidden	  op	  

een	  uiting	  van	  een	  positieve	  of	  negatieve	  emotie	  en	  deze	  heb	  ik	  getypeerd	  aan	  de	  hand	  van	  het	  

emotiewiel.	  Vervolgens	  heb	  ik	  aangegeven	  of	  de	  aanwijzing	  inhoudelijk	  over	  de	  hedonische	  en	  

pragmatische	  kwaliteit	  gaat.	  	  

	  

4.4	  De	  afhankelijke	  en	  onafhankelijke	  variabelen	  

Toen	  de	  methode	  definitief	  was,	  kon	  ik	  de	  onafhankelijke	  en	  afhankelijke	  variabelen	  definitief	  

formuleren.	  De	  manipulatie	  betreft	  het	  type	  website	  met	  de	  bijbehorende	  designkenmerken,	  die	  

van	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  de	  mate	  van	  affectie	  die	  het	  kind	  ervaart	  tijdens	  de	  interactie	  met	  de	  

website.	  Ook	  is	  de	  taak	  een	  onafhankelijke	  variabele	  aangezien	  er	  per	  conditie	  verschillende	  

opdrachten	  zijn	  geformuleerd	  en	  daarnaast	  in	  een	  andere	  volgorde	  zijn	  uitgevoerd.	  Wat	  

uiteindelijk	  wordt	  gemeten	  is	  het	  type	  emotie	  die	  het	  kind	  ervaart	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  

taak.	  In	  navolging	  van	  de	  theorie	  wordt	  de	  mate	  van	  affectie	  gemeten	  aan	  de	  hand	  van	  de	  

positieve	  en	  negatieve	  emoties	  uit	  het	  emotiewiel,	  die	  dus	  de	  afhankelijke	  variabelen	  zijn	  in	  dit	  

onderzoek.	  
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5.	  Resultaten	  

Om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  hoofd-‐	  en	  deelvragen	  die	  centraal	  staan	  in	  dit	  onderzoek,	  zal	  ik	  

in	  de	  komende	  paragrafen	  de	  resultaten	  behandelen.	  Allereerst	  ga	  ik	  in	  op	  de	  geobserveerde	  

verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies,	  de	  hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  per	  type	  website	  en	  de	  bevindingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  emoties.	  Ook	  bekijk	  ik	  of	  de	  

inhoud	  van	  de	  emotionele	  expressies	  voornamelijk	  over	  de	  hedonische	  of	  de	  pragmatische	  

kwaliteit	  gaat	  en	  wat	  er	  uit	  de	  resultaten	  is	  gekomen	  met	  betrekking	  tot	  kenmerken	  van	  de	  

respondenten	  en	  de	  taken	  die	  zij	  moesten	  uitvoeren.	  	  	  

	  

5.1	  Verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  

In	  deze	  resultatensectie	  wordt	  het	  aantal	  verbalisaties,	  non-‐verbale	  expressies	  en	  de	  verbalisaties	  

en	  de	  non-‐verbale	  expressies	  die	  tegelijkertijd	  plaatsvinden	  onder	  één	  groep	  geschaard,	  

genaamd	  ‘emotionele	  expressies’.	  De	  hoeveelheid	  aan	  expressies	  tussen	  deze	  drie	  groepen	  ligt	  

namelijk	  te	  ver	  uiteen	  om	  ze	  apart	  van	  elkaar	  te	  bespreken.	  In	  totaal	  zijn	  namelijk	  213	  

verbalisaties,	  34	  non-‐verbale	  expressies	  en	  25	  non-‐verbale	  expressies	  en	  verbalisaties	  

geobserveerd	  die	  tegelijkertijd	  plaatsvinden.	  

	  

Na	  het	  onderbrengen	  van	  de	  uitingen	  in	  het	  emotiewiel,	  blijkt	  dat	  in	  totaal	  273	  emotionele	  

expressies	  zijn	  gedaan	  door	  de	  32	  kinderen.	  Het	  is	  25	  keer	  voorgekomen	  dat	  er	  geen	  

aanwijzingen	  te	  vinden	  waren	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  taak.	  Dit	  is	  13	  keer	  het	  geval	  bij	  de	  

classical	  website	  en	  12	  keer	  bij	  de	  classical	  play	  website.	  In	  deze	  gevallen	  viel	  tijdens	  het	  

observeren	  op	  dat	  het	  kind	  toen	  erg	  snel	  klaar	  was	  met	  de	  taak	  waardoor	  er	  geen	  emotionele	  

expressies	  zijn	  gedaan	  die	  duiden	  op	  een	  aanwijzing	  van	  een	  positieve	  of	  negatieve	  emotionele	  

reactie	  op	  de	  website.	  Op	  de	  image	  map	  website	  heeft	  elk	  kind	  wel	  iets	  gezegd	  wat	  relevant	  was	  

om	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  in	  kaart	  te	  brengen.	  	  

	  

5.2	  De	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  

De	  eerste	  hoofdvraag	  die	  centraal	  staat	  in	  dit	  onderzoek	  is:	  Zijn	  er	  aanwijzingen	  te	  vinden	  in	  de	  

verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  waaruit	  blijkt	  dat	  de	  emoties	  per	  type	  kinderwebsite	  

verschilt?	  Om	  deze	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden	  moet	  ik	  bekijken	  of	  er	  een	  verschil	  is	  in	  

hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  uitingen	  per	  type	  website.	  Daarnaast	  zal	  ik	  

bekijken	  of	  er	  een	  verschil	  is	  in	  de	  typen	  emoties	  tussen	  de	  drie	  websites.	  	  



	   39	  

In	  onderstaande	  tabel	  staat	  per	  type	  website	  het	  aantal	  expressies	  weergegeven	  per	  website.	  	  

	  

Tabel	  7:	  Aantal	  emotionele	  expressies	  per	  type	  website	  	  

Type	  website	   Aantal	  emotionele	  expressies	  

Classic	   52	  	  	  

Classical	  play	   40	  

Image	  map	   181	  

	  

	  

Uit	  deze	  resultaten	  komt	  overduidelijk	  naar	  voren	  dat	  de	  meeste	  emotionele	  expressies	  worden	  

geuit	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  taken	  op	  de	  image	  map	  website.	  Op	  de	  classic	  en	  classical	  play	  

website	  ligt	  het	  aantal	  emotionele	  expressies	  flink	  lager,	  zoals	  eerder	  gezegd	  zijn	  er	  ook	  25	  keer	  

geen	  aanwijzingen	  gevonden	  omdat	  de	  taak	  dan	  snel	  voltooid	  was	  en	  de	  kinderen	  daarom	  niet	  

duidelijk	  positief	  of	  negatief	  waren.	  Terwijl	  kinderen	  taken	  uitvoeren	  op	  de	  image	  map	  website,	  

worden	  er	  zowel	  opmerkingen	  gemaakt	  over	  de	  opdracht	  zelf	  maar	  ook	  over	  items	  die	  zij	  

onderweg	  tegenkomen.	  Deze	  items	  zijn	  in	  mindere	  mate	  aanwezig	  op	  de	  classic	  en	  classical	  play	  

website	  waardoor	  deze	  niet	  tot	  extra	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  leidden.	  	  

	  

Om	  inzicht	  te	  krijgen	  of	  er	  een	  verschil	  is	  in	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  per	  type	  website	  en	  daarmee	  antwoord	  te	  kunnen	  geven	  op	  de	  eerste	  deelvraag,	  

staan	  in	  onderstaande	  tabel	  de	  resultaten	  weergegeven.	  	  	  

	  

Tabel	  8:	  Per	  type	  website	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  (%	  zijn	  afgerond)	  

	   Classic	  website	   Classical	  play	  website	   Image	  map	  website	   Totaal	  

Positief	   15	  (29%)	   19	  (48%)	   92	  (51%)	   126	  (46%)	  

Negatief	   37	  (71%)	   21	  (52%)	   89	  (49%)	   147	  (54%)	  

	  

In	  totaal	  zijn	  door	  32	  kinderen	  273	  emotionele	  expressies	  geuit,	  waarvan	  46%	  positieve	  emoties	  

zijn	  en	  54%	  negatieve	  emoties.	  Terwijl	  de	  kinderen	  taken	  uitvoeren	  op	  de	  websites	  is	  van	  de	  

uitingen	  die	  zij	  doen	  meer	  dan	  de	  helft	  als	  negatief	  beoordeeld.	  	  
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Als	  ik	  kijk	  naar	  de	  hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  uitingen	  per	  type	  website,	  valt	  

op	  dat	  de	  kinderen	  voornamelijk	  negatieve	  emoties	  ervaren	  terwijl	  zij	  navigeren	  op	  de	  classic	  

website	  (71%).	  Mijn	  verwachting	  bij	  dit	  onderdeel	  was	  dat	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  gelijk	  verdeeld	  zou	  zijn.	  Aan	  de	  ene	  kant	  verwachtte	  ik	  positieve	  reacties	  

omdat	  de	  kinderen	  pragmatisch	  goed	  presteren,	  maar	  aan	  de	  andere	  kant	  negatieve	  emoties	  

omdat	  de	  vormgeving	  niet	  als	  doel	  heeft	  om	  kinderen	  te	  vermaken.	  Uit	  tabel	  8	  blijkt	  echter	  dat	  

kinderen	  overwegend	  negatief	  reageren	  als	  zij	  navigeren	  op	  de	  classic	  website.	  In	  paragraaf	  5.4	  

ga	  ik	  in	  op	  de	  vraag	  of	  deze	  negatieve	  emotionele	  expressies	  dan	  ook	  inhoudelijk	  vooral	  gaan	  

over	  de	  vormgeving	  van	  de	  website.	  	  

	  

Mijn	  verwachting	  van	  de	  hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  

classical	  play	  website	  was	  dat	  overwegend	  meer	  positieve	  uitingen	  door	  de	  kinderen	  gedaan	  

zouden	  worden.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  gebleken	  dat	  kinderen	  pragmatisch	  het	  beste	  scoren	  op	  dit	  

type	  website	  en	  dat	  de	  vormgeving	  speelser	  is	  ten	  opzichte	  van	  de	  classic	  website.	  Het	  aantal	  

positieve	  (48%)	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  (52%)	  ligt	  echter	  dicht	  bij	  elkaar.	  

	  

Erg	  opvallend	  zijn	  de	  gegevens	  uit	  tabel	  8	  over	  de	  image	  map	  website.	  Mijn	  verwachting	  van	  de	  

hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  dit	  type	  website	  was	  dat	  het	  aantal	  

negatieve	  uitingen	  zou	  overheersen.	  Ook	  al	  is	  de	  vormgeving	  van	  de	  image	  map	  website	  er	  op	  

gericht	  om	  kinderen	  te	  entertainen,	  verwachtte	  ik	  dat	  door	  de	  slechte	  pragmatische	  kwaliteit	  

voornamelijk	  negatieve	  expressies	  geuit	  zouden	  worden.	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  echter	  dat	  de	  

image	  map	  website	  niet	  tot	  voornamelijk	  negatieve	  emotionele	  expressies	  leidt	  maar	  ook	  tot	  een	  

grote	  hoeveelheid	  positieve	  uitingen	  (51%).	  Dit	  is	  mogelijk	  te	  wijten	  aan	  de	  ontwerpkeuzes	  van	  

de	  image	  map	  website,	  maar	  daar	  kom	  ik	  in	  paragraaf	  5.4	  op	  terug.	  	  	  

	  

Met	  behulp	  van	  de	  Chikwadraattoets	  heb	  ik	  bekeken	  of	  er	  een	  significant	  verschil	  is	  tussen	  het	  

aantal	  negatieve	  en	  positieve	  emotionele	  expressies	  en	  het	  type	  website.	  Dit	  verschil	  is	  

significant:	  χ2	  (2)=	  7.89	  en	  p=	  0.019.	  Met	  een	  betrouwbaarheid	  van	  79%	  is	  er	  een	  verband	  tussen	  

het	  type	  website	  en	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies.	  
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5.3	  Type	  emotionele	  uitingen	  

Uit	  de	  vorige	  paragraaf	  is	  gebleken	  dat	  op	  de	  classic	  website	  voornamelijk	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  worden	  geuit	  en	  dat	  het	  percentage	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  

de	  classical	  play	  website	  en	  image	  map	  website	  erg	  dicht	  bij	  elkaar	  ligt.	  In	  deze	  paragraaf	  ga	  ik	  

dieper	  in	  op	  de	  achterliggende	  emoties	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  expressies	  en	  wordt	  

antwoord	  gegeven	  op	  de	  tweede	  deelvraag:	  is	  er	  een	  verschil	  in	  de	  soort	  emoties	  die	  worden	  

ervaren	  per	  type	  website?	  	  

	  

Allereerst	  zijn	  in	  tabel	  9	  de	  resultaten	  per	  type	  emotie	  van	  het	  totale	  aantal	  expressies	  

weergegeven.	  	  

	  

Tabel	  9:	  Het	  aantal	  expressies	  per	  productemotie	  (percentages	  zijn	  afgerond)	  

Positieve	  emotionele	  expressies	   Aantal	   Negatieve	  emotionele	  expressies	   Aantal	  

Tevredenheid	   45	  	  	  	  	  	  (16%)	   Ontevredenheid	   64	  	  	  	  	  	  (23%)	  

Plezier	   29	  	  	  	  	  	  (11%)	   Teleurstelling	   31	  	  	  	  	  	  (11%)	  

Prikkeling	   17	  	  	  	  	  	  (6%)	   Irritatie	   26	  	  	  	  	  	  (10%)	  

Opluchting	   16	  	  	  	  	  	  (6%)	   Frustratie	   18	  	  	  	  	  	  (7%)	  

Fascinatie	   10	  	  	  	  	  	  (4%)	   Minachting	   7	  	  	  	  	  	  	  	  (3%)	  

Verwondering	   7	  	  	  	  	  	  	  	  (3%)	   Verveling	   1	  	  	  	  	  	  	  	  (1%)	  

Nieuwsgierigheid	   2	  	  	  	  	  	  	  	  (1%)	   	   	  

	  

Uit	  de	  resultaten	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  meeste	  positieve	  emotionele	  expressies	  die	  door	  de	  

kinderen	  zijn	  geuit	  als	  tevredenheid	  (16%)	  beoordeeld	  worden.	  Daarop	  volgt	  plezier	  (11%)	  en	  het	  

aantal	  emotionele	  expressies	  die	  als	  prikkeling	  en	  opluchting	  zijn	  beoordeeld,	  ligt	  dicht	  bij	  elkaar.	  

Van	  de	  in	  totaal	  273	  emotionele	  expressies	  vallen	  de	  meeste	  negatieve	  emotionele	  expressies	  

onder	  ontevredenheid	  (23%)	  met	  daaropvolgend	  de	  productemoties	  teleurstelling	  en	  irritatie.	  

Tijdens	  het	  navigeren	  komt	  het	  maar	  een	  enkele	  keer	  voor	  dat	  de	  uiting	  duidt	  op	  verveling	  

richting	  de	  website.	  	  
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Wij	  weten	  nu	  dat	  de	  emoties	  tevredenheid,	  plezier,	  ontevredenheid	  en	  teleurstelling	  het	  meest	  

voorkomen	  bij	  de	  kinderen	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taken.	  Maar	  hoe	  zit	  dit	  per	  type	  website?	  

Om	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  tweede	  deelvraag	  staat	  in	  tabel	  10	  weergegeven	  welke	  emoties	  

overheersen	  bij	  de	  kinderen	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  een	  zoekopdracht	  op	  de	  classic,	  classical	  

play	  en	  image	  map	  website.	  	  

	  

Tabel	  10:	  Per	  type	  website	  het	  aantal	  emotionele	  expressies	  per	  productemotie	  (percentages	  zijn	  afgerond)	  

	   Classic	  website	   Classical	  play	  website	   Image	  map	  website	  

Tevredenheid	   9	  (17%)	   11	  (28%)	   25	  (14%)	  

Opluchting	   5	  (10%)	   1	  (3%)	   10	  (6%)	  

Plezier	   1	  (2%)	   2	  (5%)	   26	  (14%)	  

Prikkeling	   0	  (0%)	   4	  	  (10%)	   13	  (7%)	  

Verwondering	   0	  (0%)	   1	  (3%)	   6	  (3%)	  

Nieuwsgierigheid	   0	  (0%)	   0	  (0%)	   2	  (1%)	  

Fascinatie	   0	  (0%)	   0	  (0%)	   10	  (6%)	  

Ontevredenheid	   19	  (37%)	   9	  (23%)	  	   36	  (20%)	  

Teleurstelling	   10	  (19%)	   5	  (13%)	  	   16	  (9%)	  

Irritatie	   6	  (12%)	   4	  (10%)	   16	  (9%)	  	  

Frustratie	   1	  (2%)	   3	  (8%)	   14	  (8%)	  

Minachting	   1	  (2%)	   0	  (0%)	   6	  (3%)	  

Verveling	   0	  (%)	   0	  (0%)	   1	  (1%)	  

	  

In	  tabel	  8	  is	  al	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  door	  kinderen	  weinig	  positieve	  emotionele	  expressies	  

worden	  geuit	  op	  de	  classic	  website.	  Van	  de	  15	  positieve	  uitingen	  vallen	  maar	  liefst	  9	  onder	  

tevredenheid.	  De	  productemotie	  plezier	  wordt	  maar	  één	  keer	  ervaren.	  De	  vier	  positieve	  

productemoties	  prikkeling,	  verwondering,	  nieuwsgierigheid	  en	  fascinatie	  komen	  zelfs	  geen	  

enkele	  keer	  voor.	  Hieruit	  kan	  geconstateerd	  worden	  dat	  de	  ontwerpkeuzes	  voor	  de	  classic	  

website	  inderdaad	  tijdens	  het	  navigeren	  inderdaad	  niet	  zorgen	  voor	  prikkeling	  of	  

nieuwsgierigheid.	  Uit	  de	  resultaten	  is	  tegen	  de	  verwachting	  in	  al	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  de	  

kinderen	  voornamelijk	  negatieve	  emoties	  uiten	  op	  de	  classic	  website.	  	  

	  

	  



	   43	  

In	  tabel	  10	  is	  te	  zien	  dat	  de	  meeste	  negatieve	  emotionele	  expressies	  onder	  ontevredenheid	  vallen	  

(37%).	  Kinderen	  zijn	  niet	  zozeer	  gefrustreerd	  en	  geïrriteerd	  als	  zij	  navigeren	  op	  deze	  website,	  

maar	  doen	  meer	  uitingen	  als:	  “Ik	  loop	  vast”	  en	  “Ik	  weet	  niet	  waar	  het	  staat”.	  	  

	  

Uit	  paragraaf	  5.1	  is	  gebleken	  dat	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  

classical	  play	  website	  dicht	  bij	  elkaar	  ligt.	  De	  positieve	  emotionele	  expressies	  zijn	  voornamelijk	  

getypeerd	  als	  tevredenheid	  (28%).	  De	  kinderen	  worden	  een	  aantal	  maal	  geprikkeld	  (10%)	  door	  de	  

speelse	  elementen	  die	  aanwezig	  zijn	  maar	  raken	  er	  verder	  geen	  enkele	  keer	  door	  gefascineerd.	  

Bij	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  overheerst	  de	  productemotie	  ontevredenheid	  (23%)	  met	  

daaropvolgend	  teleurstelling	  (9%)	  en	  irritatie	  (9%).	  

	  

In	  totaal	  zijn	  de	  meeste	  emotionele	  expressies	  door	  de	  kinderen	  geuit	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  

de	  taak	  op	  de	  image	  map	  website.	  Er	  is	  al	  geconstateerd	  dat	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  

emoties	  dicht	  bij	  elkaar	  ligt.	  Uit	  tabel	  10	  blijkt	  dat	  de	  productemoties	  tevredenheid	  (14%)	  en	  

plezier	  (14%)	  het	  meest	  voorkomen	  op	  de	  image	  map	  website.	  Ook	  blijkt	  dat	  kinderen	  dikwijls	  

geprikkeld,	  verwonderd	  en	  gefascineerd	  zijn	  door	  de	  items	  die	  op	  dit	  type	  website	  aanwezig	  zijn.	  	  

Daarentegen	  zijn	  van	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  die	  geuit	  worden	  de	  meeste	  getypeerd	  

als	  de	  productemotie	  ontevredenheid	  (20%).	  Dit	  kan	  mogelijk	  verklaard	  worden	  door	  het	  feit	  dat	  

kinderen	  niet	  snel	  hun	  doel	  bereiken	  en	  moeite	  hebben	  om	  de	  taken	  te	  voltooien	  door	  de	  vele	  

items.	  Zodra	  kinderen	  op	  de	  image	  map	  website	  op	  een	  ‘eiland’	  klikten	  om	  het	  antwoord	  te	  

vinden,	  kwam	  het	  17	  keer	  voor	  dat	  zij	  teleurgesteld	  reageerden	  omdat	  er	  niet	  gevonden	  werd	  

wat	  zij	  zochten.	  Het	  kwam	  zelfs	  een	  keer	  op	  deze	  website	  voor	  dat	  een	  kind	  een	  emotionele	  

expressie	  uitte	  die	  duidde	  op	  verveling,	  door	  te	  gapen	  terwijl	  zij	  zei	  dat	  ze	  niet	  meer	  wist	  waar	  zij	  

moest	  zoeken.	  	  

	  

Uit	  de	  Chikwadraattoets	  blijkt	  dat	  er	  een	  significant	  verschil	  is	  tussen	  het	  type	  emotie	  en	  het	  type	  

website:	  χ2	  (24)=	  38.49	  en	  p=	  0.031.	  Het	  is	  niet	  aan	  toeval	  te	  wijten	  dat	  er	  verschillen	  zijn	  tussen	  

het	  type	  emotie	  en	  het	  type	  website.	  	  
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5.4	  Hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  

In	  deze	  paragraaf	  behandel	  ik	  de	  resultaten	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  

expressies	  en	  geef	  ik	  antwoord	  op	  de	  deelvraag;	  gaan	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  per	  type	  website	  inhoudelijk	  vooral	  over	  de	  hedonische	  of	  de	  pragmatische	  kwaliteit?	  	  

	  

Per	  type	  website	  heb	  ik	  de	  emotionele	  expressies	  als	  pragmatisch	  of	  hedonisch	  beoordeeld.	  In	  

tabel	  11	  staat	  allereerst	  weergeven	  hoeveel	  emotionele	  expressies	  zijn	  geuit	  die	  inhoudelijk	  gaan	  

over	  de	  hedonische	  kwaliteit	  en	  hoeveel	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit.	  

	  

Tabel	  11:	  Per	  type	  website	  de	  emotionele	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  

(percentages	  zijn	  afgerond)	  

	   Classic	   Classical	  play	   Image	  map	   Totaal	  

Hedonisch	   0	  (0%)	   7	  (17%)	   75	  (41%)	   82	  (30%)	  

Pragmatisch	   52	  (100%)	   33	  (83%)	   106	  (59%)	   191	  (70%)	  

	  

	  

In	  totaal	  zijn	  op	  de	  drie	  typen	  websites	  82	  emotionele	  expressies	  geuit	  die	  gaan	  over	  de	  

hedonische	  kwaliteit	  van	  de	  website.	  De	  meerderheid	  van	  het	  totale	  aantal	  emotionele	  

expressies	  (70%)	  gaat	  inhoudelijk	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit.	  Uit	  resultaten	  blijkt	  dat	  alle	  

emotionele	  expressies	  van	  de	  kinderen	  op	  de	  classic	  website	  gaan	  over	  de	  pragmatische	  

kwaliteit.	  	  

	  

De	  resultaten	  uit	  tabel	  11	  laten	  zien	  dat	  op	  de	  classical	  play	  website	  overwegend	  pragmatische	  

emotionele	  expressies	  zijn	  geuit	  door	  de	  kinderen	  (83%).	  Deze	  emotionele	  expressies	  gaan	  

voornamelijk	  over	  de	  zoekmachine	  en	  de	  content	  van	  de	  website.	  Er	  zijn	  maar	  weinig	  

opmerkingen	  gemaakt	  die	  gaan	  over	  de	  speelse	  elementen	  van	  de	  classical	  play	  website	  (18%).	  	  

	  

Van	  de	  181	  emotionele	  expressies	  die	  zijn	  geuit	  op	  de	  image	  map	  is	  meer	  dan	  de	  helft	  

pragmatisch	  van	  aard	  (59%).	  Kinderen	  vonden	  het	  erg	  moeilijk	  om	  het	  antwoord	  te	  vinden,	  maar	  

reageerden	  daarom	  vaak	  blij	  als	  de	  zoekopdracht	  eindelijk	  werd	  voltooid.	  Daarnaast	  gaan	  75	  

uitingen	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  	  
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Met	  behulp	  van	  de	  Chikwadraattoets	  is	  gebleken	  dat	  er	  een	  significant	  verschil	  is	  tussen	  het	  type	  

website	  en	  het	  aantal	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies.	  Met	  een	  

betrouwbaarheid	  van	  77%	  is	  er	  een	  positief	  verband:	  	  χ2	  (4)=	  76.79	  en	  p=	  0.00.	  	  

	  

Nu	  het	  totale	  aantal	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  bekend	  is,	  is	  het	  

interessant	  om	  per	  type	  website	  te	  bekijken	  of	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  uitingen	  

voornamelijk	  positief	  of	  negatief	  van	  aard	  zijn.	  In	  onderstaande	  tabel	  zijn	  deze	  verhoudingen	  op	  

de	  classic	  website	  weergegeven.	  

	  
Tabel	  12:	  De	  positieve	  en	  negatieve	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  classic	  
website	  	  
	  
Classic	  website	   Hedonisch	   Pragmatisch	   Totaal	  
Positief	   0	   15	   15	  
Negatief	   0	   37	   37	  
Totaal	   0	   52	   52	  
	  
	  
Mijn	  verwachting	  over	  de	  verdeling	  van	  de	  expressies	  met	  betrekking	  tot	  de	  classic	  website	  was	  

dat	  de	  positieve	  uitingen	  vooral	  gericht	  zouden	  zijn	  op	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  en	  de	  negatieve	  

uitingen	  op	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  Uit	  tabel	  12	  blijkt	  echter	  dat	  alle	  emotionele	  expressies,	  

zowel	  positief	  als	  negatief,	  als	  pragmatisch	  zijn	  beoordeeld.	  Wat	  wel	  overeenkomt	  met	  mijn	  

verwachtingen	  is	  dat	  de	  positieve	  emotionele	  expressies	  vooral	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  

zouden	  zijn:	  dit	  blijkt	  ook,	  want	  dat	  zijn	  ze	  allemaal.	  	  

In	  tabel	  13	  zijn	  de	  resultaten	  van	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  

weergegeven	  op	  de	  classical	  play	  website.	  	  

	  

Tabel	  13:	  De	  positieve	  en	  negatieve	  	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  
classical	  play	  website	  	  
	  
Classical	  play	  website	   Hedonisch	   Pragmatisch	   Totaal	  
Positief	   6	   13	   19	  
Negatief	   1	   20	   21	  
Totaal	   7	   33	   40	  
	  
	  

De	  verwachting	  die	  ik	  voorafgaand	  van	  de	  analyse	  had,	  was	  een	  verdeling	  van	  het	  aantal	  

positieve	  emotionele	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit.	  Uit	  de	  resultaten	  

blijkt	  echter	  dat	  de	  kinderen	  voornamelijk	  uitingen	  doen	  die	  duiden	  op	  positieve	  emoties	  richting	  

de	  pragmatische	  kwaliteit	  (13)	  van	  de	  classical	  play	  website	  en	  in	  mindere	  mate	  over	  de	  
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hedonische	  kwaliteit.	  Ook	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  gaan	  overwegend	  over	  de	  

pragmatische	  kwaliteit,	  maar	  één	  negatieve	  uiting	  is	  hedonisch.	  	  

	  

Met	  behulp	  van	  een	  Chikwadraattoets	  heb	  ik	  bekeken	  of	  er	  een	  verband	  te	  vinden	  is	  tussen	  de	  

frequenties	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  

pragmatisch	  kwaliteit.	  Er	  is	  een	  significant	  verschil:	  χ2	  (1)=	  4.97	  en	  p=	  0.026.	  	  

	  

Tot	  slot	  zijn	  in	  tabel	  14	  de	  resultaten	  over	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  over	  

de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  image	  map	  website	  weergegeven.	  	  

	  

	  
Tabel	  14:	  De	  positieve	  en	  negatieve	  	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  image	  
map	  website	  	  
	  
Image	  map	  website	   Hedonisch	   Pragmatisch	   Totaal	  
Positief	   57	   35	   92	  
Negatief	   18	   71	   89	  
Totaal	   75	   106	   181	  
	  

	  

Omdat	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  is	  gebleken	  dat	  kinderen	  pragmatisch	  

gezien	  erg	  slecht	  presteren	  op	  de	  image	  map	  website,	  verwachtte	  ik	  ook	  dat	  de	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  voornamelijk	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  zouden	  gaan.	  De	  resultaten	  

bevestigen	  dit,	  71	  van	  de	  in	  totaal	  89	  emotionele	  expressies	  gaan	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit.	  

Omdat	  de	  ontwerpkeuzes	  van	  de	  image	  map	  website	  daarentegen	  gericht	  zijn	  om	  kinderen	  

positieve	  emoties	  te	  laten	  ervaren,	  dacht	  ik	  dat	  de	  positieve	  expressies	  daarom	  ook	  vooral	  

hedonisch	  zouden	  zijn.	  	  

	  

Tabel	  14	  geeft	  ook	  weer	  dat	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  expressies	  over	  de	  hedonische	  kwaliteit	  

gaan.	  Ook	  al	  uiten	  kinderen	  veelal	  negatieve	  emotionele	  expressies	  met	  betrekking	  tot	  de	  

pragmatische	  kwaliteit,	  er	  zijn	  er	  toch	  veel	  positieve	  uitingen	  gedaan	  over	  de	  hedonische	  

kwaliteit	  van	  de	  image	  map	  website.	  Vooral	  het	  spelen	  op	  de	  piano	  vinden	  kinderen	  leuk	  maar	  

aan	  de	  andere	  kant	  wordt	  de	  aanwezige	  audio	  op	  de	  image	  map	  website	  weer	  niet	  gewaardeerd.	  

	  

Met	  behulp	  van	  een	  Chikwadraattoets	  heb	  ik	  bekeken	  of	  er	  een	  verband	  te	  vinden	  is	  tussen	  de	  

frequenties	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  

pragmatisch	  kwaliteit.	  Er	  is	  een	  significant	  verschil:	  χ2	  (1)=	  32.37	  en	  p=	  0.00.	  	  
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5.6	  Betrouwbaarheid	  van	  de	  methode	  

Om	  te	  bekijken	  of	  de	  meting	  betrouwbaar	  is,	  heeft	  een	  tweede	  beoordelaar	  alle	  gevonden	  

verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  die	  duiden	  op	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  nogmaals	  

beoordeeld.	  Zo	  zijn	  de	  expressies	  opnieuw	  als	  positief	  of	  negatief	  bestempeld	  en	  onder	  een	  type	  

emotie	  gebracht.	  Ook	  is	  er	  nogmaals	  bekeken	  of	  de	  expressies	  inhoudelijk	  over	  de	  hedonische	  of	  

de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaan.	  Om	  de	  betrouwbaarheid	  tussen	  de	  twee	  beoordelaars	  te	  meten	  

is	  voor	  elk	  onderdeel	  de	  Cohen’s	  Kappa	  berekend.	  Deze	  worden	  in	  de	  komende	  paragrafen	  

behandeld.	  In	  bijlage	  2	  is	  op	  de	  cd-‐rom	  het	  SPSS	  bestand	  met	  de	  beoordelingen	  van	  beide	  

beoordelaars	  en	  de	  output	  te	  vinden.	  

	  

5.6.1	  Kappa	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  	  

In	  onderstaande	  tabellen	  staan	  per	  type	  website	  de	  resultaten	  weergegeven	  van	  mijn	  

beoordeling	  en	  die	  van	  de	  tweede	  beoordelaar.	  In	  tabel	  15	  staan	  de	  frequenties	  van	  onze	  

beoordelingen	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classic	  website.	  	  

	  

Tabel	  15:	  De	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classic	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Positief	   Negatief	   Totaal	  
Beoordelaar	  1	   Positief	   15	   0	   15	  

Negatief	   0	   37	   37	  	  
Totaal	   15	   37	   52	  

	  

Uit	  de	  tabel	  blijkt	  dat	  beoordelaar	  1	  en	  beoordelaar	  2	  het	  volkomen	  met	  elkaar	  eens	  zijn	  en	  dat	  

dezelfde	  15	  emotionele	  expressies	  als	  positief	  zijn	  bestempeld	  en	  de	  37	  emotionele	  expressies	  

als	  negatief.	  De	  Kappa	  waarde	  is	  daarom	  ook	  perfect	  (Kappa	  =	  1	  en	  p=	  0.00).	  

	  

In	  tabel	  16	  zijn	  de	  gegevens	  van	  de	  eerste	  en	  tweede	  beoordelaar	  over	  de	  positieve	  en	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  op	  de	  classical	  play	  website	  weergegeven.	  	  

	  

Tabel	  16:	  De	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classical	  play	  

website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Positief	   Negatief	   Totaal	  
Beoordelaar	  1	   Positief	   19	   1	   20	  

	   Negatief	   0	   20	   20	  
	   Totaal	   19	   21	   40	  
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Met	  betrekking	  tot	  de	  positieve	  emotionele	  expressies	  komen	  de	  tweede	  beoordelaar	  en	  ik	  met	  

19	  van	  de	  20	  emotionele	  expressies	  overeen.	  De	  negatieve	  emotionele	  expressies	  zijn	  allemaal	  

hetzelfde	  beoordeeld.	  De	  Kappa	  valt	  daarom	  weer	  hoog	  uit	  met	  een	  waarde	  van	  .97	  (p	  =	  0.00).	  	  

	  

Tabel	  17:	  De	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  image	  map	  website	  

Beoordelaar	  2	   	  	  

Positief	   Negatief	   Totaal	  
Beoordelaar	  1	   Positief	   89	   3	   92	  

	   Negatief	   1	   88	   89	  
	   Totaal	   90	   91	   181	  
	  

In	  tabel	  17	  staan	  de	  resultaten	  met	  betrekking	  tot	  de	  betrouwbaarheid	  tussen	  de	  twee	  

beoordelaars	  op	  de	  image	  map	  website.	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  beide	  beoordelaars	  89	  van	  de	  

in	  totaal	  92	  emotionele	  expressies	  als	  positief	  hebben	  beoordeeld	  en	  88	  van	  89	  emotionele	  

expressies	  als	  negatief.	  Daarom	  is	  er	  wederom	  een	  zeer	  hoge	  score	  op	  de	  betrouwbaarheid	  

tussen	  de	  beoordelaars	  (Kappa	  =	  .96	  en	  p=	  0.00)	  

	  

5.6.2	  Kappa	  van	  de	  typen	  emoties	  	  

Ook	  heeft	  de	  tweede	  beoordelaar	  alle	  expressies	  opnieuw	  met	  een	  emotie	  getypeerd.	  In	  bijlage	  3	  

staan	  in	  tabellen	  per	  type	  website	  de	  frequenties	  van	  de	  beide	  beoordelaars	  weergegeven.	  Op	  de	  

classic	  website	  komen	  voornamelijk	  de	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  emotie	  tevredenheid	  

overeen	  en	  de	  negatieve	  emotie	  ontevredenheid.	  De	  Kappa	  waarde	  van	  de	  classic	  website	  

bedraagt	  .52	  (p=0.00).	  	  

	  

Ook	  op	  de	  classical	  play	  website	  is	  het	  geval	  dat	  de	  meeste	  overeenstemming	  is	  over	  de	  

expressies	  die	  een	  uiting	  zijn	  van	  de	  emoties	  tevredenheid	  en	  ontevredenheid	  en	  dit	  is	  ook	  het	  

geval	  bij	  de	  emoties	  prikkeling	  en	  teleurstelling.	  De	  Kappa	  die	  behoort	  bij	  de	  beoordelingen	  over	  

het	  type	  emotie	  op	  de	  classical	  play	  website	  is	  zeer	  hoog:	  	  .82	  (p=0.00).	  

	  

Op	  de	  image	  map	  website	  hebben	  de	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  emoties	  tevredenheid,	  

plezier	  en	  opluchting	  een	  hoge	  overeenkomst	  en	  dit	  is	  ook	  het	  geval	  bij	  de	  negatieve	  emotie	  

ontevredenheid.	  Bij	  de	  andere	  productemoties	  komen	  de	  beide	  beoordelaars	  minder	  overeen.	  De	  

Kappa	  waarde	  van	  de	  beoordelingen	  van	  de	  emoties	  op	  de	  image	  map	  website	  bedraagt	  .45	  

(p=0.00).	  	  
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5.6.3	  Kappa	  van	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  emotionele	  expressies	  	  

De	  Cohen’s	  Kappa	  is	  ook	  berekend	  over	  de	  beoordelingen	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  verbalisaties	  en	  

non-‐verbale	  expressies.	  In	  tabel	  18	  blijkt	  ook	  dat	  beide	  beoordelaars	  helemaal	  op	  één	  lijn	  zitten	  

wat	  betreft	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  expressies	  op	  de	  classic	  website.	  De	  Kappa	  waarde	  is	  

daarom	  perfect	  (1.0	  en	  p=0.00).	  	  

	  

Tabel	  18:	  De	  beoordelingen	  van	  de	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  classic	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Hedonisch	   Pragmatisch	   Totaal	  
Beoordelaar	  1	   Hedonisch	   0	   0	   0	  
	   Pragmatisch	   0	   52	   52	  
	   	   0	   52	   52	  
	  

	  

Ook	  wijken	  de	  beoordelingen	  van	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  expressies	  op	  de	  classical	  play	  

website	  niet	  veel	  van	  elkaar	  af	  (tabel	  19).	  Zes	  van	  de	  acht	  hedonische	  emotionele	  expressies	  zijn	  

door	  beide	  beoordelaars	  ook	  als	  hedonisch	  bestempeld.	  Over	  32	  emotionele	  expressies	  die	  zijn	  

geuit	  op	  de	  classical	  play	  website	  zijn	  de	  beoordelaars	  het	  ook	  helemaal	  met	  elkaar	  eens,	  deze	  

zijn	  door	  beiden	  als	  pragmatisch	  beoordeeld.	  De	  Kappa	  waarde	  is	  .93	  (p=0.00).	  	  

	  

Tabel	  19:	  De	  beoordelingen	  van	  de	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  classical	  play	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Hedonisch	   Pragmatisch	   Totaal	  
Beoordelaar	  1	   Hedonisch	   6	   2	   8	  
	   Pragmatisch	   0	   32	   32	  
	   	   6	   34	   40	  
	  

	  

Tot	  slot	  staan	  in	  tabel	  20	  de	  frequenties	  van	  de	  beoordelingen	  op	  de	  image	  map	  website.	  Op	  

enkele	  emotionele	  expressies	  na,	  worden	  68	  van	  de	  75	  uitingen	  door	  beide	  beoordelaars	  als	  

hedonisch	  gezien	  en	  102	  van	  de	  106	  uitingen	  als	  pragmatisch	  (Kappa	  =	  .87,	  p	  =	  0.00)	  
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Tabel	  20:	  De	  beoordelingen	  van	  de	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  pragmatische	  kwaliteit	  op	  de	  image	  map	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Hedonisch	   Pragmatisch	   Totaal	  
Beoordelaar	  1	   Hedonisch	   68	   7	   75	  
	   Pragmatisch	   4	   102	   106	  
	   	   72	   109	   181	  
	  

	  

5.7	  Leeftijd,	  taak	  en	  geslacht	  

In	  deze	  paragraaf	  bespreek	  ik	  de	  resultaten	  met	  betrekking	  tot	  de	  leeftijd	  van	  de	  kinderen,	  het	  

geslacht	  en	  de	  taken	  zij	  moesten	  uitvoeren.	  Allereerst	  is	  in	  tabel	  21	  weergegeven	  hoeveel	  

emotionele	  expressies	  er	  zijn	  geuit	  per	  leeftijd.	  	  

	  

Tabel	  21:	  Aantal	  emotionele	  expressies	  per	  leeftijd	  (percentages	  zijn	  afgerond)	  

Leeftijd	  in	  jaren	   Aantal	  emotionele	  expressies	  

8	  	   23	  	  	  	  	  	  	  	  (8%)	  

9	   77	  	  	  	  	  	  	  	  (28%)	  

10	   115	  	  	  	  	  	  (42%)	  

11	   41	  	  	  	  	  	  	  	  (15%)	  

12	   17	  	  	  	  	  	  	  	  (6%)	  

	  

	  

Van	  de	  in	  totaal	  273	  uitingen	  zijn	  overduidelijk	  de	  meeste	  emotionele	  expressies	  afkomstig	  van	  

de	  10-‐jarigen.	  Een	  verklaring	  voor	  het	  feit	  dat	  de	  8/9-‐jarigen	  mindere	  emotionele	  expressies	  

uiten,	  is	  mogelijk	  omdat	  zij	  nog	  erg	  jong	  zijn	  en	  niet	  zo	  snel	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taak	  

aangeven	  wat	  hun	  gevoel	  is	  bij	  de	  website	  waar	  zij	  op	  navigeren.	  De	  kinderen	  die	  in	  groep	  8	  

zitten	  en	  dus	  ongeveer	  11/12-‐jaar	  zijn,	  vinden	  het	  misschien	  ‘stom’	  om	  te	  veel	  af	  te	  dwalen	  van	  

de	  opdracht	  die	  zij	  hebben	  en	  zich	  emotioneel	  te	  uiten	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taak.	  	  

	  

Met	  behulp	  van	  een	  Chikwadraattoets	  heb	  ik	  bekeken	  of	  een	  positief	  verband	  te	  vinden	  is	  tussen	  

het	  aantal	  emotionele	  uitingen	  en	  de	  leeftijd	  van	  de	  kinderen.	  Het	  is	  echter	  geen	  significant	  

verband.	  Ook	  is	  er	  geen	  significant	  verband	  tussen	  zowel	  de	  leeftijd	  en	  het	  type	  emotie,	  als	  de	  

leeftijd	  en	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies.	  
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Daarnaast	  wijzen	  de	  resultaten	  uit	  dat	  102	  emotionele	  expressies	  worden	  geuit	  door	  meisjes	  met	  

daar	  tegenover	  101	  uitingen	  door	  jongens.	  Gemiddeld	  zijn	  vijf	  uitingen	  gedaan	  door	  meisjes	  en	  

negen	  uitingen	  door	  jongens.	  Hoewel	  er	  aan	  het	  onderzoek	  meer	  meisjes	  deelnamen	  dan	  

jongens,	  blijkt	  dat	  de	  jongens	  uit	  dit	  onderzoek	  het	  minder	  moeilijk	  vinden	  om	  hun	  emoties	  met	  

betrekking	  tot	  de	  website	  te	  uiten.	  Met	  behulp	  van	  een	  independent	  samples	  –	  T	  test	  is	  bekeken	  

of	  dit	  het	  verschil	  in	  het	  aantal	  uitingen	  tussen	  jongens	  en	  meisjes	  significant	  is,	  maar	  dit	  is	  niet	  

het	  geval.	  

	  

	  

Alle	  resultaten	  uit	  dit	  hoofdstuk	  over	  de	  emotionele	  expressie	  zijn	  verkregen	  doordat	  de	  kinderen	  

taken	  uitvoerden	  op	  de	  drie	  typen	  website.	  Daarom	  ga	  ik	  nu	  ook	  dieper	  in	  op	  de	  resultaten	  met	  

betrekking	  tot	  de	  verschillende	  taken.	  In	  tabel	  22	  staat	  weergegeven	  hoeveel	  uitingen	  er	  zijn	  

gedaan	  per	  taak.	  In	  vergelijking	  met	  de	  classic	  website	  zijn	  bij	  de	  classical	  play	  website	  en	  de	  

image	  map	  website	  minder	  taken	  weergeven	  omdat	  de	  tweede	  taak	  in	  elke	  conditie	  hetzelfde	  is.	  	  

	  

	  

Tabel	  22:	  Per	  type	  website	  het	  aantal	  emotionele	  expressies	  per	  taak	  	  

Classic	  website	   Aantal	   Classical	  play	  website	   Aantal	   Image	  map	  website	   Aantal	  

Orthodontist	   13	  	  	  	  	  (25%)	   Aflevering	  WW	  	   17	  (43%)	   Piano	   72	  (40%)	  

Kangoeroe	   12	  	  	  	  	  (23%)	   Rembrandt	   12	  (30%)	   Hoofdluis	   27	  	  	  (15%)	  

Buideldier	   7	  	  	  	  	  	  	  (13%)	   Giraffe	   6	  	  	  	  	  (15%)	   Haai	   26	  	  	  (14%)	  

Balsport	   7	  	  	  	  	  	  	  (13%)	   Wagenziekte	   3	  	  	  	  	  (8%)	   Van	  Gogh	   31	  	  	  (17%)	  

Beethoven	   6	  	  	  	  	  	  	  (12%)	   Turnen	   2	  	  	  	  	  (5%)	   Hockey	   25	  	  	  (14%)	  

Beugels	   5	  	  	  	  	  	  	  (10%)	   	   	   	   	  

Componisten	   1	  	  	  	  	  	  	  (2%)	   	   	   	   	  

Basketbal	   1	  	  	  	  	  	  	  (2%)	   	   	   	   	  

	  

In	  tabel	  22	  is	  te	  zien	  dat	  de	  onderlinge	  verschillen	  tussen	  de	  taken	  in	  het	  aantal	  expressies	  niet	  

ver	  uit	  elkaar	  liggen.	  Tijdens	  het	  opstellen	  van	  de	  taken	  was	  al	  rekening	  gehouden	  met	  het	  feit	  

dat	  per	  taak	  dezelfde	  inspanning	  gedaan	  moest	  worden.	  	  
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Het	  totaal	  aantal	  emotionele	  expressies	  op	  de	  classic	  website	  is	  52	  en	  daarvan	  zijn	  de	  meeste	  

uitingen	  gedaan	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taak	  over	  de	  orthodontist	  en	  de	  kangoeroe.	  De	  

minste	  expressies	  zijn	  geuit	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  taken	  over	  componisten	  en	  basketbal.	  

Een	  verklaring	  kan	  zijn	  dat	  deze	  taken	  snel	  en	  gemakkelijk	  te	  voltooien	  waren.	  	  

	  

Op	  de	  classical	  play	  website	  heeft	  de	  taak	  over	  Rembrandt	  veel	  aanwijzingen	  opgeleverd	  en	  de	  

meeste	  emotionele	  expressies	  zijn	  gedaan	  tijdens	  het	  zoeken	  van	  de	  volgende	  aflevering	  van	  

Willem	  Wever.	  Het	  is	  niet	  zo	  gek	  dat	  hier	  de	  meeste	  aanwijzingen	  te	  vinden	  waren,	  aangezien	  dit	  

voor	  alle	  32	  kinderen	  de	  tweede	  taak	  was	  die	  zij	  op	  de	  classical	  play	  website	  moesten	  uitvoeren.	  	  

	  

Op	  de	  image	  map	  website	  ligt	  het	  totale	  aantal	  emotionele	  expressies	  per	  taak	  het	  hoogst.	  De	  

enige	  taak	  die	  er	  echt	  met	  kop	  en	  schouders	  uit	  steekt	  is	  de	  taak	  waar	  het	  kind	  de	  piano	  moest	  

zoeken	  op	  de	  website.	  Hier	  moet	  wel	  bij	  gezegd	  worden	  dat	  deze	  taak	  door	  alle	  32	  kinderen	  is	  

uitgevoerd.	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  het	  totaal	  aantal	  van	  72	  expressies	  uit	  42	  hedonische	  

expressies	  en	  30	  pragmatische	  expressies	  bestaat.	  Tijdens	  het	  observeren	  viel	  al	  op	  dat	  het	  voor	  

de	  meeste	  kinderen	  een	  uitdaging	  was	  om	  de	  piano	  te	  vinden	  tussen	  alle	  items	  die	  op	  deze	  

website	  aanwezig	  zijn.	  	  

Dit	  gaven	  de	  kinderen	  dan	  ook	  aan	  door	  hun	  lichaamstaal	  maar	  ook	  door	  dit	  hardop	  te	  zeggen.	  

Als	  de	  piano	  echter	  wordt	  gevonden,	  reageren	  de	  kinderen	  erg	  positief	  omdat	  zij	  de	  taak	  hebben	  

voltooid,	  maar	  ook	  door	  het	  feit	  dat	  er	  op	  de	  piano	  gespeeld	  kan	  worden	  en	  dat	  er	  daadwerkelijk	  

muziek	  uit	  komt.	  	  

	  

Met	  de	  Chikwadraattoets	  heb	  ik	  bekeken	  of	  er	  een	  verband	  is	  tussen	  het	  aantal	  emotionele	  

expressies	  en	  de	  taak.	  Er	  is	  geen	  significant	  verschil	  tussen	  de	  frequentie	  emotionele	  expressies	  

die	  voorkomen.	  
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6.	  Conclusie	  

Ondanks	  dat	  de	  data	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak(2010)	  niet	  verzameld	  waren	  om	  

de	  emoties	  te	  meten,	  zijn	  er	  toch	  273	  aanwijzingen	  gevonden	  die	  duiden	  op	  positieve	  en	  

negatieve	  emoties.	  Het	  is	  op	  de	  classic	  en	  classical	  play	  website	  een	  aantal	  keer	  voorgekomen	  

dat	  er	  door	  een	  kind	  geen	  emotionele	  expressies	  zijn	  geuit	  omdat	  de	  taak	  dan	  snel	  voltooid	  was.	  

Op	  de	  image	  map	  website	  is	  daarentegen	  door	  elk	  kind	  wel	  iets	  geuit	  dat	  duidde	  op	  een	  positieve	  

of	  negatieve	  emotie	  richting	  de	  website.	  Door	  een	  methode	  te	  ontwikkelen	  waarin	  observatie	  

centraal	  staat	  en	  specifiek	  te	  letten	  op	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies,	  zijn	  de	  positieve	  

en	  negatieve	  emoties	  getypeerd	  aan	  de	  hand	  van	  het	  emotiewiel.	  In	  dit	  hoofdstuk	  zal	  ik	  per	  

hoofd-‐	  en	  deelvraag	  de	  conclusies	  behandelen	  aan	  hand	  van	  de	  resultaten	  en	  de	  verwachtingen	  

die	  ik	  vooraf	  had	  geformuleerd.	  	  

	  

De	  eerste	  deelvraag	  die	  centraal	  is	  als	  volgt	  geformuleerd:	  Is	  er	  een	  verschil	  in	  hoeveelheid	  

positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  per	  type	  website?	  

Mijn	  vermoeden	  was	  dat	  op	  de	  classic	  website	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  gelijk	  verdeeld	  zou	  zijn.	  De	  resultaten	  wijzen	  echter	  uit	  dat	  de	  kinderen	  voornamelijk	  

negatieve	  emoties	  hebben	  richting	  de	  classic	  website.	  	  

De	  resultaten	  op	  de	  classical	  play	  website	  met	  betrekking	  tot	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  gaan	  ook	  tegen	  mijn	  verwachting	  in.	  Doordat	  de	  kinderen	  pragmatisch	  

gezien	  het	  beste	  scoren	  en	  de	  vormgeving	  speelser	  is	  ten	  opzichten	  van	  de	  classic	  website	  had	  ik	  

gedacht	  dat	  het	  aantal	  positieve	  emotionele	  expressies	  heel	  hoog	  zou	  zijn.	  Het	  aantal	  positieve	  

en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  ligt	  echter	  zeer	  dicht	  bij	  elkaar.	  

De	  opvallendste	  resultaten	  met	  betrekking	  op	  deelvraag	  a	  zijn	  op	  de	  image	  map	  website	  te	  

vinden.	  Hier	  ligt	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  ontzettend	  dicht	  bij	  

elkaar	  terwijl	  mijn	  vermoeden	  was	  dat	  er	  voornamelijk	  negatieve	  uitingen	  door	  de	  kinderen	  

zouden	  worden	  gedaan.	  Ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  kinderen	  pragmatisch	  slecht	  presteren	  op	  de	  

image	  map	  website,	  blijven	  kinderen	  nog	  wel	  veel	  positieve	  emotionele	  expressies	  uiten.	  	  	  

Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dus	  dat	  er	  inderdaad	  een	  verschil	  is	  in	  hoeveelheid	  positieve	  en	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  per	  type	  website	  en	  dat	  dit	  verschil	  zelfs	  significant	  is.	  	  

	  

Om	  antwoord	  te	  geven	  op	  de	  tweede	  deelvraag:	  Is	  er	  een	  verschil	  in	  de	  soort	  emoties	  die	  worden	  

ervaren	  per	  type	  website?,	  heb	  ik	  de	  resultaten	  over	  de	  emoties	  die	  per	  type	  website	  worden	  

ervaren	  met	  elkaar	  vergeleken.	  Het	  valt	  op	  dat	  de	  positieve	  productemotie	  tevredenheid	  het	  

meeste	  voorkomt	  op	  zowel	  de	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  website.	  Op	  de	  image	  map	  
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website	  komt	  daar	  ook	  nog	  de	  productemotie	  plezier	  bij,	  dat	  daarentegen	  op	  de	  classic	  en	  

classical	  play	  website	  maar	  een	  enkele	  keer	  voorkwam.	  Opvallend	  is	  ook	  dat	  de	  expressies	  die	  

onder	  prikkeling,	  verwondering,	  fascinatie	  en	  nieuwsgierigheid	  vallen	  voornamelijk	  op	  de	  image	  

map	  website	  voorkomen.	  Blijkbaar	  lokken	  de	  taken	  of	  de	  ontwerpkeuzes	  op	  de	  image	  map	  

website	  deze	  productemoties	  sneller	  uit	  dan	  op	  de	  classic	  en	  classical	  play	  website.	  	  

	  

Op	  de	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  website	  vallen	  de	  meeste	  negatieve	  expressies	  onder	  

ontevredenheid.	  De	  productemotie	  teleurstelling	  bevat	  het	  hoogste	  percentage	  op	  de	  classic	  

website	  en	  frustratie	  en	  irritatie	  op	  zowel	  de	  classical	  play	  als	  de	  image	  map	  website.	  Het	  komt	  

het	  meeste	  voor	  op	  de	  image	  map	  website	  dat	  kinderen	  emotionele	  expressies	  uiten	  die	  onder	  

minachting	  vallen.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  resultaten	  kan	  ik	  op	  deze	  deelvraag	  positief	  antwoorden:	  

er	  is	  inderdaad	  een	  verschil	  in	  de	  soort	  emoties	  die	  worden	  ervaren	  per	  type	  website	  en	  ook	  dit	  

verschil	  is	  significant.	  	  

	  

Met	  het	  beantwoorden	  van	  deze	  twee	  deelvragen	  kan	  ik	  daarom	  concluderen	  dat	  er	  

aanwijzingen	  te	  vinden	  zijn	  in	  de	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  waaruit	  blijk	  dat	  de	  

emoties	  per	  type	  kinderwebsite	  verschilt	  en	  is	  daarmee	  de	  eerste	  hoofdvraag	  beantwoord.	  	  	  

	  

De	  derde	  deelvraag	  is	  als	  volgt	  geformuleerd:	  Gaan	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  

expressies	  per	  type	  website	  inhoudelijk	  vooral	  over	  de	  hedonische	  of	  de	  pragmatische	  kwaliteit?	  	  

	  

De	  resultaten	  van	  de	  classic	  website	  wijzen	  uit	  dat	  zowel	  de	  positieve	  als	  de	  negatieve	  

emotionele	  expressies	  als	  pragmatisch	  zijn	  beoordeeld.	  Er	  kan	  dus	  niet	  geconcludeerd	  worden	  

dat	  de	  negatieve	  uitingen	  over	  de	  vormgeving	  van	  de	  website	  gaan,	  hier	  maken	  de	  kinderen	  geen	  

opmerkingen	  over.	  Wat	  wel	  overeenkomt	  met	  mijn	  verwachtingen	  is	  dat	  de	  positieve	  emotionele	  

expressies	  voornamelijk	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaan:	  dat	  gaan	  ze	  allemaal.	  De	  kinderen	  

laten	  dus	  wel	  blijken	  dat	  zij	  de	  classic	  website	  waarderen	  op	  het	  gebied	  van	  pragmatische	  

kwaliteit.	  	  

De	  resultaten	  wat	  betreft	  de	  hedonische	  en	  de	  pragmatische	  emotionele	  op	  de	  classical	  play	  

website	  laten	  zien	  dat	  de	  positieve	  uitingen	  vooral	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaan.	  Ook	  de	  

negatieve	  emotionele	  expressies	  gaan	  overwegend	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit,	  maar	  één	  

negatieve	  uiting	  is	  hedonisch.	  De	  speelse	  elementen	  hebben	  bij	  de	  kinderen	  uit	  het	  onderzoek	  

niet	  erg	  veel	  los	  gemaakt,	  zowel	  positief	  als	  negatief	  niet.	  Ook	  is	  er	  een	  significant	  verschil	  tussen	  

de	  frequenties	  van	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  over	  de	  hedonische	  en	  

pragmatisch	  kwaliteit	  op	  de	  classical	  play	  website.	  
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Het	  grote	  aantal	  positieve	  emotionele	  expressies	  op	  de	  image	  map	  website	  is	  inderdaad	  te	  wijten	  

aan	  de	  ontwerpkeuzes	  van	  dit	  type	  website.	  Meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  positieve	  uitingen	  gaan	  

over	  de	  hedonische	  kwaliteit.	  Ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  kinderen	  slecht	  presteren,	  dit	  blijkt	  ook	  uit	  

het	  feit	  dat	  de	  negatieve	  emotionele	  expressies	  over	  de	  pragmatische	  kwaliteit	  gaan,	  hebben	  

kinderen	  positieve	  emoties	  richting	  de	  website.	  Het	  betekent	  dus	  niet	  dat	  een	  slechte	  prestatie	  

automatisch	  zorgt	  voor	  een	  lage	  waardering	  van	  de	  website.	  Ook	  op	  dit	  type	  website	  is	  een	  

significant	  verschil	  gevonden	  tussen	  het	  aantal	  positieve	  en	  negatieve	  emotionele	  expressies	  

over	  de	  hedonische	  en	  pragmatisch	  kwaliteit.	  	  

	  

Als	  wij	  kijken	  naar	  de	  relatie	  tussen	  affectie	  en	  emoties,	  blijkt	  uit	  mijn	  onderzoek	  dat	  er	  niet	  op	  

een	  type	  website	  overwegend	  positieve	  emotionele	  expressies	  worden	  geuit.	  De	  aantallen	  liggen	  

dicht	  bij	  elkaar	  en	  de	  affectie	  is	  daarom	  niet	  het	  sterkst	  met	  één	  van	  de	  drie	  typen	  websites.	  Er	  

kan	  echter	  naar	  aanleiding	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  classic	  en	  classical	  play	  website	  

geconcludeerd	  worden	  dat	  het	  niet	  automatisch	  betekent	  dat	  kinderen	  een	  sterkere	  affectie	  met	  

een	  website	  hebben	  zodra	  zij	  er	  goed	  op	  presteren.	  Ook	  is	  het	  niet	  het	  geval	  dat	  kinderen	  een	  

zwakke	  affectie	  met	  de	  website	  hebben	  zodra	  zij	  er	  slecht	  op	  presteren,	  zo	  blijkt	  uit	  de	  resultaten	  

van	  de	  image	  map	  website.	  De	  kinderen	  waarderen	  alsnog	  de	  ontwerpkeuzes	  die	  zijn	  gericht	  op	  

de	  user-‐experience,	  ondanks	  de	  slechte	  gebruiksvriendelijkheid.	  	  
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7.	  Discussie	  

In	  dit	  hoofdstuk	  zal	  ik	  terugblikken	  op	  de	  sterke	  en	  zwakke	  punten	  van	  het	  onderzoek	  voor	  deze	  

masterscriptie.	  De	  methode	  die	  is	  ontwikkeld	  om	  de	  positieve	  en	  negatieve	  emoties	  in	  kaart	  te	  

brengen	  zonder	  dat	  hier	  specifiek	  naar	  wordt	  gevraagd,	  is	  van	  toegevoegde	  waarde	  in	  

toekomstige	  onderzoeken.	  Uit	  de	  literatuur	  blijkt	  dat	  het	  voor	  zowel	  lastig	  is	  voor	  volwassen	  als	  

kinderen	  om	  hun	  gedachten	  en	  gevoelens	  onder	  woorden	  te	  brengen.	  Met	  de	  methode	  uit	  dit	  

onderzoek	  kan	  door	  middel	  van	  het	  noteren	  van	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  zowel	  de	  

positieve	  als	  de	  negatieve	  emoties	  verzameld	  worden.	  	  

	  

Aan	  de	  hand	  van	  bevindingen	  van	  een	  tweede	  beoordelaar	  blijkt	  dat	  grotendeels	  dezelfde	  

verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  worden	  geselecteerd	  zodra	  er	  naar	  een	  opname	  wordt	  

gekeken.	  Dit	  is	  echter	  voor	  maar	  een	  aantal	  opnames	  gedaan.	  Nadat	  alle	  bevindingen	  in	  een	  SPSS	  

bestand	  waren	  verwerkt,	  was	  het	  lastig	  om	  veel	  statistische	  berekeningen	  te	  doen	  met	  de	  

resultaten.	  Dit	  komt	  omdat	  de	  hoeveelheid	  emotionele	  expressies	  per	  type	  website	  flink	  

uiteenloopt.	  Met	  deze	  ontwikkelde	  methode	  kunnen	  er	  ook	  moeilijk	  groepen	  gecreëerd	  worden	  

met	  hetzelfde	  aantal	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies.	  

	  

Om	  te	  bekijken	  of	  het	  meten	  van	  de	  emoties	  met	  behulp	  van	  deze	  methode	  betrouwbaar	  is,	  

heeft	  een	  tweede	  beoordelaar	  alle	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  nogmaals	  beoordeeld	  

op	  positief	  en	  negatief,	  type	  emotie	  en	  hedonisch	  en	  pragmatisch.	  De	  Kappa’s	  vielen	  voor	  de	  

beoordeling	  van	  positief	  en	  negatief	  en	  hedonische	  en	  pragmatisch	  zeer	  hoog	  uit.	  Deze	  

resultaten	  laten	  zien	  dat	  de	  methode	  met	  betrekking	  tot	  deze	  onderdelen	  betrouwbaar	  is.	  	  

De	  Kappa’s	  met	  betrekking	  tot	  de	  beoordelingen	  van	  het	  type	  emotie	  vallen	  lager	  uit,	  maar	  zijn	  

nog	  steeds	  redelijk	  goed.	  De	  beoordelingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  classical	  play	  website	  komen	  erg	  

goed	  overeen	  en	  de	  beoordelingen	  op	  de	  classic	  en	  image	  map	  website	  liggen	  iets	  verder	  uit	  

elkaar.	  Dit	  is	  niet	  erg	  vreemd	  omdat	  er	  toch	  veel	  keuze	  is	  in	  het	  type	  emotie	  om	  de	  expressie	  te	  

beoordelen	  en	  de	  beoordeling	  ook	  vaak	  afhankelijk	  is	  van	  de	  context	  waarin	  de	  uiting	  is	  gedaan.	  

Ook	  kan	  het	  geval	  zijn	  dat	  bij	  een	  verbalisatie	  of	  een	  non-‐verbale	  expressie	  eerder	  naar	  een	  

ander	  type	  emotie	  wordt	  geneigd.	  Zo	  kwam	  het	  voor	  dat	  een	  kind	  schrok	  van	  de	  geluiden	  op	  een	  

website,	  dit	  kan	  zowel	  als	  verwondering	  gezien	  worden	  maar	  ook	  als	  ontevredenheid	  over	  de	  

aanwezige	  audio	  op	  de	  website.	  Daarom	  blijft	  het	  typeren	  van	  een	  verbalisatie	  en	  non-‐verbale	  

expressie	  met	  een	  emotie	  toch	  erg	  subjectief.	  	  
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In	  mijn	  onderzoek	  is	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  opnames	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐

Mannak	  (2010)	  waarin	  de	  sessies	  van	  de	  kinderen	  op	  de	  websites	  schoolbieb.nl,	  willemwever.nl	  

en	  kids.kennisnet.nl	  zijn	  geanalyseerd.	  Deze	  websites	  komen	  namelijk	  grotendeels	  overeen	  met	  

de	  ontwerpkeuzes	  van	  een	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  website	  maar	  zijn	  geen	  

prototypes.	  Hier	  was	  het	  onderzoek	  van	  Jochmann-‐Mannak	  (2010)	  ook	  niet	  op	  gericht.	  

Jochmann-‐Mannak	  is	  inmiddels	  bezig	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  onderzoek	  waarin	  duidelijke	  

prototypes	  van	  een	  classic,	  classical	  play	  en	  image	  map	  website	  zijn	  ontworpen	  waarin	  alle	  

bijbehorende	  standaarden	  en	  conventies	  in	  verwerkt	  zijn.	  

	  

De	  ontwikkelde	  methode	  maar	  daarnaast	  ook	  de	  resultaten	  uit	  dit	  onderzoek	  zijn	  weer	  een	  stap	  

verder	  in	  de	  richting	  van	  de	  denkwereld	  van	  het	  kind	  als	  zij	  navigeren	  op	  websites	  die	  voor	  hen	  

zijn	  gemaakt,	  wat	  weer	  tot	  meer	  inzicht	  heeft	  geleid	  over	  de	  functionaliteit	  en	  de	  positieve	  en	  

negatieve	  emoties	  ten	  opzichte	  van	  de	  drie	  typen	  websites.	  Het	  blijft	  echter	  de	  vraag	  of	  

ontwerpers	  een	  webomgeving	  kunnen	  creëren	  waar	  elke	  bezoeker	  positieve	  emoties	  beleeft	  

worden.	  	  

	  

 

“Designers	  can	  shape,	  but	  they	  can-‐	  not	  determine.	  They	  can	  create	  possibili-‐	  ties	  but	  they	  cannot	  

create	  certainties.	  The	  same	  holds	  true	  for	  emotional	  experi-‐	  ences.	  Promising	  that	  a	  certain	  set	  of	  

design	  recommendations—if	  put	  into	  action—will	  always	  result	  in	  a	  particular	  set	  of	  emotions,	  

may	  be	  promising	  more	  than	  can	  be	  delivered.	  (Hassenzahl,	  2004)”	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   58	  

Literatuurlijst	  

	  

Carrol,	  J.M.	  (2004).	  Beyond	  fun.	  Interactions	  11,5	  (Sep.	  2004),	  38-‐40.	  

	  

Desmet,	  P.M.A.	  (2008)	  Product	  Experience:	  Product	  Emotion.	  Elsevier.	  

	  

Dorman,	  C.	  (2000).	  Engaging	  consumers,	  using	  humour	  in	  electronic	  commerce.	  Computers	  and	  

Fun	  3,	  BCS	  HCI	  Group,	  York,	  England.	  	  

	  

Druin,	  A.	  (2002).	  “The	  Role	  of	  Children	  in	  the	  Design	  of	  New	  Technology”.	  Behaviour	  and	  

Information	  Technology,	  21,	  1,	  1-‐25	  

	  

Druin,	  A.	  Hutchinson,	  H.,	  Foss,	  E.	  Hatley,	  L.	  Golub,	  E.	  Leigh	  Guha,	  M.	  and	  Fails,	  J.	  (2009).	  	  

How	  children	  search	  the	  internet	  with	  keyword	  interfaces.	  In	  Anonymous	  8th	  International	  

Conference	  on	  Interaction	  Design	  and	  Children.	  	  (Como,	  Italy,).	  ACM,	  89-‐96.	  

	  

Druin	  et	  al.	  (2009).	  How	  Children	  Search	  the	  Internet	  with	  Keyword	  Interfaces.	  In	  of	  the	  8th	  

International	  Conference	  on	  Interaction	  Design	  and	  Children.	  (New	  York,	  USA).	  ACM	  

Fischer,	  F.	  (2010)	  Zin	  en	  onzin	  van	  emoties.	  H1-‐H2	  	  

	  

Hassenzahl,	  M.	  (2004).	  The	  interplay	  of	  beauty,	  good-‐	  ness	  and	  usability	  in	  interactive	  products.	  

Human-‐	  Computer	  Interaction,	  19	  (4).	  

Hoffman,	  R.	  En	  Krauss,	  K.	  (2000).	  A	  critical	  evaluation	  of	  literature	  on	  visual	  aesthetics	  for	  the	  

web,	  in	  Proceedings	  of	  SAICSIT	  2004,	  pp.	  205-‐	  209.	  	  

Hutchinson	  et.	  al.	  (2005).	  How	  do	  I	  find	  blue	  books	  about	  dogs?	  The	  errors	  and	  frustrations	  of	  

young	  digital	  library	  users.	  	  

	  

Jochmann	  –	  Mannak,	  H	  (2010).	  Three	  types	  of	  children’s	  informational	  websites:	  an	  inventory	  of	  

design	  standards	  and	  conventions.	  	  

	  

Kooi,	  van	  der,	  M	  (2010).	  Bachelorscriptie:	  Wegwijs	  Worden	  op	  het	  Web:	  Kinderspel?	  	  



	   59	  

Mandryk,	  R.L,	  Inkpen,	  K.M.	  and	  Calvert,	  T.W.	  (2006).	  Using	  psychophysiological	  techniques	  to	  

measure	  user	  experience	  with	  entertainment	  technologies.	  	  

Monk,	  A.	  Hassenzahl,	  M.,	  Blythe,	  M.,	  and	  Reed,	  D	  (2002).	  Funology:	  designing	  enjoyment.	  In	  CHI	  

’02	  Extended	  Abstracts	  on	  Human	  Factors	  in	  Computing	  Systems	  (Minneapolis,	  Minnesota,	  USA,	  

April	  20-‐	  25,	  2002).	  CHI	  ’02,	  ACM,	  New	  York,	  NY,	  924-‐925.	  

	  

Nielsen,	  Gilutz	  (2002).	  Usability	  of	  Websites	  for	  Children:	  70	  design	  guidelines	  based	  on	  usability	  

studies	  with	  kids	  

	  

Read	  en	  Markopoulos,	  P.	  (2008).	  LIFELONG	  INTERACTIONS	  Understanding	  children’s	  interactions:	  

evaluating	  children’s	  interactive	  products.	  Interactions	  15,6	  (Nov.	  2008),	  26-‐29.	  

Read,	  J.,	  Macfarlane	  S.,	  Casey,	  C.	  (2002).	  Endurability,	  Engagement	  and	  Expectations:	  Measuring	  

Children’s	  fun.	  Department	  of	  computing,	  University	  of	  Central	  Lancashire.	  

	  

Scott,	  J.	  (2000).	  Children	  as	  Respondents:	  The	  Challenge	  for	  Quantitative	  Methods.	  In	  P.	  

Christensen	  and	  A.	  James.	  Research	  with	  Children:	  Perspectives	  and	  Practices.	  RoutledgeFalmer.	  

London,	  UK.	  	  

	  

Schmidt,	  K.	  and	  Cohn,	  J.	  (2002).	  Human	  facial	  expressions	  as	  adaptions:	  Evalutionary	  questions	  in	  

facial	  expression.	  Yearbook	  of	  Physical	  Anthropology,	  44:3-‐24.	  	  

	  

Smilansky,	  S.	  &	  Sheftaya,	  L.	  (1990).	  Facilitating	  play:	  A	  medium	  for	  promoting	  cognitive,	  

sociemotional,	  and	  academic	  development	  in	  young	  children.	  Gaithersburg,	  MD:	  Psycho-‐social	  &	  

Educational	  Publications.	  	  

	  

Shneiderman,	  B.	  (2004).	  Designing	  for	  Fun:	  How	  Can	  We	  Design	  User	  Interface	  to	  Be	  More	  Fun?	  

University	  of	  Maryland,	  USA.	  

	  

Strauss,	  A.L.	  and	  Corbin,	  J.	  1990.	  Basics	  of	  qualitive	  research	  –	  Techniques	  and	  Procedures	  for	  

Developing	  Gorunded	  Theory.	  Sage	  Newbury	  Park,	  CA.	  

	  

	  Tractinsky,	  N.	  (1997).	  Aesthetics	  and	  Apparent	  Usability:	  Empirically	  Assessing	  Cultural	  and	  

Methodological	  Issues.	  CHI	  97	  Electronic	  Publications:	  Papers	  	  

	  



	   60	  

Read,	  J.C.	  and	  MacFarlane,	  S.	  (2000).	  Measuring	  Funusability	  testing	  for	  children.	  Computers	  and	  

Fun	  3,	  BCs,	  HVI	  Group,	  York,	  England.	  

	  

Schaik	  van,	  P.	  and	  Ling,	  J,	  (2008).	  Modeling	  user	  experience	  with	  websites:	  Usability,	  hedonic	  

value,	  beauty	  and	  goodness,	  Interacting	  with	  computers,	  20,	  3,	  419	  –	  432.	  

	  

Scherer,	  K.R.	  (2005).	  What	  are	  emotions?	  Ans	  how	  can	  they	  be	  measured?	  Social	  Science	  

Information	  2005	  44:	  695	  

	  

Tian,	  Y.L.,	  Kanade,	  T.,	  and	  Cohn	  J.	  F.	  (2005).	  Chapter	  11	  Facial	  Expression	  Analysis.	  Handbook	  of	  

face	  regognigtion,	  2005-‐	  Springer	  

	  

Gebruikte	  Links:	  	  

http://www.dutchcowgirls.nl/online/4782 

http://www.europa-‐nu.nl/id/violg2v3f3zm/nieuws/nederlandse_kinderen_recordhouder?ctx=vhtsff47kkv4	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   61	  

Bijlage	  1	  De	  verbalisaties	  en	  non-‐verbale	  expressies	  per	  type	  website	  

1.	  De	  uitingen	  op	  de	  classic	  website	  
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2.	  De	  uitingen	  op	  de	  classical	  play	  website	  
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3.	  De	  uitingen	  op	  de	  image	  map	  website	  
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Bijlage	  2:	  Het	  Excel-‐	  en	  SPSS	  bestand	  
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Bijlage	  3:	  De	  beoordelingen	  van	  het	  type	  emotie	  	  

	  

Classic	  website	  

	  

De	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  emoties	  op	  de	  classic	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Tevredenheid	   Opluchting	   Plezier	   Prikkeling	   Verwondering	   Fascinatie	   Nieuwsgierigheid	  

Beoordelaar	  1	   Tevredenheid	   9	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Opluchting	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Plezier	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Prikkeling	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Verwondering	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Fascinatie	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Nieuwsgierighei
d	  

0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  

	  

	  

De	  beoordelingen	  van	  de	  negatieve	  emoties	  op	  de	  classic	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Ontevredenheid	   Frustratie	   Irritatie	   Teleurstelling	   Minachting	   Verveling	  

Beoordelaar	  1	   Ontevredenheid	   11	   0	   4	   4	   0	   0	  

	   Frustratie	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Irritatie	   3	   0	   2	   1	   0	   0	  

	   Teleurstelling	   5	   0	   1	   4	   0	   0	  

	   Minachting	   0	   0	   1	   0	   0	   0	  

	   Verveling	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
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Classical	  play	  website	  

	  

De	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  emoties	  op	  de	  classical	  play	  

Beoordelaar	  2	  	  

Tevredenheid	   Opluchting	   Plezier	   Prikkeling	   Verwondering	   Fascinatie	   Nieuwsgierigheid	  

Beoordelaar	  1	   Tevredenheid	   10	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  

	   Opluchting	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Plezier	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	  

	   Prikkeling	   0	   0	   0	   4	   0	   0	   0	  

	   Verwondering	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  

	   Fascinatie	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Nieuwsgierighei
d	  

0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	  

De	  beoordelingen	  van	  de	  negatieve	  emoties	  op	  de	  classical	  play	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Ontevredenheid	   Frustratie	   Irritatie	   Teleurstelling	   Minachting	   Verveling	  

Beoordelaar	  1	   Ontevredenheid	   8	   0	   1	   0	   0	   0	  

	   Frustratie	   0	   2	   0	   1	   0	   0	  

	   Irritatie	   0	   0	   2	   2	   0	   0	  

	   Teleurstelling	   2	   0	   0	   3	   0	   0	  

	   Minachting	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

	   Verveling	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
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Image	  map	  website	  	  

De	  beoordelingen	  van	  de	  positieve	  emoties	  op	  de	  image	  map	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Tevredenheid	   Opluchting	   Plezier	   Prikkeling	   Verwondering	   Fascinatie	   Nieuwsgierigheid	  

Beoordelaar	  1	   Tevredenheid	   10	   12	   3	   0	   0	   0	   0	  

	   Opluchting	   4	   5	   1	   0	   0	   0	   0	  

	   Plezier	   0	   0	   23	   2	   0	   0	   0	  

	   Prikkeling	   0	   0	   6	   5	   1	   0	   0	  

	   Verwondering	   0	   0	   7	   1	   2	   0	   0	  

	   Fascinatie	   0	   0	   2	   0	   1	   2	   0	  

	   Nieuwsgierighei
d	  

0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	  

	  

De	  beoordelingen	  van	  de	  negatieve	  emoties	  op	  de	  image	  map	  website	  

Beoordelaar	  2	  	  

Ontevredenheid	   Frustratie	   Irritatie	   Teleurstelling	   Minachting	   Verveling	  

Beoordelaar	  1	   Ontevredenheid	   22	   2	   10	   0	   0	   0	  

	   Frustratie	   4	   2	   6	   1	   0	   0	  

	   Irritatie	   5	   1	   9	   1	   0	   0	  

	   Teleurstelling	   10	   0	   0	   6	   0	   0	  

	   Minachting	   3	   0	   3	   0	   0	   0	  

	   Verveling	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  

	  

	  


