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Abstract 

 

In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar een methode om pragmatische en hedonische kwaliteit van websites bij 

kinderen te meten. Er zijn drie websites onderzocht: Schoolbieb (een classic website), WillemWever (een classic play 

website) en KidsKennisnet (een image map website). Deze websites zijn onderzocht op beauty, fun en goodness. In het 

artikel wordt een methode getest die gebaseerd is op woordparen van Hassenzahl (2004) voor het meten van 

pragmatische en hedonische kwaliteit. Deze woordparen zijn door ons omgezet in illustraties. De methode bleek niet 

betrouwbaar genoeg maar leverde toch enkele interessante resultaten op. Uit het onderzoek bleek dat pragmatische en 

hedonische kwaliteit niet samenhangen, dus wanneer een website als mooi wordt beoordeeld, hoeft dit niet te betekenen 

dat de website ook als goed wordt beoordeeld, en andersom. Door gebruik van een voor- en nameting met behulp van 

een smiley-o-meter en ranking bleek dat de evaluatie van beauty in de voor- en nameting  relatief stabiel is, terwijl de 

evaluatie van goodness verandert door ervaring. Deze resultaten bleken ook uit eerder onderzoek van o.a. Van Schaik en 

Ling (2008). 
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Inleiding 

 

Kinderen krijgen steeds meer te maken met internet. In het verleden werd onderzoek naar internet voornamelijk 

uitgevoerd onder volwassenen, kinderen werden ongeschikt geacht voor dit soort onderzoek. Dit blijkt onder andere uit 

het onderzoek van Hanna, Risden & Alexander (1997): “Usability research with children has often been considered 

either too difficult to carry out with unruly subjects, or not neccessary for an audience that is satisfied with gratuitous 

animations and funny noises.” Om goede digitale omgevingen voor kinderen te ontwerpen is het echter nodig om 

onderzoek uit te voeren onder de kinderen zelf. De bruikbaarheid van een product is namelijk sterk gerelateerd aan het 

plezier dat kinderen er aan beleven, en daarom is het van groot belang om het perspectief van kinderen te ontdekken 

(Large, Behesti & Rahman, 2002).   

Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek van Jochmann (unpublished work). In haar onderzoek vond ze dat er 

drie verschillende soorten websites voor kinderen zijn: classic websites, classic play websites en image map websites.  

 

Jochmann heeft onderzoek gedaan naar de pragmatische kwaliteiten van deze drie soorten websites. Bij onderzoek naar 

pragmatische kwaliteit gaat het om hoe goed een website is. Dit kan op objectieve manieren gemeten worden, 

bijvoorbeeld door te meten hoe lang de deelnemers nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren. Pragmatische 

kwaliteit kan ook subjectief onderzocht worden, in dit geval worden de deelnemers ondervraagd over hun percepties en 

evaluaties van de website. In dit geval worden vragen gesteld als: hoe goed vind je de website, etc.. Uit het onderzoek 

van Jochmann bleek dat image map-websites geen hogere pragmatische kwaliteit hadden dan de minder mooie. Daarom 

willen we in dit onderzoek, behalve naar pragmatische kwaliteit, ook naar hedonische kwaliteit kijken. De hedonische 

kwaliteit van een website is hoe mooi de deelnemers de website vinden. Dit is gemakkelijk op een subjectieve manier te 

onderzoeken. Dit gebeurt net als bij pragmatische kwaliteit bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst waarbij de 

deelnemers vragen gesteld worden als: hoe mooi vind je de website of wat vind je van de kleuren van de website. 

Hedonische kwaliteit kan ook onderzocht worden op een objectieve manier, het is echter ingewikkeld om zulk 

onderzoek uit te voeren omdat hier heel geavanceerde methoden voor nodig zijn als modellen voor het aflezen van 

gezichtsuitdrukkingen (bijvoorbeeld automatic facial expression analysis (AFEA)) of het gebruik van sensoren op het 

gezicht om veranderingen in gezichtsuitdrukking te meten (facial electromyography (EMG)). Vanwege de moeilijkheid 

hedonische kwaliteit objectief te meten en vanwege de kleinschaligheid van ons onderzoek hebben wij besloten de 

hedonische kwaliteit slechts subjectief te meten. 

 

In dit artikel bespreken we de resultaten van ons onderzoek naar een methode om pragmatische en hedonische kwaliteit 

van websites bij kinderen te meten. Ook bespreken we de uitkomsten van ons onderzoek naar  pragmatische en 

hedonische kwaliteit van drie verschillende websites. Nielsen (2007) stelt dat gebruiksvriendelijkheid (pragmatische 

kwaliteit) een noodzakelijke, maar niet in alle gevallen een voldoende conditie vormt voor positieve beoordelingen van 

de kwaliteit van een system. We verwachten dan ook dat de hedonische kwaliteit van een website zal beïnvloeden  hoe 

positief de deelnemers oordelen over de pragmatische kwaliteit van de website. Met dit onderzoek hopen we te 

achterhalen of dit inderdaad het geval is. In het eerste hoofdstuk schetsen we een theoretisch kader van eerder 

onderzoek naar kinderen en internet en eerder onderzoek naar pragmatische en hedonische kwaliteit. In het hoofdstuk 

dat daarop volgt bespreken we onze methode waarna we in het derde hoofdstuk onze resultaten bespreken. In het vierde 

hoofdstuk beschrijven we onze conclusies en ten slotte is in hoofdstuk zes de discussie te vinden.
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Hoofdstuk 1. Theoretisch kader 

 

Sinds het ontstaan van internet heeft het zoekgedrag naar informatie van kinderen steeds meer aandacht gekregen van 

onderzoekers. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op drie gebieden binnen het zoekgedrag van kinderen op internet 

die eerder zijn behandeld in de literatuur: ten eerst de zoekmethoden die kinderen volgens onderzoekers gebruiken en de 

resultaten daarvan, ten tweede een aantal problemen die kinderen volgens de literatuur regelmatig tegenkomen bij het 

zoeken naar informatie op internet en ten slotte enkele uitkomsten uit eerder onderzoek over hoe websites voor kinderen 

werken en hoe ze er volgens de gebruikers uit zouden moeten zien. 

 

1.1 Zoekmethoden 

Kinderen van tien en elf jaar oud lukt het vaak niet om systematische zoekstrategieën te plannen, in plaats daarvan 

gebruiken ze in 80 procent van hun zoekpogingen 'browsing strategies': ze surfen rond en klikken door in plaats van te 

zoeken met woorden (Schackter, Chung & Dorr, 1998, Large, Beheshti & Moukdad, 1999). Wanneer ze die browsing 

strategies gebruikten, ging dat vaak ten koste van het lezen van de informatie. Kinderen zoeken zelden lineair, maar 

keren daarentegen vaak terug naar een bepaalde pagina (Wallace, Kupperman, Krajcik & Soloway, 2000) en maken veel 

gebruik van het pijltje terug, om weer naar de vorige pagina te gaan (Bilal & Kirby, 2001). Browsing gaat heel snel: 

kinderen brachten zelden meer dan een paar minuten door op een site (Kafai & Bates, 1997). Wanneer ze een 

zoekresultaat bekeken, bekeken de kinderen de website snel om de relavantie van de website te beoordelen, ze lazen 

zelden verder dan het eerste scherm en scrolden niet naar beneden (Fidel e.a., 1999). Met browsing zijn kinderen 

overigens net zo succesvol als ervaren gebruikers van het internet, terwijl het gebruik van de zoekmachine beter gaat bij 

ervaren gebruikers (Lazonder, Biemand & Wopereis, 2000). 

Uit meer recent onderzoek blijkt echter dat kinderen meer gebruik maken van zoeken dan van browsing, in het 

onderzoek van Druin (2009) gebruikt bijvoorbeeld de helft van de kinderen om informatie te vinden sleutelwoorden en 

gebruikt de andere helft natuurlijke taal om de informatie te vinden. 

 

1.2 Problemen 

Chen (2003)  behandelt in haar artikel een aantal problemen dat kinderen onder andere tegenkomen bij het zoeken op 

internet. Als eerste noemt ze problemen met spellen en met omgaan met het keyboard. Solomon (1993) heeft in zijn 

onderzoek gevonden dat spelling het overheersende probleem was voor alle groepen, maar vooral voor de jongste 

kinderen. Het tweede probleem dat ze noemt is het goed formuleren van een zoekterm. Kinderen denken vaak niet aan 

het gebruik van synoniemen, gelijkwaardige termen of gerelateerde termen (Large, Behesti &Moukdad, 1999). Ook het 

vinden van het goede sleutelwoord was een probleem voor kinderen. Een ander probleem is de evaluatie van de 

zoekresultaten. Kinderen besteden weinig tijd aan het evalueren van de verkregen resultaten, soms kijken ze er zelfs niet 

naar (Chen 1993, Fidel e.a. 1999). Ook Druin (2009) vond ditzelfde resultaat: “The majority of the participants never 

went beyond the first page of results and typically, the first result was selected. The second, third, forth, and sixth results 

were selected second with an even distribution.  This finding confirms Bilal’s earlier finding that children rarely 

examine more than five result links and highlights the need for changes to the design of result pages for children.” (p.7) 

 Ook de zoekmethode, dus het browsing van kinderen, ziet Chen als een probleem, omdat dit leidt tot minder nadenken 

over de informatiebehoefte, minder plannen en minder evalueren van de verkregen resultaten (Fidel e.a., 1999). 

Ondanks alle problemen die ze tegenkomen zijn kinderen enthousiaste internetgebruikers. Volgens Chen moeten 

leerlingen vaardigheden op drie gebieden ontwikkelen: speciale vaardigheden om te zoeken, vaardigheden in het 

zoekproces zelf en vaardigheden in lezen op het internet. 
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1.3 Websites voor kinderen 

Large, Behesti en Rahman (2002) hebben drie kinderwebsites (Ask Jeeves for Kids, KidsClick en Yahooligans!) 

kwalitatief onderzocht door kinderen te vragen naar hun mening over de sites. Uit dit onderzoek kwamen o.a. de 

volgende aanbevelingen voor websites voor kinderen: 

 de websites moeten zowel informerende als amuserende opties hebben 

 de websites moeten veel kleur, leuke plaatjes en vooral animaties bevatten 

 de naam van de website moet duidelijk te onderscheiden zijn 

 wit als achtergrond is altijd slecht en het lettertype mag niet te klein zijn 

 de woordkeus moet gepast zijn voor de doelgroep 

 wanneer het makkelijk was om sleutelwoorden te vinden is zoeken via sleutelwoorden het handigst, maar 

wanneer dat lastig is, is natuurlijke taal handiger 

 de website moet snel zoeken   

 categorieën zijn handig 

 spellingcontrole is een goed idee 

Ook Bilal (1999) heeft onderzoek gedaan naar drie kinderwebsites (Yahooligans!, Ask Jeeves for Kids en Super 

Snooper). Ze concludeert dat kinderen websites zouden moeten gebruiken die speciaal voor hen gemaakt zijn, maar dat 

iedere site zijn sterke en zwakke kanten heeft voor het zoeken van informatie. In een later artikel over Yahooligans! 

geeft ze de volgende aanbevelingen voor websites voor kinderen: meer instructie, zoekvoorbeelden, natuurlijke taal, het 

hiërarchisch ordenen van de resultaten, eenvoudige schermen, context gevoelige hulp, spellingcontrole, effectieve 

feedback en een online uitleg  (2000).    

Druin (2009) heeft in haar onderzoek naar zoekgedrag van kinderen op het internet gebruik gemaakt van Google, een 

website die niet speciaal voor kinderen ontworpen is. Tijdens haar onderzoek valt het haar op dat tien van de twaalf 

kinderen Google regelmatig gebruiken. Soms leidt dit tot frustratie, bijvoorbeeld als ze iets niet kunnen vinden, maar 

over het algemeen waren de kinderen toch redelijk positief over Google. Hieruit blijkt dat er blijkbaar ook websites zijn 

die aan de wensen van kinderen voldoen zonder dat ze daar speciaal voor ontworpen zijn. 

 

1.4 Onderzoek naar pragmatische en hedonische kwaliteit 

Eerder onderzoek naar pragmatische en hedonische kwaliteit van websites is gedaan door Van Schaik en Ling in hun 

artikel  'Modelling user experience with web sites: Usability, hedonic value, beauty and goodness' (2008). In dit artikel 

bespreken ze de manipulatie van websites en de gevolgen daarvan op beauty en goodness. Ze verwijzen hierbij naar 

onderzoek en methode van Hassenzahl (2003, 2004).  

In de methode van Hassenzahl worden goodness en beauty onderzocht aan de hand van percepties en evaluaties. 

Percepties en evaluaties zijn twee verschillende dingen omdat een positieve perceptie van pragmatische of hedonische 

kwaliteitsattributen kan leiden tot een positieve evaluatie, maar dit gaat niet automatisch zo (Van Schaik en Ling 2008, 

p. 420). Volgens Hassenzahl is de beoordeling van hedonische kwaliteit relatief stabiel en komen daardoor de percepties 

en evaluaties overeen. Pragmatische kwaliteit daarentegen verandert door de ervaring van het gebruik van de website en 

daardoor kunnen de percepties en evaluaties  verschillen. Deze conclusie volgt ook uit het onderzoek van Van Schaik en 

Ling. 
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1.5 Hoofdvraag, deelvragen en hypothesen 

Naar aanleiding van deze theorie hebben we onze hoofdvraag en een aantal deelvragen opgesteld: 

Hoofdvraag: 

Hoe kunnen we pragmatische en hedonische kwaliteit van websites onderzoeken bij kinderen? 

 

De deelvragen die we hebben opgesteld om onze hoofdvraag te beantwoorden zijn: 

 is er een verband tussen pragmatische en hedonische kwaliteit? 

 vinden wij in ons onderzoek terug dat beauty relatief stabiel is ten opzichte van goodness? 

 is het omzetten van de woordparen van Hassenzahl (2004) in illustraties een betrouwbare methode? 

 

Onze hypothesen zijn: 

 websites die als mooi beschouwd worden, worden ook als beter beoordeeld  

 beauty (hedonische kwaliteit) is stabieler dan goodness (pragmatische kwaliteit) 

 onze methode is betrouwbaar
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Hoofdstuk 2. Methode 

 

2.1 Deelnemers  

Aan het onderzoek namen negen proefpersonen deel. De proefpersonen kwamen allemaal van dezelfde basisschool, uit 

de groepen 5, 6 en 7. Het onderzoek werd op school, onder schooltijd uitgevoerd. De leerlingen zijn geselecteerd door 

de leerkrachten. De leeftijd varieerde van acht tot elf jaar, de gemiddelde leeftijd was 9,3 jaar.  Drie proefpersonen 

waren jongens, de andere zes waren meisjes. 

 

2.2 Materiaal 

We hebben de pragmatische en hedonische kwaliteit van drie websites bekeken: ww.schoolbieb.nl, 

www.willemwever.nl en www.kids.kennisnet.nl. Deze drie websites zijn gekozen naar aanleiding van eerder onderzoek 

van Jochmann (unpublished work). Uit dit onderzoek bleek dat er verschillende soorten websites zijn: 'classic' websites, 

'classic-play' websites en 'image map' websites. Classic websites zijn te herkennen aan een menu en verder vrij simpele 

vormgeving, ze zijn niet speels. Classic-play websites hebben ook nog een menu, maar verder zijn op deze site 

bijvoorbeeld ook spelletjes en animaties te vinden, deze websites zijn alleen visueel speels. Image map websites hebben 

geen menu meer, maar hebben bijvoorbeeld plaatjes waarmee je door kunt klikken naar bepaalde categorieën, deze 

websites zijn functioneel speels. In ons onderzoek is www.schoolbieb.nl voorbeeld van een classic website, 

www.willemwever.nl is een voorbeeld van een classic play website, en www.kids.kennisnet.nl valt onder de categorie 

image map websites. 

Fig. 1 Schoolbieb, voorbeeld van een classic                          Fig.2 Willem Wever, voorbeeld van een  

website            classic play website 

 

Fig. 3 KidsKennisnet, voorbeeld van een  

image map website 

 

De afhankelijke variabelen die we van deze website willen meten zijn allereerst de evaluaties van beauty, fun, review 

(of ze de website nog een keer zouden willen bekijken) en goodness. Om deze evaulaties van de eerste indruk die de 

kinderen van de websites hebben te meten, hebben we gebruik gemaakt van de smiley-o-meter. Dit meetinstrument is 

vrijwel gelijk aan de likert-schaal, maar in plaats van rondjes staan er smileys die de betekenis van het antwoord 

benadrukken. Onder de smileys hebben we nog begrippen gezet die overeenkomen met wat de smiley uitdrukt. Omdat 

http://www.willemwever.nl/
http://www.kids.kennisnet.nl/
http://www.schoolbieb.nl/
http://www.willemwever.nl/
http://www.kids.kennisnet.nl/
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de kinderen de website in dit stadium van het onderzoek nog niet gebruiken, beschouwen we onze meting met de 

smiley-o-meter als de voormeting. Door gebruik te maken van een voor- en nameting willen we nagaan of het gevonden 

effect dat Van Schaik en Ling (2008) dat beauty stabieler dan goodness is, ook naar voren komt in dit onderzoek. 

 

      

 

 

 

 

Fig. 4 Voorbeeld smiley-o-meter 

 

We hebben met behulp van de smiley-o-meter gevraagd naar beauty (hoe mooi ze de website vonden), fun (hoe leuk ze 

de website vonden), review (of ze de website nog een keer zouden willen bekijken) en goodness (hoe goed ze de 

website vonden). 

Review wordt niet in het onderzoek van Van Schaik en Ling (2008) genoemd, maar volgens ons is dit een waardevolle 

toevoeging omdat het antwoord op deze vraag volgens ons veel laat zien over wat de kinderen echt van de website 

vinden. Wanneer ze de website nog een keer willen bekijken laat dit zien dat ze echt positief over de website zijn. 

 

Om de percepties van pragmatische en hedonische kwaliteit van de websites te meten, hebben we gebruik gemaakt van 

negen woordparen van Hassenzahl (2004), die ook gebruikt zijn door Van Schaik en Ling (2008). Uit de 21 woordparen 

hebben wij de meest begrijpelijke woordparen voor kinderen gezocht. Deze concepten hebben we vervolgens omgezet 

in illustraties, zodat de deelnemers niet met woorden, maar via illustraties aangeven wat ze van de websites vinden. 

Hassenzahl had de woordparen onderverdeeld in drie categorieën die elk iets anders onderzoeken, uit ieder van de drie 

categorieën hebben wij drie woordparen gekozen. De woordparen die we hebben gebruikt zijn:  

 

Categorie: Pragmatic quality 

 technical – human 

 complicated – simple 

 confusing – clear 

Categorie: Hedonic qualitity - identification 

 isolating – integrating 

 amateurish – professional 

 unpresentable – presentable 

Categorie: Hedonic quality - stimulation 

 typical – original 

 lame – exiting 

 easy - challenging 
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Fig. 5 Voorbeeld illustraties woordpaar technical - human 

 

De pragmatische kwaliteit hebben we hiernaast ook nog op een objectieve manier gemeten meten door een 

zoekopdracht te geven en te noteren hoeveel kliks en tijd de deelnemers nodig hebben om het antwoord te vinden. 

 

Ten slotte hebben we een print-screen van de drie websites gebruikt om de deelnemers aan te laten geven wat ze de 

mooiste site vonden, wat ze daarna de mooiste vonden en wat ze de minst mooie website vonden. Dit zijn, in de termen 

van Hassenzahl, net als de voormeting evaluaties. Door deze laatste meting als nameting te beschouwen, kunnen we 

meten of het inderdaad zo is dat iemand mening over beauty niet verandert naarmate hij de website meer gebruikt, maar 

dat zijn of haar perceptie van goodness wel verandert, zoals Van Schaik en Ling stellen. 

 

2.3 Procedure 

Pretest 

Voorafgaand aan ons onderzoek hebben we met één proefpersoon een pretest uitgevoerd met de website WillemWever. 

De proefpersoon was een jongen van elf jaar oud. De pretest verliep goed, waardoor we vrijwel geen aanpassingen 

hoefden te doen. We hebben echter één paar illustraties veranderd, namelijk die van het woordpaar easy-challenging. 

Toen we achteraf om toelichting bij zijn keuzes voor bepaalde illustraties vroegen, bleek namelijk dat hij dacht dat de 

illustraties het concept ingezoomd-uitgezoomd bevatten. 

 

Hoofdtest 

De kinderen hadden tijdens het onderzoek één-op-één contact met een onderzoeker. Tijdens het gehele onderzoek 

hadden we het programma 'Flash Back' geactiveerd, zodat we achteraf alles nog konden bekijken.  

De deelnemers kregen eerst een website te zien, waar ze twintig seconden naar mochten kijken, zonder ergens op te 

klikken. Vervolgens beantwoordden ze vier naar vragen naar evaluaties van beauty, goodness, fun en review met behulp 

van de smiley-o-meter (zie bijlage 1). 

Hierna kregen de kinderen een zoekopdracht op de site. Wanneer een deelnemer het antwoord binnen twee minuten 

vond, kreeg deze een extra zoekvraag. De zoekopdrachten staan hier onder, de getallen achter de vraag is het aantal 

kliks dat de deelnemer nodig heeft wanneer hij of zij het ideaalpad volgt om het antwoord te vinden, het tweede cijfer is 

het benodigde aantal clicks wanneer de zoekmachine gebruikt wordt. In de derde en vijfde kolom staan de ideaalpaden, 

dus waarop de deelnemers op moesten klikken om via kliks zo snel mogelijk bij het antwoord te komen. 
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Website Eerste zoekvraag Ideaalpad één  Tweede zoekvraag Ideaalpad twee 

www.schoolbieb.nl Wat kan een olifant 

allemaal met zijn 

slurf doen? (3,1) 

1. Natuur en 

Techniek          

2.Dieren                 

3. Olifant 

Wanneer is de piano 

ontstaan? (3,1) 

1. Kunst en Muziek       

2. Muziekinstrumenten 

3. Piano 

www.willemwever.nl Waarom heeft het 

stoplicht voor 

voetgangers geen 

oranje? (4,1) 

1. Vraag & 

Antwoord               

2. Wetenschap & 

techniek                  

3. 2e pagina             

4. 3e artikel 

Hoe kan een mol 

onder de grond 

ademhalen? (4,1) 

1. Vraag & Antwoord    

2. Dieren en Planten      

3. 2e pagina                   

4. 7e artikel 

www.kids.kennisnet.nl Wanneer is Donald 

Duck geboren? (3, 

zoeken op 'donald 

duck' werkt niet, bij 

zoeken naar 'geboren': 

6 clicks, hierna word 

je verwezen naar een 

andere site) 

1. Weten                 

2. Bekende mensen                

3. Donald Duck 

Wie kon als eerste 

het verhaal over de 

zwaartekracht 

uitleggen? (3, 

onvindbaar) 

1. Weten                         

2. Wetenschap               

3. Zwaartekracht 

Fig. 6 Zoekopdrachten websites met ideaalpaden 

 

Hierna kregen de kinderen een vragenlijst waarbij ze negen keer aan konden geven welke van de twee illustraties ze het 

meest bij de website vonden passen. De woordparen waar de illustraties op gebaseerd zijn, zijn eerder in dit hoofdstuk 

te vinden. De vragenlijst is te vinden in bijlage 2. 

Dit proces herhaalde zich nog twee keer met andere websites. De deelnemers kregen ze websites niet allemaal in 

dezelfde volgorde te zien, zodat het eventueel gevonden effect niet te wijten zou kunnen zijn aan de volgorde van de 

websites. Wanneer de deelnemers de drie websites hadden beoordeeld, kregen ze kaartjes met daarop een print-screen 

van de websites. Ze kregen hierbij de opdracht ze op volgorde van mooist naar lelijkst, best naar slechtst en leukst naar 

stomst te leggen. De resultaten hiervan werden genoteerd door de onderzoekers. 
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Hoofdstuk 3. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van ons onderzoek besproken op volgorde van uitvoering, dus eerst de 

voormeting met de smiley-o-meter, dan de percepties aan de hand van illustraties en vervolgens de nameting op basis 

van ranking. Tenslotte worden de voor- en nameting vergeleken. 

 

3.1 Voormeting 

Om de statistische gegevens van de voormeting te verwerken hebben we een general linear model toets gebruikt voor 

herhaalde metingen. Uit deze toets bleek een significant verschil tussen de percepties van hoe mooi de websites waren 

(F: 7,29, df: 1,13, p: ,022 ). De deelnemers beoordeelden de websites WillemWever en KidsKennisnet duidelijk hoger 

dan de website van Schoolbieb. Op een schaal van één tot vijf waarbij vijf het hoogst is, beoordeelden de deelnemers 

WillemWever en KidsKennisnet respectievelijk met een 4,11 en 3,89 en Schoolbieb slechts met een 2,89. De classic 

play website wordt hier dus het hoogst beoordeeld en de classic website het laagst. 

Ook in de percepties van fun bleek een significant verschil (F: 4,12, df: 2, p: ,036 ). We zien hier hetzelfde als bij de 

percepties van mooi, WillemWever en KidsKennisnet worden namelijk ook hier beter beoordeeld dan Schoolbieb. 

WillemWever werd gemiddeld beoordeeld met een 3,89, KidsKennisnet met een 4,11 en Schoolbieb met een 3,22. De 

classic website wordt dus ook hier als laagst beoordeeld, de image map website wordt als hoogst beoordeeld.  

Bij de percepties van goodness en review hebben we geen significante verschillen gevonden. Bij review wordt 

Schoolbieb net als bij beauty en fun het laagst beoordeeld. KidsKennisnet wordt hier het hoogst beoordeeld. Bij 

goodness word WillemWever echter als minst goed beoordeeld met een 4,00. Schoolbieb scoort op goodness een 4,11 

en KidsKennisnet wordt het hoogst beoordeeld met een 4,56. Opvallend is dus dat de classic website bij beauty, fun en 

review het laagst scoort, maar bij goodness op de tweede plaats komt. Verder valt op dat de classic play site het hoogst 

scoort op beauty, maar het laagst scoort op goodness.  

 

3.2 Percepties 

Om de percepties te verwerken hebben we eerst gekeken of onze methode betrouwbaar was. Dit hebben we gedaan door 

de plaatjes die binnen dezelfde categorie vielen te vergelijken per website. We hebben dus bijvoorbeeld de antwoorden 

van technical-human, complicated-simple en confusing-clear van Schoolbieb met elkaar vergeleken. Wanneer deze drie 

variabelen betrouwbaar zouden zijn zou dit betekenen dat ze hetzelfde concept meten, namelijk pragmatische kwaliteit. 

Uit de statistische tests bleek echter dat geen van de categorieën betrouwbaar was. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat we 

slechts negen deelnemers getest hadden. Ondanks dat we de betrouwbaarheid van ons onderzoek helaas niet kunnen 

bewijzen, zullen we hieronder toch de resultaten rapporteren. Dit zullen we doen per categorie van Hassenzahl (2004). 

 

Pragmatische kwaliteit  

Bij de categorie pragmatische kwaliteit hebben we geen significante verschillen gevonden. Bij het woordpaar technical-

human werden WillemWever en Schoolbieb beide voornamelijk als human gezien (,67 en ,56) en KidsKennisnet vooral 

als technical (,44). Complicated-simple leidde bij alle drie de websites tot hetzelfde gemiddelde, een ,22. De deelnemers 

vonden alle drie de websites dus vrij ingewikkeld. Bij confusing-clear zien we ook geen grote verschillen tussen de 

percepties van de verschillende websites. Schoolbieb krijgt een ,89, WillemWever een ,67 en KidsKennisnet een ,78. 

We zien in de percepties van de pragmatische kwaliteit van de verschillende websites een opvallende overeenkomst, 

namelijk dat Schoolbieb, de classic website, van de drie websites het meest als human en clear wordt gezien. 

Schoolbieb wordt dus als de meest pragmatische website beoordeeld in de percepties.   
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De pragmatische kwaliteit hebben we, naast met woordparen, ook nog gemeten door te kijken hoe de proefpersonen een 

zoekopdracht uitvoerden. KidsKennisnet scoort hier het hoogst met een gemiddeld aantal van kliks die afwijken van het 

ideaalpad van slechts ,29 en een gemiddelde zoektijd van 58,14 seconden. Schoolbieb komt bij deze objectieve meting 

op de tweede plaats met gemiddeld 0,71 afwijkende kliks van het ideaalpad en een zoektijd van 59,86. WillemWever 

scoort bij deze test het laagst op pragmatische kwaliteit met gemiddeld 3,57 afwijkende kliks en een zoektijd van 

145,86 seconden (ruim twee keer zo lang als bij de andere websites!). Bij de objectieve meting scoort de image map 

website dus het hoogst en de classic play website het laagst. 

 

Hedonische kwaliteit - identificatie 

Bij hedonische kwaliteit – identificatie hebben we helaas geen significante verschillen gevonden. Bij het woordpaar 

isolating-integrating valt op dat WillemWever door alle deelnemers als integrating werd gezien, het heeft namelijk een 

score van 1. Ook Schoolbieb en KidsKennisnet werden als voornamelijk integrating gezien met scores van 

respectievelijk ,67 en ,78. Bij amateurish-professional en unpresentabe-presentable zien we bijna identieke resultaten: 

Schoolbieb scoort op beide een ,89, KidsKennisnet op beide een ,67 en WillemWever scoort op amateurish-professional 

een ,44 en op unpresentable-presentable een 56. 

Wanneer we de gemiddelden van de scores van deze drie woordparen per website berekenen, blijkt dat Schoolbieb het 

hoogst scoort (.82), daarna komt KidsKennisnet (.71) en WillemWever scoort het laagst (.67). Uit deze percepties blijkt 

dus dat de classic website de hoogste hedonische kwaliteit – identificatie heeft en de classic play website de laagste. 

 

Hedonische kwaliteit – stimulatie 

Binnen deze categorie hebben we een significant verschil gevonden bij het woordpaar easy-challenging (F: 6,73, df: 2, 

p: ,008). Schoolbieb (,11) werd beduidend meer als easy gezien dan WillemWever (,89) en KidsKennisnet (,56). 

Dezelfde trend zien we terug in de andere woordparen, al is het daar niet significant. Bij lame-exciting wordt 

Schoolbieb beoordeeld met een ,89 terwijl zowel WillemWever als KidsKennisnet hier een 1,0 op scoren.   Schoolbieb 

heeft als gemiddelde bij typical-original een ,44, WilemWever een ,56 en KidsKennisnet een ,89. Wanneer we deze 

gemiddelden vergelijken, zien we dat Schoolbieb, de classic website, bij alle drie de woordparen het laagst  beoordeeld 

wordt.  Dit is opvallend omdat Schoolbieb bij pragmatische kwaliteit en hedonische kwaliteit – identificatie als beste 

website beoordeeld werd. WillemWever en KidsKennisnet worden op hedonische kwaliteit – stimulatie gemiddeld even 

hoog beoordeeld, gemiddeld scoren ze op de categorie beide een ,82. Op hedonische kwaliteit – stimulatie worden de 

classic play website en de image map website dus het best beoordeeld. 

 

3.3 Nameting 

Bij de nameting hebben de deelnemers de websites gerankt, dit houdt in dat ze ze bijvoorbeeld op volgorde van mooist 

naar minst mooi hebben gelegd. De mooiste kreeg van ons als score 1, de middelste kreeg een score van 2 en de minst 

mooie een score van 3. Bij de nameting bleek een significant verschil bij de perceptie van beauty (F: 38,29, df: 1, p: 

,00). Schoolbieb is door alle deelnemers op de laatste plaats beoordeeld en heeft daardoor een score van 3. Over het 

algemeen werd KidsKennisnet als mooist beoordeeld met een 1,22 en WillemWever kreeg een score van 1,78. Ook uit 

de resultaten van fun bleek een significant verschil (F 4,00, df: 2, p: 0,039). Ook hier werd Schoolbieb als laagste 

gerankt (2,67) en WillemWever en KidsKennisnet delen de eerste en tweede plaats met beide een gemiddelde van 1,67. 

Ook op goodness werd Schoolbieb het laagst gerankt, al is het hier met een veel minder groot verschil. Schoolbieb 

eindigt op de laatste plaats met een 1,78, WillemWever krijgt de tweede plaats met een 2,00 en KidsKennisnet staat op 

de eerste plaats met een 2,22. 
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Wanneer we deze resultaten vergelijken met die van de voormeting, zien we dat Schoolbieb in de voor- en nameting het 

slechts scoort op beauty. We zien wel een verschuiving bij WillemWever en KidsKennisnet, in de voormeting wordt 

WillemWever als mooist beoordeeld met KidsKennisnet op de tweede plaats, in de nameting is dit echter omgekeerd en 

staat KidsKennisnet dus op de hoogste plaats. Op fun scoort Schoolbieb ook zowel bij de voor- als nameting het 

slechtst. Bij de voormeting komt KidsKennisnet op de eerste plaats en WillemWever op de tweede. In de nameting 

delen ze echter de eerste en tweede plaats; er heeft dus een kleine verschuiving plaatsgevonden. Bij goodness heeft 

echter geen van de websites in de voor- en nameting dezelfde positie.  WillemWever werd in de voormeting als de minst 

goed beoordeeld, maar krijgt in de nameting de tweede plaats. De laatste plaats moet hij namelijk afstaan aan 

KidsKennisnet die in de voormeting nog als best werd beoordeeld. 

Schoolbieb werd bij de voormeting als middelste beoordeeld, maar eindigt in de nameting als beste website.  

We zien in deze resultaten hetzelfde resultaat als Hassenzahl (2004) en Van Schaik en Ling (2008) ook al hadden 

gevonden, namelijk dat beauty relatief stabiel is maar dat goodness verandert door ervaring.  

In de tabel hier onder zijn onze resultaten nogmaals te zien, hier hebben we alle resultaten gerankt, dus het hoogste 

resultaat hebben we een 1 gegeven en de website die als laagst beoordeeld werd hebben we een nummer drie gegeven. 

De websites worden in de tabel benoemd met de termen van Jochmann, Schoolbieb is dus de classic website, 

WillemWever de classic play website en KidsKennisnet de image map website. 

 

Beauty 

Website Voormeting Nameting 

Classic 3 3 

Classic play 1 2 

Image map 2 1 

  

Fun 

Website Voormeting  Nameting 

Classic 3 3 

Classic play 2 1 / 2 

Image map 1 1 / 2 

 

Goodness 

Website Voormeting Nameting 

Classic 2 1 

Classic play 3 2 

Image map 1 3 
Fig. 7 Evaluaties beauty, fun en goodness op voor- en nameting 

 

3.4 Vergelijking pragmatische en hedonische kwaliteit 

Om de pragmatische en hedonische kwaliteit te vergelijken hebben we de percepties net als de resultaten van de voor- 

en nameting in een tabel geplaatst. 

 

Website Pragmatische kwaliteit Hedonische kwaliteit -

identificatie 

Hedonische kwaliteit - 

stimulatie 

Classic 1 1 3 

Classic Play 2 3 1 / 2 

Image map 3 2 1 / 2 
Fig. 8 Percepties pragmatische en hedonische kwaliteit 

 

Uit deze tabel kunnen we concluderen dat de percepties van de pragmatische en hedonische kwaliteit niet overeen lijken 

te komen. Wanneer de hedonische kwaliteit van een website goed beoordeeld wordt, hoeft dit dus niet te leiden tot een 

positief oordeel over de pragmatische kwaliteit. Dit zien we bijvoorbeeld in de bovenstaande tabel bij de image map 
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site: hoewel deze relatief goed scoort op hedonische kwaliteit, krijgt deze website bij pragmatische kwaliteit de slechtste 

beoordeling. Dit is ook te zien in de resultaten van de voor- en nameting in figuur 7. Hoewel de image map website daar 

in de nameting op beauty het hoogst scoort, komt deze in de nameting van goodness op de laatste plaats. De classic 

website daarentegen scoort bij de nameting van beauty het laagst, maar bij de nameting van goodness juist het hoogst. 

Het lijkt dus eerder om tegenovergestelde variabelen te gaan dan om afhankelijke variabelen die elkaar ondersteunen.
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Hoofdstuk 4. Conclusie  

 

Onze hoofdvraag luidde: Hoe kunnen we pragmatische en hedonische kwaliteit van websites onderzoeken bij kinderen? 

Op deze vraag hebben we een antwoord gezocht door een methode te ontwikkelen op basis van eerder onderzoek van 

Hassenzahl (2003, 2004) en Van Schaik en Ling (2008). We hebben de woordparen van Hassenzahl omgezet in 

illustraties om hiermee de percepties van de websites van kinderen te meten. Hoewel we in de evaluaties in de voor- en 

nameting verschillende significante verschillen vonden, vonden we in de percepties slechts een significant verschil. 

Bovendien bleek ons onderzoek onbetrouwbaar te zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen we concluderen dat ons 

onderzoek niet betrouwbaar genoeg was en dat het omzetten van de woordparen in illustraties op de manier waarop wij 

dat gedaan hebben geen geschikte onderzoeksmethode is voor het onderzoeken van pragmatische en hedonische 

kwaliteit van websites bij kinderen. Onze hypothese dat ons onderzoek betrouwbaar is moeten we dus verwerpen. 

Ook hebben we –in tegenstelling tot onze hypothese- geen verband gevonden tussen pragmatische en hedonische 

kwaliteit. Het lijkt niet zo te zijn dat als een website een hoge hedonische kwaliteit heeft, deze daardoor ook een hogere 

pragmatische kwaliteit. Dit is onder andere te zien aan ons voorbeeld van een image map website (KidsKennisnet) die 

op hedonische kwaliteit gemiddeld erg hoog scoort, maar zowel op de nameting als op de percepties van pragmatische 

kwaliteit lager wordt beoordeeld dan de classic en de classic play website.  

In ons onderzoek hebben we wel teruggevonden dat beauty relatief stabieler is dan goodness. Hoewel beauty in ons 

onderzoek niet helemaal stabiel is, zien we minder grote veranderingen in evaluaties dan bij goodness. Bij goodness 

wordt de image website op de nameting namelijk het meest positief geëvalueerd, maar op de nameting echter het minst 

positief. Bij de evaluaties van beauty zien we verschuivingen van maximaal één positie ten opzichte van de andere 

websites. Deze resultaten komen overeen met onze hypothese en met eerder onderzoek van Hassenzahl (2004) en Van 

Schaik en Ling (2008). 

 

Concluderend kunnen we stellen dat we door dit onderzoek nog niet de ideale methode hebben ontwikkeld voor het 

meten van pragmatische en hedonische kwaliteit van websites bij kinderen. Wel hebben we een aantal interessante 

bevindingen gedaan over het ontbreken van een verband tussen pragmatische en hedonische kwaliteit en het gegeven 

dat beauty ook in ons onderzoek stabieler is gebleken dan goodness. 
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Hoofdstuk 5. Discussie 

 

Hoewel we in ons vorige hoofdstuk moesten concluderen dat we nog niet de ideale methode voor het meten van 

pragmatische en hedonische kwaliteit van websites bij kinderen hebben gevonden, zijn we niet van mening dat deze 

methode niet een stap de goede richting in is. Volgens ons kan de methode met een aantal aanpassingen uitgewerkt 

worden tot een succesvolle en betrouwbare methode. Tijdens het onderzoek bemerkten we namelijk dat veel kinderen 

probeerden concepten te verbinden aan de plaatjes om de websites vervolgens te beoordelen op deze concepten, wat de 

bedoeling was van onze methode. Dit bleek onder andere wanneer we deelnemers vroegen waarom ze bepaalde 

illustraties kozen. We kregen dan vaak antwoorden als: 'die vind ik het best passen', of 'je leert veel dingen' (en daarom 

werd clear in plaats van confusing gekozen). Soms werd het echter niet goed begrepen, voornamelijk door de jongere 

kinderen. Een meisje van acht jaar oud reageerde bij Schoolbieb op de illustraties van lame en exciting: “het is school, 

dus je mag niet slapen”. Dit was uiteraard niet het beoogde concept. Soms waren de concepten voor de kinderen lastig 

te achterhalen, zo hoorden we een meisje hardop nadenken: “vind ik de website een taart of een enorme taart?” 

 

De reden dat het onderzoek niet betrouwbaar is kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kan het zo zijn dat onze 

illustraties niet duidelijk genoeg zijn of dat ze teveel mogelijke concepten in zich dragen waardoor de websites 

beoordeeld werden op verschillende concepten. Ten tweede viel het op dat vooral de jongste kinderen van acht jaar 

moeite hadden met de juiste concepten aan de illustraties te verbinden. Wellicht verbetert het de betrouwbaarheid van 

het onderzoek om deze kinderen duidelijkere plaatjes of meer uitleg aan te bieden. Ook kan het komen doordat wij de 

kinderen slechts de mogelijkheid gaven om tussen twee plaatjes te kiezen en dat er geen keuzemogelijkheden tussenin 

waren. Een voordeel van deze methode was echter dat het voor de kinderen meestal makkelijk was om te kiezen, het 

afnemen van de test duurde over het algemeen slechts twintig minuten. Ook het kleine aantal deelnemers aan het 

onderzoek kan de oorzaak van de onbetrouwbaarheid zijn. 

 

Aanbevelingen 

Voor vervolgonderzoek is het volgens ons belangrijk om ervoor te zorgen dat de kinderen de juiste concepten aan de 

illustraties verbinden. Dit kan door het ontwikkelen van zeer duidelijke illustraties, of wellicht door het toevoegen van 

de concepten onder de illustraties. Dit kan helpen om het begrip te vergroten, maar aan de andere kant brengt het ook 

weer de moeilijkheid met zich mee om deze concepten begrijpelijk te maken voor  kinderen. Sommige illustraties zijn 

te lastig voor de kinderen, daarom is het verstandig die te verwijderen uit het onderzoek. Hierbij gaat het vooral om het 

woordpaar isolating – integrating dat niet alleen moeilijk om te zetten is in een illustratie, maar ook moeilijk te 

begrijpen is voor kinderen. De overige woordparen werden over het algemeen goed begrepen door de kinderen, al zagen 

ze vaak geen verschil tussen unpresentable – presentable en professional – amateurish. Wanneer de uitkomsten van ons 

onderzoek niet minder betrouwbaar zijn dan die van andere onderzoekers die hetzelfde onderzoek hebben uitgevoerd, 

bevelen we aan om de kinderen slechts tussen de twee plaatjes te laten kiezen, zonder tussenmogelijkheden. Deze 

methode werkt namelijk snel en is ons inziens het meest eenvoudig voor de deelnemers.  
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Bijlage 1. Voortest met smiley-o-meter 

 

1. Hoe mooi vind je de website?  

 
Helemaal niet mooi      Niet mooi       Neutraal              Mooi              Heel mooi 
 
 
 
 
2. Zou je de website nog een keer willen bekijken?  

 
    Helemaal niet       Nee                   Neutraal                  Ja            Heel graag 

 
 
 
 
3. Hoe leuk vind je de website? 

      
Helemaal niet leuk     Niet leuk             Neutraal               Leuk     Heel leuk 

 

 

 

 
4. Hoe goed vind je de website? 

 
Helemaal niet goed   Niet goed        Neutraal                 Goed                   Heel goed 

 

 

 

 

 



Vind ik de website een taart of een enorme taart? - Eindwerkstuk Taalbeheersing 2011 

   21 

 

Bijlage 2. Illustraties voor het meten van percepties 

 

Je ziet steeds twee plaatjes naast elkaar. Welke van de twee plaatjes vind jij het meest 

bij de website passen? Zet in het hokje bij dat plaatje een kruisje. Er zijn 9 vragen. 
 

 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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