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SAMENVATTING 

Het onderwerp van deze scriptie is redesign website “EDUREP.kennisnet.nl” naar  
aanleiding van kennisnet om de informatie van de site te structuren, zodat deze 
toegankelijk wordt voor verschillende doelgroepen.  De relevantie van de opdracht  
is om er achter te komen met welke doelgroepen de site te maken heeft. Welke  
informatie willen de doelgroepen zien zodat ze geholpen worden via de site en niet  
via andere communicatie middelen.

Het doel van de afstudeeropdracht is een advies aanbevelen aan kennisnet om Edurep 
site te herontwerpen om beter te kunnen communiceren met haar doelgroepen.

Als eerste was een vooronderzoek verricht als Expert review Cognitive Walkthroughs om 
te zien welke problemen zich in de site bevinden, gevolgd door een doelgroep analyse 
om de verschillende doelgroepen te kennen.

Aan de hand van de vooronderzoek was er een usability test opgesteld aan de hand van 
de gevonden problemen. Per doelgroep werd een testpersoon gevraagd om de usability 
test te doen. Tijdens de test werd geobserveerd welke handelingen ze verrichten. Aan 
het eind van de test werden ze geïnterviewd over welke wensen ze in de nieuwe  
ontwerp willen zien.

Er is ook een theoretische kader geschreven over de user experience, usability en welke 
methodes helpen om problemen te vinden.   

De belangrijkste resultaten van de vooronderzoek en de usability test luiden dat de  
gebruiker geconfronteerd wordt met veel technische informatie en een slecht  
gestructureerde navigatie.

Aan de hand van P. Morville model werd er gekeken met welke usability oplossingen 
kunnen  de user experience aspecten “Waardevol, nuttig, vindbaar, toegankelijk,  
geloofwaardig, aantrekkelijk en bruikbaar” toepassen binnen de nieuwe ontwerp om  
de knelpunten te verhelpen.

Aan de hand van de oplossingen is er een taakanalyse opgesteld om helder structuur  
te tekenen, deze is opgenomen in paper prototype. Deze is geëvalueerd door  
opdrachtgevers en kennisnet medewerkers. 

De getrokken conclusie volgt als volgt, de homepage is het eerste aansprekingpunt 
van de website. Hierdoor is dit een belangrijk onderdeel van de site. Bij dit onderdeel 
worden de diverse doelgroepen aangemoedigd om verder te klikken naar de  
gerelateerde informatie waardoor ze direct op de goede weg gezet worden. 

Een ander element is het aanbrengen van een logische en hiërarchische structuur,  
waardoor de gebruiker houvast en mogelijkheid krijgt om terug te keren naar de  
gerelateerde informatie. Dat wordt bereikt door per doelgroep een navigatie menu 
structuur te gebruiken waaronder staat welke gerelateerde informatie voor deze  
doelgroep van belang is.

Andere belangrijke elementen zijn het toevoegen van een sitemap, veelgestelde vragen 
en gebruik maken van tag’s. 

Door het toepassen van deze elementen kan Edurep website beter zijn online informatie 
overbrengen aan haar doelgroepen.
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Inleiding
Edurep is een onderdeel van de website kennisnet. De site bestaat al ruim twee 
en een half jaar en is inmiddels verouderd. Niet alleen heel veel nieuwe ontwik-
kelingen en wensen, maar ook veel voortschrijdend inzicht. Welke doelgroepen 
kunnen bediend worden via deze website en op welke wijze dit beter kan.

Hiervoor was kennisnet opzoek naar een manier om aanbieders en gebruikers 
beter te kunnen bereiken via de Edurep website.

De afstudeeropdracht draaide om het herontwerp van Edurep website, zodat de 
website informatie gestructureerd en toegankelijker wordt voor de diverse doel-
groepen. 

De onderzoekvraag luidt:

Welke verbetering in het redesign kan Edurep beter ondersteunen bij het over-
brengen van resultaatgerichte online informatie aan haar relevante doegroepen?

De verbetering is dat de eindgebruiker de website eenvoudig en zonder grote 
problemen kan gebruiken, de site dient gebruiksvriendelijk zijn.

De website moet optimaal voldoen aan de wensen en behoeften van de gebrui-
ker zonder bijkomende onduidelijkheden of frustraties. Dit zal  bereikt worden 
door het toepassen van de user experience.

Hiervoor wordt een theoretische onderzoek verricht over welke aspecten van de 
user experience en welke usability onderzoeken toegepast moeten worden om de 
huidige problemen te vast stellen.

Het model van P. Morville is een goede check om alle onderdelen en eisen van 
een site toe te passen die de user experience beïnvloeden. De gebruikte meth-
odes zijn: Expert review Cognitive Walkthroughs, paper prototyping, interviews 
en usability testing.

In het begin van de onderzoek was een doelgroep analyse nodig om te weten 
voor wie de site bestemd is. Daarna werd een vooronderzoek gevoerd om de 
huidige knelpunten van de site te verkennen.

Om te kijken of de gevonden knelpunten van het vooronderzoek ook dwars zaten 
door de gebruikers van de site is er een usability test opgesteld volgens de doel-
groep analyse en werd het uitgevoerd met een aantal testpersonen. 

Met behulp van de verkregen resultaten is een prototype gemaakt en is de site 
beoordeeld door de opdrachtgever en kennisnet medewerkers.
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Na het evalueren van de online prototype door de opdrachtgever en kennis-
net medewerkers zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd. Kennisnet 
wil deze verbeterpunten toepassen zodat de site beter en resultaatgericht 
wordt voor de gebruikers.

Hieronder geef ik u een korte beschrijving van de inhoud van de verschil-
lende hoofdstukken binnen dit verslag.

Hoofdstuk 1 Weergeeft: onderzoekopzet wordt het bedrijf, Edurep, het 
                     doel van de opdracht, onderzoekprobleem en onderzoeks 
                     vraag.

Hoofdstuk 2 De theoretisch kader. Hier worden begrippen en theorieën 
                     over user experience en usability besproken die later in het  
                     verslag terugkomen. 

Hoofdstuk 3 Onderzoeksresultaten, in dit gedeelte staan de resultaten 
                     beschreven van de verschillende onderzoeken en de  
                     mogelijke oplossingen daarvan.

Hoofdstuk 4 Redesign, In dit gedeelte worden de oplossingen getoond om 
                     knelpunten van de site te verbeteren met behulp van  
                     paperprototype. 

Hoofdstuk 5 Conclusie, Er wordt hier antwoord gegeven op de 
                     onderzoeksvraag. Tevens worden er aanbevelingen  
                     geschreven.
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1. Onderzoekopzet

1.1 Achtergrond
Kennisnet is een organisatie die namens de overheid het primaire  onderwijs, 
voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie stimuleert om 
meer gebruik te maken van het internet. Haar doel is om flexibel in te spelen  
op de behoeftes in het onderwijs. 

1.2 Edurep         
Edurep  “Educatieve Repositories Netwerk” (een netwerk van educatieve  
databases)  is een voorziening die (digitaal) leermateriaal op internet vindbaar 
maakt. Docenten en leerlingen hoeven dankzij Edurep niet meer verschillende 
zoekmachines en collecties te raadplegen voor leermateriaal. Via Edurep kan  
men zoeken in meerdere collecties tegelijk. 

Het doel van Edurep is het ondersteunen van het selectieproces van leermiddelen, 
zowel in boekvorm als digitaal. Edurep staat voor het inrichten van het Educatieve 
Repositories Netwerk en geeft invulling aan de stap ‘vindbaar maken’ uit het  
programma Educatieve contentketen.

Om Edurep te presenteren aan de desbetreffende gebruikers heeft kennisnet  
http://edurep.kennisnet.nl/ website gebouwd.

1.3 Onderzoeksprobleem
Edurep bestaat al ruim twee en een half jaar. De website www.edurep.kennisnet.nl 
is enorm verouderd op het gebied van wensen en ontwikkelingen.  
Hiervoor is kennisnet op zoek naar een manier om aanbieders en gebruikers beter 
te kunnen bereiken via de Edurep website. Momenteel geeft de website een  
overvloed aan technische en functionele informatie, waardoor het te  
ingewikkeld wordt voor atechnische mensen om Edurep te begrijpen. Hierdoor 
wenden deze personen naar andere communicatie middelen. Een voorbeeld  
hiervan is: bellen naar ‘kennisnet Diensten Edurep’ zodat ze duidelijker beeld 
krijgen van Edurep of omdat ze geen zin hebben om zich te verdiepen in de  
ingewikkelde informatie.

Edurep website dient dusdanig gebruiksvriendelijk te zijn, zodat de gebruiker niet 
constant andere middelen moet raadplegen voor het verkrijgen van de juist infor-
matie. 

Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd:

http://edurep.kennisnet.nl/
http://www.edurep.kennisnet.nl
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Hoofdvraag
Welke verbetering in het redesign kan Edurep beter  
ondersteunen bij het overbrengen van resultaatgerichte online 
informatie aan haar relevante doelgroepen?

De grootste gedeelte van het antwoord hangt af van de Edurep-gebruiker.   
Met andere woorden de gebruiker staat centraal in dit project.  

Subvragen
•	 Welke doelgroepen worden onderscheiden?

Met behulp van gesprekken met de opdrachtgever wordt er een  
doelgroepanalyse gemaakt.

•	 Welke problemen ervaren de gebruikers op dit moment? 

De huidige situatie wordt in kaart gebracht door middel van  
vooronderzoeken van de huidige site en gebruikerstesten. 

•	 Welke user experience aspecten zijn van belang om Edurep site 
optimaal te maken voor haar doelgroep?
Uit de theoretische kader over de user-experience kunnen de aspecten 
in kaart gebracht worden.

•	 Hoe kan men de knelpunten verhelpen? 
 Door het bestaande theorie toe te passen worden de problemen  
          opgelost.
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1.4 Doel 
Vanuit Kennisnet is er de behoefte om de probleemstellingen op te lossen door 
het starten van een onderzoek. Hieronder volgen de drie doelen van het  
onderzoek:

1. Het verbeteren van Edurep site volgens de nieuwe ontwikkeling en wensen 
van de desbetreffende doelgroepen. Daarnaast wil kennisnet dat Edurep 
website beter kan aansluiten bij andere kennisnet themaportals zoals:  
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl, http://repository.kennisnet.nl  
en Edurep Wiki om relaties onderling te creëren.

2. De doelgroep van de site bepalen en de informatie zodanig plaatsen 
waardoor de gebruikers bemoedigd worden om gebruik te maken van 
Edurep.

3. Een advies aanbevelen voor de site volgens de wensen van de doelgroep 
en opdrachtgever. 

1.5 Beperkte factor
- Edurep is een onderdeel van kennisnet. De huisstijlen moeten met elkaar 

overeen komen. Hierdoor moet de huisstijl van Edurep  behouden worden.

http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl
http://repository.kennisnet.nl
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1.6 Onderzoeksmethoden

Vooronderzoek

Allereerst is er een doelgroepanalyse nodig om de doelgroep te bepalen.  
Aan de hand daarvan kan er onderzocht worden wat de behoeften zijn van de 
gebruikers door middel van interviews.

Als usability expert heb ik de site met behulp van de Cognitive Walkthrough 
methode onderzocht. Via deze methode zijn de knelpunten in kaart gebracht. 
Vervolgens is er een lijst met verwachte problemen opgesteld.  
Deze problemen zijn verwerkt in de gebruikerstest om na te kunnen gaan  
of de testpersonen dit ook als probleem ervaren. 

Usability test

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van usability testing. Usability 
testing is een usability techniek waarbij een gebruikerstest uitgevoerd wordt 
door proefpersonen. Tijdens de test wordt aan de gebruikers gevraagd om 
een concrete taak uit te voeren. Door de diverse doelgroepen als gebruiker 
van de site, zijn er verschillende taken opgesteld.

Op deze manier komt men er achter wat de problemen zijn van de  
gebruikers. Ook hebben de gebruikers de opdracht gekregen om hard op te 
denken zodat men weet wat zij ervaren en waarom men bepaalde keuzes  
gemaakt hebben.

Onderzoeksresultaten en oplossingen 
 
De belangrijke verkregen problemen door usability test en vooronderzoek 
worden opgesomd en wordt per probleem een oplossing voor geschreven. 
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2.Theoretisch kader

De doel die kennisnet wil behalen met het herontwerp van Edurep website is het 
begrijpbaar maken van de technische materie van de site, zodat er op een  
goede wijze de site gepromoot kan worden aan haar doelgroepen. Om het te 
promoten moet de website niet alleen bruikbaar en waardevol zijn maar ook  
nuttig voor de eindgebruikers.  

Welke theorie past om de doel van kennisnet te behalen?

De eindgebruiker van de site staat centraal bij het behalen van de oplossingen 
voor het verbeteren van de site. Vanuit de gebruiker moet er gekeken worden 
naar: 

•	 Wat wil de gebruiker?

•	 Welke wensen willen ze zien met behulp van de nieuwe ontwerp?

Deze vragen luiden dat we te maken hebben met de  ‘User Experience’ en de 
‘User Usability’.

Usability houdt zich bezig met de gebruiksvriendelijkheid van een website.

User experience houdt zich bezig met de emotie die een website op de gebrui-
ker overbrengt. 

“Bij gebruikersonderzoek en websites denkt men al snel aan usability.  
Usability wordt inmiddels dan ook, zeer terecht, als een belangrijke factor  
gezien bij de ontwikkeling van efficiënte online communicatie. Er zijn meer  
belangrijke factoren die van invloed zijn op het gebruik van een website. 
Deze factoren kunnen worden samengevat onder de noemer ‘User Experience’. 
Usability maakt deel uit van ‘User Experience’, maar welke andere belangrijke 
factoren hebben invloed op de ervaringen van internetgebruikers?” 1

  1  http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080417_user_experience_meer_dan_usability/
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2.1 User Experience
 
User experience definitie: 

“ “Gebruikersbeleving” omvat alle aspecten van de interactie van de  
eindgebruiker met het bedrijf, zijn diensten en zijn producten. De eerste 
 vereiste voor een voorbeeldige gebruikersbeleving is zonder slag of stoot  
exact voldoen aan de behoeften van de klant. Daarna volgen eenvoud en  
elegantie die producten produceren die een genot zijn om te bezitten en  
een genot om te gebruiken. Een ware gebruikersbeleving gaat veel verder  
dan klanten geven wat ze zeggen dat ze zouden willen hebben of opties  
van een checklist aanbieden.  
Het bereiken van een hoogwaardige gebruikersbeleving in het aanbod van  
een bedrijf vereist een naadloze samensmelting van de diensten van 
 verschillende disciplines, waaronder techniek, marketing, grafisch en 
 industrieel ontwerp, en interfaceontwerp”2

“Peter Morville, auteur van het boek ‘Ambient Findability’, schreef vier jaar 
geleden al over het begrip ‘User Experience’ en vatte dit begrip samen in  
een honingraat met zeven onderdelen ‘useful, usable, findable, credible,  
desirable, accessible & valuable’. De honingraat van Peter Morville is  
gebaseerd op een model van Jesse James Garret (pdf)1 waarin duidelijke 
definities worden gegeven van de onderdelen van User Experience.  
Zes onderdelen uit het model van Peter Morville zijn vertaald naar  
onderstaand model figuur 1.0.” 2

 

                                  
                                                Figuur 1.0 Honingraat Peter Morville          

 

2  http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf
3  http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080417_user_experience_meer_dan_usability/
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• Useful (nuttig): De informatie die de eindgebruiker krijgt te zien moet  
                          bruikbaar zijn. Onnodige informatie vermijden.

• Desirable (aantrekkelijk): De interface van de website moet aantrekkelijk zijn  
                                        de gebruikers aanmoedigen om veder te lezen en  
                                        niet weg jagen.  

• Accessible(toegankelijkheid): De gebruikers moeten toegang krijgen tot de  
                                              informatie. Ook voor mensen met bijvoorbeeld  
                                              een visuele handicap. 

• Credible (betrouwbaarheid): De informatie van de site moet vertrouwelijk ge 
                                            voel brengen aan zijn gebruikers bijvoorbeeld dat  
                                            Edurep niet van de markt verdwijnt of niet de   
                                            juiste informatie er over.

• Findable (vindbaarheid): De website dient een heldere structuur zodat de  
                                       eindgebruiker zijn gezochte informatie op een  
                                       makkelijk manier kunnen vinden.

 • Usable (bruikbaarheid): De functionaliteit moet aan de verwachtingen van  
                                       de eindgebruiker aanvoldoet. bijvoorbeeld een goede   
                                       navigatie aanwezig en een heldere structuur. In het  
                                       geval dat de website niet usable is kan met usability  
                                       oplossingen het verhelpen.

• Valuable (waarde): De informatie van de site moet waardevol zijn voor de  
                               eindgebruiker om zijn doel te volbrengen. Als de website  
                               niet waardevol voor zijn gebruikers zullen ze op zoek gaan  
                               naar andere hulp middel gaan bijvoorbeeld direct bellen of  
                               naar ander website gaan.

2.1.1 Conclusie

De honingraat van Peter Morville is een goede check om alle  
onderdelen en eisen van een site toe te passen. Met uitzondering van het 
aspect ‘toegankelijkheid’, niet alleen omdat de wens vanuit kennisnet is om  
de huisstijl te behouden maar ook omdat Edruep doelgroep niet visuele  
handicap zijn.
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2.2 Usability
“Gebruikersvriendelijkheid of usability is een combinatie van factoren die de  
gebruikerservaring beïnvloeden. De factoren zijn als volgt:

1. Easce of learning  
    Hoe snel kan een bezoeker – die de website nog nooit heeft gezien- deze  
    site onder de knie krijgen om eenvoudige taken te verrichten?

2. Efficiency of use 
    Hoe snel kan een ervaren gebruiker van de website bepaalde taken  
    verrichten?

3. Memorability 
    Als de persoon de website al eens heeft bezocht, is hij dan in staat de web 
    site bij een volgende bezoek snel te gebruiker of moet hij opnieuw de  
    website leren gebruiken?

4. Error frequency 
    Hoe vaak maken gebruikers van de website fouten, hoe ernstig zijn deze  
    fouten en hoe kunnen gebruikers veder na het maken van een fout?

5. Subjective satisfaction 
    In hoeverre ervaart de bezoeker de website als prettig in het gebruik?”4

“Website- usability is de mate waarin een website, een webpagina of een  
onderdeel daarvan kan worden benut door specifieke gebruikers om specifieke 
doelen effectief, efficiënt en naar tevredenheid te bereiken in een specifieke 
gebruikscontext.

De bovengenoemde definitie zou kunnen worden samengevat in één woord: 
gebruiksvriendelijkheid.

Usability draait zoals ook websdesigngoeroe Peter Kentie schrijft in zijn book 
Webdesign in de praktijk (2001) , vooral om het vinden van het juiste ant-
woord op de vraag : ‘Wat wil de gebruiker?’.

De gebruiker streeft naar het maximaliseren van zijn nut. 

Een verbetering van de usability maakt een site nuttiger en verhoogt de 
kwaliteit. Effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid zijn de drie kernwoorden in 
de klassieke definitie van usability. Volgens de Nen- en ISO-norm 9241-11 
definieert deze drie kernwoorden als volgt:

Effectiviteit: nauwkeurigheid en volledigheid waarmee gebruikers ge-
specificeerd doelen bereiken.”5

“Efficiëntie: middelen die worden verbruikt in relatie tot de nauwkeurigheid en 
volledigheid waarmee gebruikers doelen bereiken.

Tevredenheid: vrijwaring van ongemak en positieve houdingen ten opzichte 
van het gebruik van het product.”6

4  Boek ‘Internet scorecard: de vier perspectieven’ blz 80
5  Boek ‘website usability’ blz25
6  Boek ‘website usability’ blz25
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2.3 Methode voor het evaluatie

2.3.1 Expert Review 

“Expert reviews zijn evaluatie zonder gebruikers. Het zijn expert die de website 
beoordelen aan de hand van een opgestelde lijst van eisen (richtlijnen en  
vuistregels). De beoordeling kan alle onderdelen van de website omvatten,  
 
gebruikersvriendelijkheid, effectiviteit, content, functionaliteit, vormgeving, en 
technische performance. De uitkomsten van het onderzoek is een analyse van  
de huidige website-effectiviteit inclusief een aantal met concrete aanbevelingen. 
Dit methodiek noemt men ook wel heuristieke evaluatie.

Een specifieke vorm van expertonderzoek is de scenario-evaluatie of cognitive 
walkthrough. Experts wandelen door de webiste volgens bepaalde vastgestelde 
scenario’s en kijken of dit goed gaat.” 7

2.3.2 Cognitive Walkthrough  
 
“De Cognitive Walkthrough is een evaluatiemethode. De methode ontdekt 
tekortkomingen, ‘fouten’, in een interface zonder hierbij eindgebruikers te  
betrekken. Ervaren ontwerpers nemen bepaalde taken van het systeem door, 
zich de gedachten voorstellend van gebruikers die het systeem voor de eerste 
keer gebruiken. Het doel van een Cognitive Walkthrough is het begrijpen van 
de invloeden die het ontwerp van de interface heeft op de gebruiker, zodat deze 
bepaalde acties zal ondernemen en uiteindelijk alle subdoelen en het einddoel 
bereikt.”8  

2.3.3 Interview 

“Interview is een methode om feiten en meningen te ontdekken van mogelijke 
gebruikers van het te bouwen systeem. Bij een interview spreekt één interviewer 
normaal gesproken met één informant per keer.

De planning van een interview is van groot belang. Allereerst moet het interview 
voorbereid worden, waarbij er gekozen wordt voor een ‘gestructureerd’ of een 
‘flexibel’ interview. Een gestructureerd interview heeft een volgordelijke set met 
voorgedefinieerde vragen.

Deze vragen vormen vaak een enquête, hierbij is het interview een van de 
manieren om een enquête af te nemen. Een verandering in volgorde of een 
verkenning van een gebied met extra vragen is niet mogelijk.”9

 
Tijdens het interview kan gevraagd worden naar feiten en meningen van gebrui-
kers en opdrachtgever. Hiermee kan belangrijke informatie met betrekking tot 
usability en andere wensen naar voren komen. 

7  Boek ‘Internet scorecard: de vier perspectieven’ blz 169
8  http://www.vf.utwente.nl/~oomsm/cw.php
9 http://www.tmap.net/Images/TMap.net%20Overzicht%20Usabilitytechnieken%2   
%5BNED%5D_tcm8-33764.pdf
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2.3.4 Usabilitytest           
 
Een usability test is een gebruikersonderzoek  
waarmee de usability van een website  
onderzocht wordt.

                                                                   
                                                                  Figuur 2.0  uitvoeren van een usabilitytest

 
“Hoe kom je er nou achter wat de doelgroep wil vinden op een website? Door 
een usability test uit te voeren. Met een usability test van een website komt 
een bedrijf heel veel te weten over de gebruiksvriendelijkheid ervan. Bij een 
usability test komt namelijk de doelgroep aan het woord. Een usability expert 
van een adviesbureau kruipt in de huid van de gebruiker en test de website 
volgens de usability richtlijnen, óf een vertegenwoordiging van de doelgroep 
zelf voert een gebruiksvriendelijkheidtest uit van een website aan de hand  
van een opdrachtenlijst. 
 
De uitkomsten van een usability test geven een bedrijf concrete verbeterpunt-
en voor de effectiviteit van haar website. Het doorvoeren van deze verbeter-
punten zal altijd leiden tot meer omzet of meer leads via de website, omdat de 
website beter voldoet aan de behoeftes van de gebruiker.  

Wat bereik je met een usability test?

•	 Gebruikers begrijpen het systeem sneller en bereiken eerder hun doelen; 

•	 Gebruikers ervaren het bezoek aan de website als prettig, komen eerder 
terug en raden de website aan anderen aan; 

•	 Gebruikers ontwikkelen vertrouwen in de website en het bedrijf; 

•	 Gebruikers kunnen zonder hulp (telefonisch,e-mail) zaken op de website  
afhandelen.”10

 
De handelingen die testpersonen verrichten in de Edurep website worden ook 
geregistreerd, dit gebeurd door middel van geluidopnames. Het doel van de 
test is om observaties en analyses te maken van fouten die gemaakt worden, 
misverstanden die leven bij de testpersonen en de tijdsduur waarin men de 
taken kan doen. (Zie figuur 2.0)

10 http://www.exxtra.nl/online_marketing/usability/
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2.3.5 Prototyping
“Prototype testen is het testen van een systeem aan de hand van een model van 
dit systeem. Dit kan een ‘pen-en-papier’ model zijn of een volledig werkend  
prototype. Over het algemeen geldt dat hoe meer het prototype lijkt op het 
 eindresultaat, hoe beter de evaluatie met behulp van prototype testing is, maar 
ook met een zeer globaal model kunnen prima resultaten geboekt worden.

Het doel van prototype testen is om zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces  
informatie over de gebruikersvriendelijkheid van een systeem te verzamelen,  
zodanig dat, naar aanleiding van de test gebleken, noodzakelijke wijzigingen 
relatief goedkoop en eenvoudig zijn aan te brengen.

Één of meerdere proefpersonen worden wegwijs gemaakt in een model of  
prototype van het te ontwikkelen systeem en krijgen één of meerdere taken die 
volbracht moeten worden. Hierbij wordt alléén verteld wat het resultaat van  
deze taak moet zijn, maar niet hoe dit gedaan moet worden. De tester  
analyseert tijdens en na de test de acties het gedrag van de proefpersonen.” 11

2.3.6 Thinking Aloud  
 
“Bij thinking aloud wordt een gebruiker gevraagd aan de hand van een scenario 
een opdracht op de website of het prototype uit te voeren. Tijdens het werken 
met het product wordt gevraagd of hij hardop kan denken om erachter te komen 
waar er mogelijke drempels aanwezig zijn.”12

Thinking aloud is een goedkope manier om de website te testen, geeft inzicht 
met welke problemen de gebruiker vast zit en hoe omgaat met de website. 

11  http://www.tmap.net/Images/TMap.net%20Overzicht%20Usabilitytechnieken%20
%5BNED%5D_tcm8-33764.pdf
12 http://webbl.nl/website-ontwikkelen/realiseren/website-testen/usability-testen/thinking-
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3 Onderzoeksresultaten

In dit gedeelte staan de resultaten beschreven van de verschillende  
onderzoeken.

3.1 Vooronderzoek
Om een goede herontwerp te maken voor Edurep site volgens de wensen van 
de doelgroep is er een doelgroepanalyse nodig.

Uit de analyse blijkt dat Edurep site met drie doelgroepen te maken heeft  
(In bijlage B is de doelgroepanalyse te lezen): 

•	 Gebruikers (leerlingen/docenten/scholen)

•	 Aanbieders van leermateriaal

•	 Zoek portals (websites die Edurep zoekapplicatie implementeren) 

Hierna is er ook een taakanalyse van de huidige Edurep site geanalyseerd 
(Figuur 3.0) om achter te komen welke taken de gebruikers momenteel kun-
nen uitvoeren met de site. In bijlage C staat de taak analyse.

Vervolgens is met behulp van de cognitive walkthrough methode de site door 
mij als usability expert onderzocht om de knelpunten binnen de site op te spo-
ren. Er zal dan later bekeken worden of de testpersonen tijdens de usability 
test dezelfde problemen tegenkomen. Veder zijn in dit hoofdstuk alle uitkom-
sten te lezen.

            
Figuur 03 huidige taak analyse 
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Hierna was de vooronderzoek gedaan, dit wijst naar de volgende gevonden 
knelpunten:

•	 De homepage weergeeft nieuws gedeelte in plaats van uitleg geven over 
wat Edurep is. Dit is niet handig voor iemand die de site voor de eerste 
keer bezoekt (Figuur 4.0).

  
Figuur 4.0 Huidige home pagina

•	 De hoofdnavigatie klopte niet helemaal met de binnen navigatie. 

•	 Op sommige pagina’s staat te veel informatie, hiervoor moet je zeer  
geïnteresseerd zijn om verder te lezen. 

•	 Dode link, dubbel link, dubbel informatie.  

•	 Begrippenlijst pagina zonder begrippen.

•	 Implementatie (wiki) pagina zonder enkele uitleg over technische  
informatie. 

•	 Ingewikkelde schema’s.

•	 Edurep nieuws valt niet op.  

•	 Na het verzenden van het aanmeld formulier krijg je geen nadere  
informatie over wat de vervolg stap is. 

•	 Door de navigatie structuur zijn sommige pagina’s verborgen voor de  
gebruikers. 

•	 De support pagina opent in een nieuwe venster. 
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3.2 Usability test 
Het doel van de test is om observaties en analyses te maken van fouten die 
gemaakt worden. Misverstanden die leven bij de testpersonen tijdens het uit-
voeren van de gevraagde taken behoren ook tot de gemaakte fouten. 

In deze usability test zullen een aantal personen proberen een aantal taken 
te verrichten met behulp van de huidige site. Tijdens het uitvoeren van taken 
wordt gevraagd aan de gebruikers om (Thinking Aloud) hardop te denken. 
Hierbij vertelt de testpersoon wat zijn gedachtegang is tijdens het uitvoeren 
van zijn taken. Hierdoor kan er beter worden achterhaald waarom gebruikers 
bepaalde keuzes maken en wat ze van het interface vinden.

Na het uitvoeren van de taken worden een aantal open vragen aan de test-
persoon gesteld. De antwoorden hiervan zullen informatie geven over welke 
ideeën en wensen in het vervolg binnen het nieuwe ontwerp willen zien.

Tijdens deze test zal worden gekeken naar wat de gebruikers van de Edurep 
site vinden en hoe ze ermee omgaan. Het uiteindelijke doel van deze test is 
om de usability problemen binnen Edurep site op te sporen en op te lossen 
plus het achterhalen van de mogelijke wensen. 

Het test zelf is opgebouwd als volgt: (Zie bijlage E)

1.(pre test) Vragenlijst

Hier kan men enkele persoonsgerichte vragen beantwoorden, zodat de 
expert een beeld kan krijgen van de testpersonen. 

2. (test) Taken uitvoeren

Dit is de werkelijke test. Het is de bedoeling dat de proefpersoon hierbij 
enkele taken uitvoert. De proefpersoon kan zich hierbij niet beroepen op 
hulp van de interviewer. Het maken van fouten levert juist interessante 
informatie op voor het onderzoek. 

De opgestelde taken verschillen per doelgroep. Dat komt omdat er per 
doelgroep specifiek informatie is, en hoeft men geen onnodig  informatie 
te lezen van andere doelgroepen.

3. (post test) Interview

Na het uitvoeren van de taken, zal een aanvullend interview worden 
afgenomen. Dit is geen vaststaand interview maar een open gesprek 
waarbij in wordt gegaan op de observatie van de taken.
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3.3 Resultaten usability test 
 
Per taak worden de uitkomsten van de belangrijke fouten, die de test 
personen hebben gemaakt benoemd. 

Taak 1  

Deze taak is bedoel voor alle doelgroepen. De antwoorden van de test personen 
zal er naar toe leiden of het informatie nuttig en vindbaar was.  
 

•	 Je wilt weten wat voor soort collectie kan Edurep aanbieden aan 
het onderwijsveld? 
Zoek of uw eigen collectie via Edurep kunt aanbieden

	Een van de test personen ging gelijk naar collectie aanbieden en 
vandaar had die de informatie te pakken.

	Andere test personen hadden aangegeven dat gelijk bellen voor  
informatie sneller zou zijn dan verder zoeken in de site.  

De juiste informatie was te vinden op “Wat is Edurep “ pagina. Door het 
gebruiken van kleine lettertype en het plaatsen van veel informatie op de  
pagina had niemand van de test personen zin om verder te lezen.

 
 
Taak2  
 
Deze taak is bedoeld voor alle doelgroepen. De antwoorden van de test personen 
zou leiden of het informatie nuttig, vindbaar, waardevol en bruikbaar is. (Figuur 
5.0)

•	 Je vindt Edurep interessant en je wilt weten hoe het in elkaar zit.

•	 Druk op “Wat is Edurep” vervolgens “Edurep in contentketen” en 
beoordeel de info daar van.

	Testpersonen gingen gelijk met behulp van Edurep demo informatie 
proberen te vinden hoe Edurep eenmaal werkt in plaats van het lezen 
van de informatie binnen de pagina ‘hoe werkt Edurep’.

	Een van de testpersonen was een kennisnet expert persoon, die had de 
goed pagina te pakken en ging de Schematische weergave van Edurep 
analyseren. Vervolgens probeerde hij de werking ervan te snappen en 
vond het prettiger om een schema te zien in plaats van de tekst.
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Opmerkingen van kennisnet expert persoon tijden het uitvoeren van deze 
taak.

	De hoofdnavigatie klopte niet helemaal met de binnen navigatie.

  Figuur 5.0 Wat is Edurep navigatie

	Wat is Edurep staat binnen de navigatie dubbel op

	In de onderstaande schema staat ARRANGEREN zonder enige toelicht-
ing erover (is niet van toepassing in het verhaal)

	Ingewikkelde schema, je moet echt geïnteresseerd zijn om het te kun-
nen begrijpen.(Figuur 6.0)

                 
              Figuur 6.0 schema Hoe werkt Edurep
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	Edurep in contentketen volgens de expert persoon is een vervolg traject 
en hoeft niet apart te zitten binnen de navigatie wat is edurep.

	De Cyclus Educatieve Contentketen schema was niet geheel duidelijk. 
(Figuur 7.0)

Figuur 7.0 De Cyclus Educatieve Contentketen schema

 
Taak 3  
 
Deze taak is bedoeld voor de aanbieders doelgroep. De antwoorden hiervan zou 
leiden of de informatie waardevol en aantrekkelijk voor deze doelgroep is.

Doelgroep : Aanbieders

•	 Je wilt je eigen collectie aanbieden. Om je collectie aan te bie-
den moet je eigen database aan bepaalde eisen laten voldoen. 
Ga opzoek naar de eisen.

•	 Je wilt weten hoe Edurep gaat communiceren met je database. 
Zoek deze informatie op.

	Testpersonen gaven aan dat ze via andere partijen hulp hadden 
gevraagd over het aanbieden van collectie. Leesbank was één van de 
helpende partijen.

	Binnen de pagina collectie aanbieden bevinden zich veel links die 
leiden tot andere sites dan Edurep, dit was verwarrend voor de test-
personen.

	Bij pagina Metadata harvesting  staat informatie die puur technische 
informatie aangeven. Testpersonen gaven aan dat dit gedeelte meer 
interessant is voor de technische mensen. 
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Taak3 

Deze taak is bedoeld voor de portals en Elo’s doelgroep. De antwoorden van 
de testpersonen zou leiden of het informatie waardevol, nuttig, vindbaar en 
bruikbaar is.

Doelgroep: Portals en Elo’s 

•	 Je wilt je zoekfunctie aanbieden. Hoe moet je dat doen? Ga 
opzoek naar dit informatie.

•	 Je wilt zoekapplicatie in uw portal bouwen. Hierdoor ben je 
opzoek naar welke koppeling de zoekapplicatie aan moet  
voldoen zodat het met Edurep communiceert.

•	 Je wilt informatie weten over hoe Edurep de juiste  
informatie kan uithalen van de database van een aanbieder. 
Je bent op zoek naar welke communicatieprotocol functie  
die Edurep ondersteunt.

•	 Je technische afdeling wil meer technische inhoud over 
Edurep weten. Zoek deze informatie op.

	Bij pagina Zoekfunctie aanbieden?  geeft dit niet meteen duidelijke 
informatie over het integreren van een zoekapplicatie en welke eisen 
hierbij horen.

	Er is geen indicatie component of iets dergelijks te downloaden om 
een beeld te krijgen over z’n zoekfunctie.

	In pagina zoekfunctie aanbieden staat “Hoe ziet een zoekvraag er 
uit?” hier was een opmerking over: “het is niet nodig informatie bin-
nen de pagina, want het is een vervolg vraag”.

	Er zijn geen duidelijk eisen te vinden waaraan je moet voldoen als je 
een zoekfunctie wilt bouwen.

	Dubbel informatie over  “Harvester van Edurep” is te vinden bij col-
lectie aanbieden en bij Metadata harvesting.

	Metadata opvragen pagina staat in opsomming van welke functies 
van SRU/SRW ondersteunt Edurep? Hierdoor geeft deze pagina het 
indruk dat het een technische handleiding is waardoor lezers verjaagt 
worden.

	Bij pagina Metadata opvragen staan enkele links die verwijzen naar 
dode pagina’s.

	Bij Implementatie (wiki) pagina zou je gelijk denken dat er tech-
nische informatie te vinden is, je wordt hier verwezen naar de wiki 
pagina om meer informatie te krijgen.
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Taak 4 

Deze taak is bedoeld voor alle doelgroepen. De antwoorden van de testpersonen 
zou leiden of het informatie nuttig, vindbaar en bruikbaar is. 

Doelgroep: Alle doelgroepen

•	 Je ziet binnen de navigatie promotiemateriaal. Bekijk de inhoud  
ervan en bedoordeel of het nuttig is of niet.

•	 Zoek Edurep mobile en beoordeel de informatie ervan.

•	 Stel : Je wilt dat de leerlingen van je klas gebruik maken van   
          Edurep zoekmachine. Het zou handig zijn om de  
          zoekmachine te plaatsen in je eigen portfolio site.  
          Zoek hoe je Edurep zoekmachine kan integreren op je eigen  
          portfolio site.

	Het  zoeken naar promotiemateriaal was lastig om te vinden, dat komt 
door het uitklappen van de navigatie.

	Edurep mobiel is handig voor docent (opmerking van een aanbieder).

	Edurep Syndicatie kant en klaar zoekmachine was moeilijk te vinden, dit 
komt door dat het als nieuws item geplaatst is. 

De juiste informatie was te vinden op “ voorpagina”    binnen Edurep 
nieuws kan je Edurep syndicatie vinden

Taak 5

Deze taak is bedoeld voor alle doelgroepen. De antwoorden van de testpersonen 
zou leiden of het informatie waardevol, nuttig, vindbaar en  bruikbaar is.

Doelgroep: Alle doelgroepen

•	 Je wilt weten wat je van Edurep kunt verwachten als  
ondersteuning of bij geval van storingen en onderhoud. 
Zoek dat op.

•	 Probeer je aan te melden. 

	Binnen het aanmeld formulier was de opmerking te horen over Te har-
vesten Repository (alleen voor aanbieder) dit gedeelte is niet van to-
epassing tijdens het aanmelden, want je zou niet van de eerste keer je 
metadata hebben.

	Na het verzenden van het aanmeld formulier krijg je geen nadere  
informatie over wat het vervolg stap is.
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	Binnen het formulier staat ‘Getest op correcte werking OAI-PMH’ waar 
de hulp URL ervan verwijst naar andere pagina waar de procedure van 
aanmelden wordt verstoort.

	Informatie over wat kan je van Edurep verwachten, heeft niemand kun-
nen vinden. Testpersonen gingen naar de support pagina.

“ Aansluiten”    “Serviceniveau”  

Bij pagina serviceniveau kunnen we de juiste informatie vinden over wat 
je van Edurep kunt verwachten.

Taak 6  

Deze taak is bedoeld voor alle doelgroepen. De antwoorden van de testper-
sonen zou er toe leiden of het informatie vindbaar en bruikbaar is.

 
Doelgroep: Alle doelgroepen

•	 Je bent op zoek naar Edurep nieuws. Zoek het op. 

	Gevonden met moeite. 

	Niet interessant voor aanbieders. 
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3.4 Interviews resultaten 
 
Tijdens het interview zijn de testpersonen met open vragen onderzocht. 

De belangrijkste antwoorden worden hier geschreven: 

•	 Wat vind je van de Edurep site , op basis van wat u nu heeft 
gezien?

	Uitgebreid informatie waardoor de gebruiker afschrikt. Je moet 
door lap tekst heen. Je moet van het begin snel kunnen zien wat 
het voordeel hiervan is.

•	 Welke boodschap moet de website vertellen?

	Meer focus over wat voor leermateriaal je kunt vinden. Hoe je met 
Edurep op makkelijke wijze bepaalde aanbieder leermateriaal kan 
vinden.  

	Hoe kan je collectie aanbieden. 

•	 Kan je aangeven welke informatie zou interessant zijn om u aan-
moedigen om met Edurep mee te doen?

	Het vinden van wie zijn je concurrenten, wat doen die en als ze 
tussen staan dan ben je nagejaagd om ook tussen te gaan staan.

	Klein info over sociale metadata.

	 Informatie verduidelijken met visualisaties.

	Op Edurep demo focussen en niet te veel uitleg over.

	Meer richten op scholen om mee te doen. 

•	 Wat vind je van het navigatie?

	Te veel items omdat het genest zijn. De gedrag is niet heel duideli-
jk, de informatie is moeilijk te vinden.

•	 Weet je op elk moment waar je op de site bent?

	Niet altijd dat komt door dat de niveaus lastig zijn. 
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•	 Wat vind je van de informatie die de site aanbiedt?

	 Je wordt niet zo snel warm van. Er is te veel informatie en dat 
maakt het verwarrend. De informatie geeft niet aan wat je moet 
doen en in welke stappen.

•	 Kan je aangeven welke informatie had je door mondeling contact 
gehoord die je niet kon vinden in de site?

	We hebben repository, we hebben voor ons liggen welke leerma-
teriaal vindbaar willen maken. We willen weten hoe we dat kun-
nen realiseren.
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3.5 Conclusie resultaat
Hier staan de mogelijke oplossingen beschreven voor de belangrijke knelpunten 
die gevonden worden door het onderzoek.  
Er wordt per probleem gezocht naar welke verbeteringen mogelijk zijn door het 
raadplegen van de bijpassende theorie.

1.Probleem: Homepage
Op de Voorpagina of de homepage van de Edurep site staat alleen een nieuws 
gedeelte over Edurep.  

Theorie

Usability
“De homepage moet meteen een positieve eerste indruk   
  geven van de rest van de website.

•	 De homepage moet antwoorden geven op “Waar ben ik” ? en “Wat 
doet deze site?”;

•	 Gebruikers komen naar de site om een specifiek doel te bereiken;

•	 Aandacht trekken van de gebruiker door middel van video.;

•	 Maak je bijdrage zo informatief mogelijk, gezien het doel of de rich-
ting van de content;

•	 Zeg niet meer dan nodig is, gezien het doel of de richting van de 
content.

•	 Gebruik video, animatie en audio alleen als dat helpt om de boodsc-
hap van de website beter over te brengen. “ 14

User experenice
•	 Nuttig

De website moet nuttig zijn. Met vernieuwende oplossingen kan de 
communicatiemiddel nog nuttiger worden. Er moet een afweging 
komen of dit waarde creëert voor de bezoeker.

•	 Aantrekkelijk

De website moet aantrekkelijk zijn zodat het plezierig is om mee te 
werken. In een paar seconden oordelen bezoekers of ze een web-
site goed vinden of niet. 

 

 
14  http://www.transparantewebsites.nl/index.php/Stijl
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Oplossing

•	 Een animatie video die in het kort uitlegt wat Edurep precies inhoudt.

•	 Edurep samenvatten met minmaal 4 woorden.

•	 Doelgroep specificeren. 

•	 Per doelgroep aandacht trekken om veder te drukken naar de specifiek 
informatie waardoor worden ze op de goede weg gezet

2.Probleem: Navigatie 
•	 Je krijgt dus twee navigaties te zien: 

 

	Aan de linkerkant de hoofdnavigatie met zijn bijhorende sub   
 navigatie  
 

	  In de content zien we ook een navigatie over wat Edurep is. De  
 hoofdnavigatie klopte niet helemaal met de binnen navigatie.  
 Dit brengt de gebruiker in verwarring.

•	 “Wat is edurep” staat binnen de navigatie dubbel op.

•	 Het  zoeken bijvoorbeeld naar promotiemateriaal was lastig om te vinden 
dat komt door het uitklappen van de navigatie.

	Te veel items omdat het genest zijn. Het gedrag is niet heel du-
idelijk, de informatie is moeilijk te vinden.

	Soms weet de gebruiker niet waar hij was, dat komt door de ver-
schillende  niveaus, dit maakt het lastig. 
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Theorie

Usability
 ♦ “Navigatie- interfaces moeten gebruikers helpen de drie fundamen-

tele vragen van navigatie te beantwoorden? 
  
    • Waar ben ik? 
    • Waar ben ik geweest? 
    • Waar kan ik heen gaan? “15 

 ♦  “Als de navigatiestructuur uit meerdere niveaus bestaat, laat   
 dan steeds alle niveaus zien 
 
    • Een veel gebruikte methode is het broodkruimelpad. Het ge   
       bruik van breadcrumbs leidt tot een aanzienlijke verbetering  
       in het gebruik. Geef wel duidelijk een omschrijving van de  
       breadcrumb <”u bevindt zich hier:”> omdat veel gebruikers  
       (nog) niet bekend zijn met deze relatief nieuwe navigatie 
       methode. “16 

 ♦ Het gebruik maken van sitemap om gemakkelijk en snel navigeren 
over de website.

User experience
•	 Vindbaar    

 De naviagtie moet een goede informatie architectuur bevatten zo   
 dat de zoekopdracht gemakkelijk te voltooien is.

•	 Bruikbaar 
Het gemak waarmee informatie gevonden kan worden.  Als een 
ontwerp comfortabel is, stemt tot tevredenheid van gebruikers. Het 
hoeft niet perse gemakkelijk te zijn zolang de gebruikers zich er 
maar gemakkelijk bij voelen. 

 
Oplossing

- Het gebruik van broodkruimelpad

- Met behulp van nieuwe taakanalyse kan een betere navigatie  structuur 
worden gezet

- Het weg laten van de binnennavigatie

- Gebruik maken van sitemap

15  book Functioneel webdesign: de kracht van eenvoud Door J. Nielsen 
16   http://www.transparantewebsites.nl/index.php/Navigatie
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3.Probleem: Schema’s en plaatjes 

•	 Ingewikkelde schema, je moet echt geïnteresseerd zijn om het te kunnen 
begrijpen .

•	 Sommige schema’s bevatten veel boodschap zonder duidelijk uitleg erbij.

•	 Enkele schema’s kunnen niet vergroot worden.

Theorie

Usability
•	 “Zorg er voor dat de afbeelding de bedoelde boodschap overbrengt“17

User experience
•	 Waardevol

De afbeelding moet waardevol zijn zodat de gewenste doelen bereikt 
kunnen worden.

•	 Afbeelding  moet nuttig zijn. Men moet zich afvragen of dit waarde 
creëert voor de bezoeker.

Oplossing

    - Het weghalen van onnodige afbeeldingen;

    - Het plaatsen van simpele afbeeldingen in plaats van moeilijke.;

    - Het mogelijk maken om de schema’s  kunnen vergroten.

17  http://www.transparantewebsites.nl/index.php/Vormgeving
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4.Probleem: Content 

•	 Op de begrippenlijst pagina zou je een opsomming van termen en de 
betekenis ervan verwachten. Dat is niet het geval je wordt door ver-
wezen naar de Begrippenwiki.

•	 Op sommige pagina’s staat veel tekst.

•	 Veel dode links.

•	 Herhaling van links op verschillende pagina’s.

•	 Verhaal over Educatieve Contentketen volgens testpersonen is een 
vervolg proces met andere woorden geen nuttige informatie voor de 
doelgroep.

Theorie

Usability
•	 “  Stem het taalgebruik af op de doelgroep

•	 Spreek je gebruikers rechtstreeks aan

•	 Vermijd de woorden “klik hier” bij het zetten van een link.

•	 Gebruikers die de moeite nemen om de hyperlink te volgen, ver-
wachten dat die belofte wordt ingelost. Anders wordt de gebruiker 
gefrustreerd.

•	 Door middel van http://validator.w3.org/checklink kunnen de dode 
links gevonden worden.

	Voorzie de website van voldoende nuttige informatie

•	 Die inhoud kan ook deels worden geleverd door hyperlinks aan te 
bieden naar andere websites

	Verhoog de geloofwaardigheid van de website 

•	 Een bruikbare verzameling van veelgestelde vragen en antwoorden 
(FAQ’s) aanbieden

•	 Ervoor zorgen dat de website op een logische manier is georgani-
seerd

•	 De informatie op de site zo actueel mogelijk te houden

•	 Een archief aan te bieden (voor zover de inhoud van de website 
zich daarvoor leent)

•	 Links naar externe bronnen en materiaal aan te bieden

•	 Ervoor te zorgen dat de website regelmatig door andere betrouw-
bare websites wordt gelinked.” 18

User experenice

18  http://www.transparantewebsites.nl/index.php/Stijl 
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•	 Nuttig

Hoe nuttiger de inhoud van de website hoe meer waarde dit creëert 
voor de gebruiker.

•	 Geloofwaardig 

De informatie op de website moet vertrouwen wekken. Niet alleen 
qua inhoud (content), maar moet dit ook uitstralen. Een goed door-
dacht en “professionele” uitstraling schept vertrouwen in Edurep. 

•	 Waardevol

De informatie moet waardevol zijn zodat de gewenste doelen 
bereikt kunnen worden.

 
Oplossing

- Dode links oplossen 

- Inhoud kort en krachtig maken 

- Veelgestelde vragen en antwoorden aanbieden

- Begrippenlijst verbeteren naar een lijst met opsommingen van termen 
en de betekenis ervan.

- Het aanspreken van de doelgroepen.

- Vermijden van onnodige informatie.

- Een archief maken door middel van alle informatie van video’s en bi-
jeenkomsten  verzamelen.

5. Probleem: Open van nieuwe venster 
 
Theorie

Usability
“Een bezoeker vraagt niet om een nieuw venster. Ze willen de site zien die 
achter de link zit, dat is de reden dat ze op de link klikken.”19

Oplossing

    -  Tijdens het drukken op een link of een navigatie item laten verwijzen in      
        hetzelfde venster.

 
 
 
 

19  http://www.usabilityweb.nl/2005/04/externe-hyperlinks-openen-in-een-nieuw-venster/
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6. Probleem: Vormgeving
 
Kaal vorm behalve huisstijl van kennisnet 

Theorie

User experience
•	 Desirable = Aantrekkelijk

De website moet aantrekkelijk zijn zodat het plezierig is om mee te 
werken. In een paar seconden oordelen bezoekers of ze een web-
site goed vinden of niet. 

•	 Valuable = Waardevol

De website moet waardevol zijn zodat de gewenste doelen bereikt 
kunnen worden.

Oplossing 
   
     -  Aandacht trekken van de doelgroepen door middel van bewegende logo’s  
        van aangemelde partijen.  
     -  Het gebruik van highlight bij het nieuws gedeelte. 
     -  Aan de rechter kant van de site een soort tweede navigatie creëren met  
        behulp van tag’s, en soort notatie blok voor den nieuws. 
     -  Het gebruik van bullet’s 
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4. Redesign
Met behulp van de verkregen resultaten was een nieuwe taakanalyse  
(figuur 8.0) nodig om de vraag te beantwoorden: “Welke informatie hebben de 
doelgroepen daarvoor nodig?”. Een taakanalyse is een systematische  
beschrijving van een taak. Daarmee wordt onderzocht welke gebruikers met 
welke wensen op de site komen. Hiermee was het mogelijk om een nieuwe 
structuur te maken voor de Edurep site.

Figuur 8.0 Nieuwe taakanalyse

Hieronder worden alleen de belangrijke verandering binnen de site vermeld.

Naar aanleiding van de taakanalyse zijn er drie doelgroepen opgedeeld. Zie 
bijlage D

Elke doelgroep krijgt een apart element binnen de hoofdnavigatie. Wanneer er 
op een van deze doelgroepen gedrukt wordt, komt een sub menu naar voren 
waarvan alleen de nodige informatie die van belang is voor de gebruiker te 
zien is. (Figuur 9.0) 
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 Figuur 9.0 nieuwe design van Edurep

In de hoofdnavigatie worden veelgestelde vragen, support, sitemap toegevoegd.

Veelgestelde vragen (FAQ) : 
De bedoeling van de veelgestelde vragen is om de gebruikers snel een antwoord 
te geven op veel voorkomende vragen. Goede vragen zorgen ervoor dat bezoek-
ers niet de hele site moeten afzoeken voor de juiste antwoorden. Hierdoor ho-
even ze ook niet te wachten op antwoord op een gestelde vraag per e-mail. Er 
wordt niet alleen tijd bespaart hiermee voor de bezoeker, maar ook voor Edurep 
medewerkers. Edurep medewerkers krijgen hierdoor minder vragen gesteld via 
e-mail en telefoon.

Sitemap:

Een site map is een prima hulpmiddel om snel een goed overzicht te krijgen al-
vorens dieper in de site te surfen. Een volledige lijst van alle URL’s weergeven 
verhoogt de gebruiksvriendelijkheid (usability) enorm.

Er wordt ook gebruik gemaakt van tag’s en een memo paper aan de linker kant 
van de site als een soort tweede navigatie.
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Tag’s:

Een belangrijk aspect van informatie op internet is de interactiviteit.  
Informatie op zichzelf is niet zo interactief. Maar met behulp van  
hyperlinks naar informatie die gerelateerd is aan de weergegeven 
informatie kan een bezoeker op een actieve manier door de grote hoeveel-
heid aangeboden informatie zijn/haar weg vinden.

Om de aandacht te trekken van de aanbieder, portals en scholen wordt  
gebruik gemaakt van bewegende logo’s van collega’s die al mee doen met 
Edurep. Hierdoor worden de partijen aangemoedigd om met Edurep mee te 
doen.

De rest van de design kan gevonden worden in bijlage F.

 
4.1 Validatie 
 
Met behulp van de prototype is er aan de opdrachtgever en kennisnet 
medewerkers gevraagd hun mening te geven over het nieuwe ontwerp.

De resultaten waren positief. Men was tevreden over de verbeterde punten 
zoals het benadrukken van de doelgroepen. Ook is er zeer tevredenheid 
getoond over de navigatie vorm.  
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5.Conclusie  

Gedurende mijn afstudeerperiode heb ik mij bezig gehouden met de analyse 
naar de knelpunten binnen Edurep website. Mede mogelijk gedaan met behulp 
van een user experience, usability-onderzoek en een usability test.

Op basis van de uitkomsten van onderzoeken en analyses was het mogelijk om 
te achterhalen welke elementen verbeterd moesten worden. Dit om de Edurep 
website te herontwerpen om beter resultaatgerichte informatie aan haar doel-
groep over te brengen.

 
Hoofdvraag en antwoorden
 
Welke verbetering in het redesign kan Edurep beter ondersteunen bij het  
overbrengen van resultaatgerichte online informatie aan haar relevante  
doelgroepen? 
 
De volgende antwoorden van subvragen leidt tot antwoord van de hoofdvraag.

•	 Welke doelgroepen worden onderscheiden?

Door middel van doelgroep analyse blijkt te zijn dat Edurep website te maken 
heeft met de volgende doelgroepen:( Zie bijlage B) 

1. Gebruikers (leerlingen / docenten / scholen);

2. Aanbieders van leermateriaal;

3. Zoek portals die gebruik maken van Edurep zoekapplicatie.
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• Welke user experience aspecten zijn van belang om Edurep site 
        optimaal te maken voor haar doelgroep?  
 
        User experience volgens Morville kan een positieve invloed uitoefenen   
        op de gebruikers. Een website die voldoet aan de aspecten uit zijn  
        model, sluit perfect aan op de behoeftes van de gebruikers. De  
        aspecten die in zijn model behandelt werden zijn:

    Bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid, aantrekkelijkheid,  
    toegankelijkheid, en geloofwaardigheid.

    Een van deze aspecten ‘Toegankelijkheid’ valt af omdat mensen met 
    een handicap niet de doelgroep van Edurep zijn. 

•	 Welke problemen ervaren de gebruikers op dit moment?  
 
De resultaten van het vooronderzoek en gebruikerstesten hebben  
geleid tot een beeld van de problemen van de site.

     De belangrijkste  problemen zijn te vinden in hoofdstuk 4 en in de  
     bijlage A staat staan alle knelpunten van de huidige site.

•	 Hoe kan men de knelpunten verhelpen? 
      In hoofdstuk 4 bij Conclusie resultaat staat welke probleem met en hoe  
      moet het opgelost worden aan de toepassen van de bijhorende theorie  
      en om duidelijk beeld te zien welke verandering in het nieuwe design  
      (Zie bijlage F paperprotype).

Hier worden de belangrijkst verandering in het redesign is :

	Binnen de homepagina :

	Bovenaan de pagina komt de tekst die samenvat wat Edurep  
is “Edurep maakt leren en zoeken makkelijk”;

	Onder de tekst komt een klein introductie video over wat  
Edurep is hiermee om de boodschap van de website beter  
over te brengen op een zeer makkelijk en prettig.

	Om de aandacht te trekken van de aanbieder, portals en  
scholen wordt gebruik gemaakt van bewegende logo’s van  
collega’s die al mee doen met Edurep. Hierdoor worden de  
partijen aangemoedigd om met Edurep mee te doen.
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	Binnen de navigatie zijn een hoop verandering aangebracht aan de 
structuur: 

	De belangrijkste verandering is het toevoegen van doelgroepen;

	Per doelgroep is de nodige informatie geplaatst;

	Het toevoegen van sitemap;

	Het toevoegen van Veelgestelde vragen. 

	Vormgeving: 

	Plaatsen van Tag’s;

	Plaatsen van een memo notatie waarin een actuele informatie of  
actuele nieuws van Edurep;

	Het gebruik van bullet’s;

	Het gebruik van highlight bij het nieuws gedeelte.

5.1 Aanbevelingen 

Het redesign dient verder te worden uitgewerkt. Het redesign dat nu gemaakt is 
geeft namelijk maar een algemeen beeld van de structuur. Er zijn een paar  
elementen die na de toepassing hiervan in de website een grote bijdrage leveren 
aan de doelgroepen, resultaatgerichte online informatie overbrengen. Het  
belangrijkst element is de informatie splitsen aan de hand van doelgroepen.  
Iedere doelgroep krijgt een menu in de navigatie met zijn gerelateerde  
informatie.

Een ander element is het toepassen van tag’s, bewegende logo’s, introductie 
video over Edurep en memo notatie om de eindgebruikers kunnen helpen om 
de weg te vinden aan informatie, zonder dat er naar een nieuwe pagina worden 
geleid. Informatie worden op deze manier beter toegankelijk en inzichtelijk ge-
maakt. 
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Bijlagen

A: Vooronderzoek 

Huidige situatie

Momenteel geeft de Edurep site een ingewikkeld informatie over de  
werking van Edurep en het gebruiken ervan en dat maakt het minder aantrek-
kelijk voor zijn doelgroepen.Er zijn weinig verduidelijk plaatjes over de werking 
van Eudrep namelijk er zijn 3 plaatjes in totaal.  
 

                         

      
 
 
 
 
 

De 2e  plaatje weergeeft de Cyclus Educatieve 
ContentKenten. Dit schema is te vinden  bij  
pagina Edurep in contentketen.

De 1e  plaatje op de voorpagina 
‘ een  algemene afbeelding over de Eudrep’
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Voorpagina

Op de voorpagina staat een Edurep plaatje en Edurep nieuws verder 
zie je niks bijzonder qua informatie over edurep en dat zou niet handig 
zijn voor iemand die de site voor de eerste keer bezoeken.   
De voorpagina trekt op dit moment weinig de aandacht van de lezer 
waardoor maakt het een waardeloos pagina. (Zie figuur 3)

De 3e plaatje staat op het linkje “Hoe werkt Edurep? “   
Deze plaatje geeft de Schematische weergave van Edurep 
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Figuur 3: Edurep voorpagina
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Navigatie 

Wat is Edurep

Hieronder kunnen we zien wat gebeurt er als op “wat is Edurep ?“ 
wordt geklikt.(Figuur 4) 

 
De gebruiker zou gelijk denken dat informatie zal te zien over wat 
Edurep is maar dat is niet zo. De gebruiker zal weer moeten drukken 
op “wat is Edurep ?”  om de gewenste informatie te zien.
dat is zeker niet handige door het te veel klikken.

Je krijgt dus twee navigatie te zien : 
-   Aan de linkerkant de hoofdnavigatie met zijn bijhorende sub  
    navigatie ; 
 
-   In de content zien we ook een navigatie over wat Edurep is. Je zou   
    denken dat hetzelfde is als de hoofdnavigaie navigatie   
    maar dat is niet zo en dat brengt de gebruiker in verwarring.

In de content van deze pagina zien we “Hoe doet u mee”  als we op 
klikken krijgen we zelfde pagina van  “Aanmelden?” extra link die nut-
teloos is.

Figuur 4: Edurep voorpagina
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Hoe werkt Edurep

Figuur 5: Schematische weergave van Edurep.

•	 Bij pagina Hoe werkt Edurep? zien we een schematische weergave 
van Edurep. Uit deze schema kan je veel informatie er uithalen 
maar niet van de eerste keer, zonder uitleg is het mogelijk om te 
snappen. (Figuur 5)

•	 Het stukje arrangeren binnen de bovenstaande schema zegt niks 
voor een lezer . er is geen enkele uitleg over binnen de pagina
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Edurep in contenketen 

•	 Bij pagina Edurep in contenketen staat de onderstaande schema. 
Deze shema weergeeft ingewikkeld informatie aan gebruikers 
(Figuur 6)

•	 De schema is klein in het beeld je kan het niet eens vergroten 
om duidelijk zien .

Figuur 6: Edurep in contenketen.
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Collectie aanbieden & Metadata harvesting

•	 Binnen collectie aanbieden pagina zien we veel links die verwijzen 
naar websites die buiten edurep site. (Figuur 7)

•	 Het verhaal over harvester van Edurep staat dubbel op  de site: 
-  Bij pagina metatdata harvessting 
-  Bij pagina collectie aanbieden

Figuur 7:  
Collectie aanbieden.

Figuur 8:  
Metadata harvesting
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Metadata opvragen

•	 De inhoud van pagina Metadata opvragen  maakt een mens niet 
vrolijk van door de hoop link en lap tekst.(Figuur 9)

•	  Paar URL s bevatten foute of irrelevante verwijzingen.

•	 De URL verwijzingen hebben  geen linktitels.

Figuur 9:  
Metadata opvragen
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Serviceniveau

•	 Binnen de inhoud van pagina serviceniveau  staat een verwijzing 
naar support pagina maar als we erop klikken wordt de support  
pagina geopend in nieuwe venster waardoor de gebruiker ervan 
schrikt en brengt men in irritatie. (Figuur 10) 

Figuur 10: Serviceniveau pagina
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Aanmelden

•	 Bij de bovenstaande pagina (figuur 11) zien we stappen die de 
aanbieder en portals moet doorlopen om  mogen aan te melden. 
Hoe het staat nu is niet erg aantrekkelijk bovendien de link van 
aanmeldformulier en gebruikersvoorwaarden kan op een andere 
plek gezet worden . Het lijkt op dit moment of het alleen voor 
portals bedoeld is  en dat is het geval niet.

Figuur 11: Aanmelden pagina
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Support 

•	 Bij support pagina zien we  de servicedesk email adres 3 keer 
wordt herhaald binnen de pagina.(Figuur 12)

Figuur 12: Support pagina

Begrippenlijst

•	 Bij dit pagina zou je verwachten opsomming van termen en de 
betekenis ervan maar dat is niet et geval je wordt verwijst naar de 
Begrippenwiki.(Figuur 13)

Figuur 13: Begrippenlijst pagina
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B: Doelgroepanalyse
In de doelgroepanalyse wordt een  beschrijving gegeven van de  
eventuele gebruikers van 

EduRep site. Wat voor variaties in de verschillende doelgroepen zijn er 
aan te wijzen?

•	 Gebruikers (leerlingen / docenten / scholen)

•	 Aanbieders van leermateriaal

•	 Zoek portals die gebruik maken van EduRep zoekapplicatie  

Edurep site heeft tot het doel het informatie geven voor alle doelgro-
epen om ze te stimuleren om mee te doen aan Edurep. 

Analyse per doelgroep

•	 Gebruikers (leerlingen / docenten / scholen)

Deze gebruikers zijn op zoek in de eigen , bekende omgeving naar 
een bepaalde leermateriaal  op basis van een zoekvraag in hoop 
dat ze de juiste content en op juiste  niveau te kunnen verkrijgen. 

Met behulp van EduRep site kunnen ze informatie vergaren over: 
Wat doet EduRep , hoe werkt Edurep en welke zoekmachines 
maken gebruik van EduRep techniek enz. 

Maar de belangrijkste informatie die ze willen zien is: een simpele 
handeling over hoe ze Edurep zoekmachine kunnen gebruiken om  
tot het juiste gericht leermateriaal te kunnen ermee vinden.

Edurep site wil ook met deze doelgroep het volgende kunnen 
bereiken: 

De gebruiker  stimuleren om EduRep zoekmachine  zelf op een 
makkelijk manier in de eigen website of portfolio site te integreren 
met behulp van kante klare code. 
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•	 Aanbieders van leermateriaal

Deze doelgroep wil zijn eigen digitaal leermateriaal beschikbaar 
maken voor iedereen.

De aanbieder zijn op zoek naar informatie zoals: Wat EduRep houdt 
het in , wat ze er aan hebben , hoe kunnen ze meedoen. Aanbieders 
kunnen zijn:

o Het Expertise Centrum 
Het Expertise Centrum (HEC) is van en voor de overheid. HEC 
weet van top tot teen hoe de publieke sector in elkaar steekt, 
waar de behoeftes liggen, de pijnen én de oplossingen op het 
snijvlak van bestuur en ICT. De adviseurs van HEC zijn ervaren 
mensen die met hart en ziel in de publieke sector werken. 

o Educatieve uitgever
Een educatieve uitgeverij is een uitgeverij die leermiddelen 
ontwikkelt, produceert en uitgeeft. Het kan hier gaan om  Stud-
ieboeken met complete methodes  in de vorm van lespakketten, 
bijbehorende leermiddelen ter adstructies als modellen, kaarten, 
en leesplankjes en specifiek op onderwijs gerichte software. In 
Nederland zijn er diverse educatieve uitgevers als TiemeMeulen-
hoff, Zwijsen en Malmberg.

o GEU 

De GEU staat voor Groep Educatieve Uitgeverijen. Als branch-
evereniging behartigt de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) de 
belangen van circa 45 uitgevers van leermiddelen en integrale 
leersystemen voor het primair onderwijs, het voortgezet onder-
wijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneduca-
tie en het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast vervult de GEU een 
platformfunctie en voert zij overleg met de overheid, het onder-
wijsveld, expertisecentra, onderwijsverzorgingsinstellingen en or-
ganisaties uit de eigen branche
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o Museum
Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, 
ten dienste van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, 
toegankelijk voor het publiek, die de materiële en immateriële 
getuigenissen van de mens en zijn omgeving verzamelt, be-
waart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie ver-
strekt voor studie, educatie en recreatie. 

Er zijn vele soorten en maten musea, variërend van internatio-
naal befaamde tot lokale musea met een beperkte opzet en col-
lectie. De belangrijkste musea van Nederland zijn de rijksmu-
sea. Er zijn of waren negentien rijksmusea in Nederland. 

Musea kunnen ook verdeeld worden naar collectie. Van oud-
sher hadden musea voornamelijk voorwerpen van kunst en/of 
wetenschap in huis. Later kwamen er ook musea rond andere 
thema’s, waaronder (met telkens een Nederlands voorbeeld):

•	 techniek (Evoluon, Eindhoven) 

•	 vervoer (Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht) 

•	 volkenkunde (Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden) 

•	 natuur (Naturalis, Leiden) 

•	 oorlog en wapens (Legermuseum, Delft) 

•	 scheepvaart (Nederlands Scheepvaartmuseum, Amster-
dam) 

•	 geschiedenis, waaronder (Oude Ambachten & Speelgoed 
Museum, Terschuur (gem. Barneveld)) en openluchtmu-
sea (Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem) 

•	 archeologie (Allard Pierson Museum, Amsterdam

o Community
Een - community is een groep leden die zaken met elkaar willen 
delen. Een community kan heel ruim zijn of heel specifiek. Hoe 
leuk of interessant de community is, bepalen de deelnemers 
zelf. 

Een van deze  community zijn educative – community diebezig 
houd met het delen en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal.
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o Ontwikkelcentrum

Ontwikkelcentrum is specialist in het ontwikkelen van educatieve 
content.  
Ze ontwikkelen uw educatieve content;  
maken het online beschikbaar; 
ondersteunen u bij het gebruik ervan.

Ontwikkelcentrum is een Innovatieve dienstverlener. Als iemand 
op z oek naar ondersteuning bij het ontwikkelen en delen van 
lesmateriaal dan bieden ze die ondersteuning in de vorm van 
consultancy, projectmanagement, ontwikkelen van een format 
en redactie & vormgeving. Op basis van uw onderwijskundige 
visie richten ze een Content catalogus in: een online platform, 
zodat scholen of docenten hun lesmateriaal eenvoudig kunnen 
delen. 

o Gemeente
Gemeentearchief stimuleert historisch en cultureel onderzoek, 
en draagt ook zelf bij aan allerlei publicaties  zoals informatie 
over de jaarboekjes “Die Haghe” en van welke periode de Ge-
meenteverslagen en de Handelingen. 

•	 Portals & Elo’s die gebruik maken van EduRep zoekapplicatie  

Het doel van deze doelgroep is om de zoekfunctie van Edurep in 
hun eigen webomgeving of leeromgeving implementeren waardoor 
docenten , leerlingen of andere educatieve bezoekers hun selec-
tieproces te kunnen ondersteunen met Edurep zodat hun bezoekers 
relevante leerobjecten vinden.

Binnen Edurep site willen ze informatie kunnen vinden over wat 
houdt het in en hoe ze kunnen  mee doen aan Edurep.

Deze doelgroep kunnen zijn :
o ELO

Een elektronische leeromgeving (ELO) draagt bij in het gebruik 
van de mogelijkheden van e-learning. Er zijn verschillende 
ideeën over wat een elektronische leeromgeving precies is:

•	 Een elektronische leeromgeving kan gezien worden als een 
sociaal systeem waarbinnen men leert, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van ICT- hulpmiddelen. Een elektronische leerom-
geving wordt ook vaak gezien als de software die e- learning 
mogelijk maakt.

o Portals 

Portals is een digitaal platform voor het uitwisselen van informa-
tie en leermiddelen
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C: Taakanalyse huidige Edurep site
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D: Taakanalyse nieuwe ontwerp
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E: Edurep usabilitytest

 
 
 
 

Gebruikersonderzoek 

EduRep Usabilitytest

            

                                                                                                                                 
Nada Hanna 
                                                                                                                                    
[7-7-2009] 
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Inleiding 

Door middel van een gebruikerstest kan ik de gebruikers uit de doel-
groep die geïnteresseerd zijn in de site benaderen. Van elke doelgroep 
ga ik paar gebruikers proberen te vinden om het test af te leggen. Iedere 
deelnemer voert afzonderlijk opdrachten terwijl kijk ik hoe dat gaat, op 
welke problemen de proefgebruiker stuit en hoe te elimineren.

 Doel van de gebruikerstest 
Zoveel mogelijk problemen opsporen die een goede werking van de site 
ondermijnen en aanwijzingen voor verbetering krijgen. Op basis van deze 
bevindingen wordt eventueel een nieuw prototype ontwikkeld (en deze 
opnieuw geëvalueerd).

Onderzoeksopzet
1. (pre test) Vragenlijst

• Hier kunt u enkele persoonsgerichte vragen beantwoorden, zodat  
   ik een beeld kan krijgen van testpersonen.  

2. (test) Taken uitvoeren

• Dit is de werkelijke test. Het is de bedoeling dat de proefpersoon    
   hierbij enkele taken uitvoert. De proefpersoon kan zich hierbij  
   niet beroepen op hulp van de interviewer.

   Het maken van fouten levert juist interessante informatie op voor    
   het onderzoek.

 
   Eventuele opmerkingen worden hierbij genoteerd.

3. (post test) Interview

• Na het uitvoeren van de taken, zal een aanvullend interview wor 
  den afgenomen. Dit is geen vaststaand interview maar een open  
  gesprek waarbij in wordt gegaan op de observatie van de taken.
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Pre-test 
Deze test bestaat uit aantal open en meerkeuze vragen

1. Achtergrond van de proefpersoon

1.1 Wat is uw naam?

1.2 Wat is uw functie binnen uw organisatie?

1.3 Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden vallen onder 
uw functie?

2. Internetervaring

2.1  Waarvoor gebruikt u internet? (doelen, toepassingen, favo-
riete sites)

2.2  Bent u bekend met technieken als

• Tags 

•RSS 

•API 

• XML 

2.3 Bent u bekend met de term social network

• Ja 

•Nee
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3.  Edurep website

3.1 Heb je Edurep website wel eens bezocht?

• Ja 

•Nee

3.2  Waarvoor was dat bezoek? 

3.3 Edurep kent 3 doelgroepen kies tot welke doelgroep valt u onder?

 • Aanbieder van leermiddelen

 • EduRep zoekmachine implementeren binnen eigen omgeving

 • Gebruikers die EduRep zoekmachine benaderen om leermiddelen 
    te zoeken.

3.4 Wanneer heb je Edurep  site  voor het laatst bezocht?

3.5  Wat was de reden van het laatste bezoek van de site?

           

3.6 Heb je toen gevonden waar je naar op zoek was?

3.7  Hoe ging dat?
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Ten Slot

3.8 Heeft uw mondeling contact opgenomen met kennisnet  ?

• Ja , omdat de info op de site was niet duidelijk genoeg voor   
   mij Kan even vertellen  over welke info was het      
    …………………………………………

• Ja , omdat de nodige informatie was niet te vinden op de site 

   Kan even vertellen  over welke info was het   
    ………………………………………….. 

  •Nee
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Test

De testpersonen krijgen een scenario met de taken die uitgevoerd 
moeten worden. Hier volgt het scenario.

                       Instructies aan tester 

   Heel belangrijk tijdens de test is om continue hardop te den
   ken, dus alles zeggen wat in u opkomt over de website. 
De resultaten van de test worden alleen gebruikt voor dit onderzoek 
en zullen niet voor andere (commerciële) doeleinden worden gebrui-
kt. Ook uw persoonlijke gegevens zijn alleen bedoeld voor een juiste 
uitkomst van de resultaten en niet voor andere doeleinden. 

    

  Scenario; Beschrijving van een situatie welke dient als uitgangs
                      punt bij het uitvoeren  van een taak.

  Taak; Opdracht die de respondent op de site moet uitvoeren. 
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Aanbieders test
Open uw internet browser en ga naar: http://edurep.kennisnet.nl/

1. Wat houdt EduRep in  (ca 5 min)

1.1     U bent een uitgeverij. Je hebt over Edurep gehoord van 
        een andere uitgeverij die Edurep gebruikt om zijn  
        leermateriaal in één keer aan verschillende organisaties  
        beschikbaar te stellen. U vindt het ook een goede idee en  
        wilt meer over Edurep weten.   
        U collectie bestaat uit digitaal lesmateriaal, toetsmateriaal  
        en multimediale opdrachten.

    Ga op zoek naar informatie over wat Edurep is en 
                 bedoordeel of dit voor je als aanbieder interessant is.

              Je wilt weten wat voor soort collectie kan Edurep 
                  aanbieden aan het onderwijsveld?

                  Zoek of u eigen collectie via Edurep kunt aanbieden.

http://edurep.kennisnet.nl/
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2. Wat heb ik aan EduRep  (ca 5 min)

2.1         Je vindt Edurep interessant en je wilt weten hoe het in  
                  elkaar zit.

         Zoek de juiste informatie en beoordeel of het een duidelijk 
             beeld aangeeft.         
   

2.2      Je wilt weten wat voor voordeel Edurep heeft het voor u.
            Probeer dit informatie te vinden?

                                       

2.3     Binnen de navigatie “wat is Edurep”  zie je  “Edurep in con  
              tentketen” . Je wilt weten wat voor informatie is daar te 
              vinden .

       Lees de informatie en bedoordeel of het handig voor je te 
           weten is of niet.
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3. Collectie aanbeiden (ca 6 min)

3.1    Je wilt toch je eigen collectie aanbieden. 
              Om je collectie aan te beiden moet je eigen  
              database aan bepaalde eisen laten voldoen.

           Zoek deze eisen op. En bedoordeel of deze informatie 
               duidelijk voor u is, en waarom?

 3.2      Je eigen database is al ge-metadateerd volgens het 
                Content- zoekprofiel. Je wilt weten wat is de volgen 
                de stap na collectie metadateren:  hoe gaat Edurep  
                communiceren met  jou  database?

            Ga op zoek naar deze  informatie.

4. EduRep visualisatie (ca 8 min)

 4.1     Je zou het handig vinden om te zien hoe Edurep in de 
               werkelijkheid werkt en wat voor mogelijkheden  
               Edurep kan laten weergeven. Hieruit ben je op zoek  
               naar een model die dat weergeeft.

            Zoek dat op en probeer het.

 4.2     Je ziet binnen de navigatie promotiemateriaal. 

            Bekijk de inhoud ervan en bedoordeel of het nuttig is 
                of niet.

 4.3     Je ziet binnen de navigatie “Edurep mobiel”  dit trekt 
               je aandacht aan,  je gaat erop klikken om te weten  
               wat voor info is daar te vinden.

           Bekijk het en beoordeel of het inderdaad interessant 
               is.
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5. Mee doen aan EduRep (ca 10 min)

5.1   Je bent van plan om toch mee te doen met Edurep. Je wilt 
             weten wie zijn aangesloten bij Edurep.

         Ga op zoek  naar welke uitgeverijen/leermateriaal aanbie
             ders zijn er aangesloten?

5.2    Je wilt weten wat je van Edurep kunt verwachten als 
             ondersteuning of bij geval van storingen en onderhoud.

         Zoek dat maar op.

5.3    Je wilt Edurep gebruiksvoorwaarden lezen maar 
             momenteel heb je geen tijd ervoor, je wilt het printen en in  
             de trein lezen. 

         Ga opzoek naar de gebruiksvoorwaarden pdf om het  
             uit te printen  

5.4    Je bent overtuigd van de meerwaarde van Edurep.

          Probeer je aan te melden?

              Noem je organisatie gebruikerstest uitgeverij 
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Ten slot 
6. Ondersteuning en nieuws (ca 5 min)

 6.1    Je hebt een vraag en het antwoord is niet te vinden 
              op de site. 

           Zoek waar je terecht kan met je vraag

 6.2    Je hebt een paar moeilijke termen gevonden 

           Kijk of je ergens kunt vinden of deze termen 
               uitgelegd zijn. 
6.3       Je bent op zoek naar Edurep nieuws 

            Zoek het maar op.
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Test

De testpersonen krijgen een scenario met de taken die uitgevoerd 
moeten worden. Hier volgt het scenario.

                   Instructies aan tester 

   Heel belangrijk tijdens de test is om continue hardop te 
   denken, dus alles zeggen wat in u opkomt over de website.  

De resultaten van de test worden alleen gebruikt voor dit onderzoek 
en zullen niet voor andere (commerciële) doeleinden worden gebrui-
kt. Ook uw persoonlijke gegevens zijn alleen bedoeld voor een juiste 
uitkomst van de resultaten en niet voor andere doeleinden. 

     
       Scenario; Beschrijving van een situatie welke dient als uitgangs
                           punt bij het uitvoeren  van een taak.

       Taak; Opdracht die de respondent op de site moet uitvoeren. 

Portals & ELO’s  test
Open uw internet browser en ga naar: http://edurep.kennisnet.nl/

1. Wat houdt EduRep in  (ca 5 min)

1.1       U bent een ELO/ Intranet/ educatief portal. Je ziet  
                binnen een concurrent portal een  zoekmachine die  
                hun selectieproces ondersteunt met Edurep.  Je vindt  
                het  interessant en je wilt meer informatie over  
                weten. 

       Ga op zoek naar informatie over wat Edurep is en 
           bedoordeel of dit voor je als   
           Implementator van EduRep interessant is. 
 
1.2       Je wilt weten wat voor leermateriaal vindbaar is via 
                 Edurep.

              Ga op zoek naar waar je deze informatie kan vinden

http://edurep.kennisnet.nl/
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2. Wat houdt EduRep in  (ca 5 min)

2.1     Je vindt Edurep interessant, je wilt weten hoe het in 
               elkaar zit.

           Zoek de juiste informatie over en beoordeel of het een 
               duidelijk beeld aangeeft. 

2.2      Je wilt weten wat voor voordeel heeft Edurep voor het 
                u. 
            Probeer deze informatie te vinden?                                   

               
2.3     Binnen de navigatie “wat is Edurep”  zie je  “Edurep in 
               contentketen” . Je wilt weten wat voor informatie is 
               daar te vinden .

           Lees deze informatie en bedoordeel of het handig 
               voor u te weten is of niet.
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3.  Collectie aanbeiden (ca 6 min)

3.1      Je wilt educatieve bezoekers van je portal ondersteunen in 
               hun zoektocht naar leerobjecten. Je bent op zoek naar 
               informatie over hoe je de een zoekapplicatie  kunt  
               aanbieden.

       Zoek deze informatie op.

3.2       Je wilt zoekapplicatie in uw portal bouwen. Hierdoor        
                ben je opzoek naar welke  koppeling moet de  
                zoekapplicatie aan voldoen zodat het met  
                EduRep communiceert.                  

            Zoek deze informatie op. 

3.3       Je wilt informatie weten over hoe  Edurep de juiste 
                informatie kan uithalen van de database van een  
                aanbieder. Je bent op zoek naar welke 
                communicatieprotocol  functie EduRep ondersteunt.

            Bekijk waar dit te vinden is.

 
3.4       Je technische afdeling wil meer technische inhoud 
                over Edurep weten

            Zoek op welke links weergeeft deze informatie.

7. 4 EduRep visualisatie (ca 8 min)

4.1        Je zou het handig vinden om te zien hoe Edurep in 
                 de werkelijkheid werkt en wat voor mogelijkheden  
                 Edurep kan laten weergeven. Hieruit ben je op zoek  
                 naar een model die dat weergeeft.

             Zoek dat op en probeer het.

4.2       Je ziet binnen de navigatie promotiemateriaal. 

             Bekijk de inhoud ervan en bedoordeel of het nuttig is 
                 of niet.
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4.3       Je ziet binnen de navigatie “Edurep mobiel”  dit 
                 trekt je aandacht aan, je gaat erop klikken om te  
                 weten wat voor info is daar te vinden.

             Bekijk het en beoordeel of het inderdaad interessant 
                 is.

  5.    Mee doen aan EduRep (ca 7 min)

 5.1       Je bent van plan om toch mee te doen met 
                 Edurep. Je wilt weten wie zijn aangesloten bij  
                 EduRep.

             Zoek op welke ELO’s/Portals  zijn er aangesloten?

  5.2       Je wilt weten wat je van Edurep kunt verwachten 
                  als ondersteuning of bij geval van storingen en 
                  onderhoud.

               Zoek dat maar op.

  5.3       Je wilt Edurep gebruiksvoorwaarden lezen maar 
                  momenteel heb je er geen tijd voor, je wilt het  
                  printen en in de trein lezen. 

              Ga opzoek naar de gebruiksvoorwaarden om als 
                  pdf uit te printen  

  5.4       Je bent overtuigd van de meerwaarde van Edurep.

              Probeer je aan te melden?

                  Noem je organisatie gebruikerstest nada
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 Ten slot 
   6.   Ondersteuning en nieuws (ca 0 min)

6.1      Je hebt een vraag en het antwoord is niet te  

                vinden op de site. 

            Zoek waar je terecht kan met je vraag

6.2       Je hebt een paar moeilijke termen gevonden 

            Kijk of je ergens kunt vinden of deze termen 
                uitgelegd zijn . 
 
6.3        Je bent op zoek naar Edurep nieuws 

             Zoek het maar op.

Test

De testpersonen krijgen een scenario met de taken die uitgevoerd 
moeten worden. Hier volgt het scenario.

                        Instructies aan tester 

   Heel belangrijk tijdens de test is om continue hardop te
  denken, dus alles zeggen wat in u opkomt over de website. 

De resultaten van de test worden alleen gebruikt voor dit onderzoek 
en zullen niet voor andere (commerciële) doeleinden worden gebrui-
kt. Ook uw persoonlijke gegevens zijn alleen bedoeld voor een juiste 
uitkomst van de resultaten en niet voor andere doeleinden. 

  Scenario; Beschrijving van een situatie welke dient als uitgangspunt 
                       bij het uitvoeren  van een taak.

  Taak; Opdracht die de respondent op de site moet uitvoeren. 
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Docent test

Open uw internet browser en ga naar: http://edurep.kennisnet.nl/

1.  Wat houdt EduRep in  (ca 5 min)

   1.1       Je bent een scheikunde docent bij het voorgezet 
                    onderwijs. Je hebt veel digitale lessen  
                    ontwikkeld, je wilt het aan je collega’s en  
                    leerlingen beschikbaar kunnen stellen.

              
                   Hierdoor was je aan het googelen opzoek of een   
                   dergelijk mogelijkheid wel bestaat. Tot je Edurep  
                   hebt gevonden. Je bent er naar benieuwd, vandaar  
                   ben je belandt op de Edurep site.

               Ga op zoek naar informatie over “ wat Edurep is” 
                   en bedoordeel of dit voor je als docent  
                   interessant is.

   1.2       Je wilt weten wat voor leermateriaal is vindbaar via 
                   Edurep.

               Ga op zoek naar waar je deze informatie kan 
                   vinden. 

   1.3       Je bent op zoek naar welke zoekmachines maken 
                   gebruik van edurep.

               Ga op zoek naar waar je deze informatie kan 
                   vinden.

 
 
 

http://edurep.kennisnet.nl/
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2.   Wat hebben scholen(docenten) aan EduRep  (ca 5 min)

       2.1       Je vindt Edurep interessant, je wilt weten hoe het in 
                        elkaar zit.

                   Zoek de juiste informatie over en beoordeel of het 
                       een duidelijk beeld aangeeft. 

        2.2       Je wilt weten wat voor voordeel heeft Edurep voor 
                          u. 
                     Probeer deze informatie te vinden?

         2.3       Je hebt op de navigatie “wat is edurep” gedrukt en 
                         je ziet edurep in contentketen je 
                         wilt weten wat voor informatie daar te vinden is.

                     Lees deze informatie en bedoordeel of het handig 
                         voor u te weten is of niet.
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3.   EduRep visualisatie (ca 0 min)

3.1      Je zou het handig vinden om te zien hoe Edurep in 
               de werkelijkheid werkt en wat voor mogelijkheden   
               Edurep kan laten weergeven. Hieruit ben je op zoek  
               naar een model die dat weergeeft.

            Zoek dat op en probeer het

3.2       Je ziet binnen de navigatie promotiemateriaal. 

            Bekijk de inhoud ervan en bedoordeel of het nuttig is 
                of niet.

3.3       Stel : je wilt de leerlingen van je klas gebruik 
                         maken van Edurep zoekmachine. Het zou  
                         handig zijn om de zoekmachine te plaatsen in  
                         je eigen portfolio site.

            Zoek hoe je Edurep zoekmachine kan integreren 
                op je eigen portfolio site.

3.3       Je ziet binnen de navigatie structuur “Edurep 
                mobiel”  dit trekt je aandacht aan en je klikt op om 
                 te weten wat voor info daar te vinden is.

            Bekijk het en beoordeel of het inderdaad interessant 
                is.
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Ten slot 
4.    Ondersteuning en nieuws (ca 0 min)

4.1      Je hebt een vraag en het antwoord is niet te 
               vinden op de site. 

           Zoek waar je terecht kan met je vraag

4.2      Je hebt een paar moeilijke termen gevonden 

            Kijk of je ergens kunt vinden waar de termen 
                uitgelegd worden. 

4.3       Je bent op zoek naar Edurep nieuws 

            Zoek het maar op.
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post test
 
1. Algemeen
1.1. Wat vind je van de website van Edurep, op basis van wat u 
nu heeft gezien?

1.2. Wat vind je goed/sterk?

1.3. Wat vind je slecht/zwak?

1.4 . wat wil je op edurep site kunnen vinden?

1.5. Wat wilt u met de website bereiken?

1.6. Welke boodschap moet de website vertellen?

1.7 kan je aangeven welke informatie zou je moedigen om mee 
te doen aan edurep ?

1.8. Welke ideeën hebt u al om de (nieuwe) website te promo-
ten?

1.9. zou u behoeft hebben om uitleg te zien binnen de site over 
sociaal metadata.

1.10. wenst uw meer visualisatie te zien binnen de site ? 

2. Navigatie en menustructuur
2.1. Wat vind je van het (hoofd)navigatie? Is het duidelijk wat je 
achter de verschillende  
        ingangen kunt verwachten?

2.2. Heb je de indruk dat je makkelijk kunt vinden wat je zoekt?

2.3. Weet je op elk moment waar je op de site bent?

2.3 wat voor navigatie indeling zou uw het willen zien aan de 
hand van jou gedachte?    

3. Vormgeving
3.1. Spreekt de vormgeving van de website je aan?

3.2. Vind je de website overzichtelijk?

3.3. Wat vind je van kleurgebruik, leesbaarheid, beeldmateriaal 
en iconen?

3.4. waar wilt uw het nieuws willen zien in de navigatie structuur 
of aan de rechter kant of op de home pagina?
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4. inhoud 
4.1. Wat vind je van de informatie die de site te bieden heeft?

4.2. Is de informatie actueel, juist, volledig, begrijpelijk?

4.3 welke informatie mist u op de site ?

4.4. Welke informatie moet de (nieuwe) website bieden?

5. Veranderen?
5.1. Wat moet er volgens u nog verbeteren aan de manier waarop de 
site werkt?

5.2. Wat moet er zeker niet veranderd worden?

6. Tot slot
6.1. Hebt u nog vragen of opmerkingen die nog niet aan bod zijn 
gekomen?
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F: Paper prototype
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