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Samenvatting 

 

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar twee factoren die de beoordeling van 

gebruikers van gemeentelijke websites zouden kunnen beïnvloeden, namelijk ‘locus of 

control’ en het ‘halo-effect’. De manier waarop succes en mislukking worden 

toegeschreven, speelt hierbij een grote rol. De hoofdvraag luidde:  

 
‘In hoeverre beïnvloeden ‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ de attributie van succes en 

mislukking, en heeft deze attributie invloed op de oordelen van gebruikers van 

gemeentelijke websites?’ 

 
Uit de resultaten van het onderzoek bleek een hoofdpatroon voor de attributie van succes 

en mislukking. In alle gevallen werden succes en mislukking aan de website 

toegeschreven. Persoonlijkheidskenmerken en de kwaliteit van de website leken hier 

nauwelijks invloed op uit te oefenen. Wel bleken de resultaten van de gevonden 

interactie-effecten in de richting van de ‘locus of control’-theorie en het halo-effect te 

wijzen. De ‘locus of control’-theorie bleek alleen op te gaan voor moeilijke situaties, 

aangezien intern georiënteerde mensen falen meer aan zichzelf toewezen en extern 

georiënteerde mensen falen meer aan de website toeschreven. Ook bleek dat men bij 

een goede website succes meer aan de site toeschrijft en falen meer aan zichzelf, terwijl 

men bij een slechte website succes meer aan zichzelf toeschrijft en falen meer aan de 

website. Deze effecten hadden geen invloed op de oordelen van gebruikers van 

gemeentelijke websites. In alle gevallen werden de websites bij makkelijke taken positief 

beoordeeld, en bij moeilijke taken negatief. Dit met uitzondering van het niveau 

vormgeving en de dimensie snelheid, hierop scoorden de websites bij moeilijke en 

makkelijke taken even hoog.  
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Inleiding 
 
Wendy wil in de zomervakantie samen met een vriendin een leuk uitstapje maken. Haar 

keuze is gevallen op een bezoek aan de gemeente Brunssum. Wendy is benieuwd of er 

iets leuks te doen is en raadpleegt daarom de website. Na veel in het rond geklikt te 

hebben, heeft Wendy nog altijd niets kunnen vinden. Hierdoor besluiten Wendy en haar 

vriendin een andere gemeente te bezoeken, waar deze informatie wel snel te vinden is. 

 
Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk het voor een gemeente is over een goede website 

te beschikken. In dit geval besluiten Wendy en haar vriendin een andere gemeente te 

bezoeken dan de gemeente Brunssum. Dit is niet de bedoeling, want een gemeente wil 

juist mensen van buiten aantrekken. Daarnaast zal een gemeente ernaar streven om 

haar burgers van alle noodzakelijke informatie te voorzien. Een kwalitatief goede website 

is één van de middelen die de gemeente kan inzetten om deze doelen te bereiken. 

De kwaliteit van een website kan gemeten worden aan de hand van de 

gebruiksvriendelijkheid. Een veel gebruikte methode om de gebruiksvriendelijkheid van 

informatieve websites te meten is een online vragenlijst. Muylle, Moenaert & Despontin 

(2004) ontwikkelden een gestandaardiseerde online vragenlijst (de WUS), die Elling, 

Lentz & De Jong (2007) aanpasten en de naam ‘Website Evaluation Questionnaire’ 

gaven. Van Rijswijk (2007) onderzocht of de antwoorden op deze vragenlijst wel 

gebaseerd zijn op de ervaringen die mensen met de website opdoen. Het bleek dat naast 

ervaringen, ook andere factoren een rol kunnen spelen in de beoordeling van de website. 

Zo achterhaalde Van Rijswijk dat men zichzelf wel eens de schuld geeft als er iets 

verkeerd gaat op een website. Dit is in een breder psychologisch construct te plaatsen, 

namelijk dat van ‘locus of control’. Ook bleek dat mensen minder hoge eisen stellen aan 

de website doordat ze deze vergelijken met andere (gemeentelijke) websites. Dit wordt 

in dit onderzoek het ‘halo-effect’ genoemd. Beide processen kunnen ervoor zorgen dat de 

website beter wordt beoordeeld dan verwacht op basis van de opgedane ervaring. 

Het doel van deze scriptie is inzicht te krijgen in twee processen die mee zouden 

kunnen spelen in de beoordeling van websites, namelijk ‘locus of control’ en het ‘halo-

effect’. Is het persoonsgebonden of iemand zichzelf verantwoordelijk houdt voor de 

mislukking van een taak? En wordt bij een slechte website falen eerder aan de website 

toegeschreven? Op deze en meer vragen wordt in dit verslag een antwoord gegeven.  

  
In hoofdstuk 1 van dit verslag is de achtergrond van het onderzoek uiteengezet, waarna 

het onderzoek in hoofdstuk 2 in een theoretisch kader wordt geplaatst. In hoofdstuk 3 

worden de onderzoeksvragen besproken, en in hoofdstuk 4 zijn de verwachtingen bij 

deze vragen weergegeven. De methode wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet en in hoofdstuk 

6 zijn de resultaten te lezen. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 en 8 de conclusie en de 

discussie weergegeven. 
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Hoofdstuk 1. Achtergrond 

 

1.1 Aanleiding 

 
Deze scriptie borduurt voort op een eerder onderzoek van Van Rijswijk (2007) naar de 

relatie tussen ervaringen en oordelen bij het meten van de gebruiksvriendelijkheid van 

gemeentelijke websites aan de hand van de nieuwe versie van de WEQ. Uit dit onderzoek 

bleek dat bij het beoordelen van de gemeentelijke website www.woerden.nl naast de 

ervaringen die mensen opdoen bij het uitvoeren van taken op de website, drie andere 

factoren een rol zouden kunnen spelen in de beoordeling. 

Zo bleek dat proefpersonen het uiteindelijke resultaat soms zwaarder lieten wegen 

dan het zoek- en verwerkingsproces. Ook uit onderzoek van Elling, Lentz & De Jong 

(2007) bleek dat mensen wel eens hun problemen met de website vergaten bij het 

invullen van de WEQ, en er nieuwe attitudes gevormd leken te worden.  

Ook bleek dat mensen de oorzaak wel eens bij zichzelf zochten wanneer het 

uitvoeren van een taak niet goed lukte. De website werd dan niet in twijfel getrokken, 

maar de handelingen van de proefpersoon zelf. Dit kan worden aangeduid met de term 

‘self-blaming’ en is in een breder psychologisch construct te plaatsen, namelijk dat van 

‘locus of control’. Ook Loonstra (2006) concludeerde naar aanleiding van haar onderzoek 

naar de gebruiksvriendelijkheid van de website van de gemeente Utrecht al dat 

proefpersonen snel de oorzaak bij zichzelf zochten wanneer het vinden of begrijpen van 

informatie moeilijk verliep.  

Daarnaast kwam het voor dat de website werd vergeleken met andere 

(gemeentelijke) websites, waardoor er minder strenge eisen aan de website werden 

gesteld. Omdat de proefpersoon bekend was met het genre, had men het idee dat 

gemeentelijke websites vaak saai zijn en er meestal niet zo flitsend uitzien. Door deze 

‘voorkennis’ rekende proefpersonen de website hier niet op af.  

 
Het belang van het uiteindelijke resultaat, self-blaming en de vergelijking met andere 

(gemeentelijke) websites kunnen ervoor zorgen dat de website bij het invullen van de 

vragenlijst positiever beoordeeld wordt dan verwacht zou worden op basis van de 

problemen die de proefpersoon ondervond tijdens het uitvoeren van taken op de website. 

Het doel van dit onderzoek is meer te weten te komen over de werking van de processen 

die mee kunnen spelen in de beoordeling van websites. Is mislukking en succes 

toeschrijven aan jezelf persoonsgebonden? En wordt falen op een kwalitatief goede 

website eerder aan de persoon zelf toegeschreven?  
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1.2 Relevantie 

 
Zoals hierboven uiteengezet, is het doel van dit onderzoek meer te weten te komen over 

de processen die invloed kunnen hebben op de beoordeling van de website. Maar hoe 

praktisch en theoretisch relevant is dit onderzoek eigenlijk?  

Het onderzoek is praktisch relevant omdat het van belang is dat er kennis is over 

de invloed van de processen die mee kunnen spelen bij de beoordeling van websites, om 

de resultaten van de WEQ goed te interpreteren. Moet een cijfer 6 als een cijfer 4 

geïnterpreteerd worden, als we van een persoon weten dat hij snel geneigd is zichzelf de 

schuld te geven van mislukkingen? Of moet een cijfer 2 als een cijfer 4 gezien worden, 

als een persoon vaak toeschrijft aan externe factoren? De resultaten van dit onderzoek 

zullen zorgen voor een beter inzicht in hoe de resultaten van de WEQ in de praktijk 

geïnterpreteerd dienen te worden. 

Daarnaast is het onderzoek theoretisch relevant omdat het inzicht geeft in het 

proces van attitudevorming bij personen met verschillende persoonlijkheidskenmerken. 

Geeft iemand met een interne locus of control zichzelf eerder de schuld van het 

mislukken van een taak op een website, waardoor de website hoger wordt beoordeeld 

dan op basis van de opgedane ervaring verwacht zou worden? En hoe gaat dit in zijn 

werk als deze persoon zich ervan bewust is dat het om een kwalitatief slechte website 

gaat? In dit onderzoek komen theoretische begrippen uit de psychologie en de 

communicatiewetenschap samen. 



Klara Jostmeijer                                                             Ligt het altijd aan de website? 

____________________________________________________________________                                                 
Masterwerkstuk Universiteit Utrecht 

9 

Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

 

2.1 ‘Self-blaming’ versus de ‘self-serving’ bias 

 
Uit het onderzoek van Van Rijswijk (2007) bleek dat mensen de oorzaak wel eens bij 

zichzelf zoeken als een taak op een website niet goed lukt. Ditzelfde bleek ook uit het 

onderzoek van Schriver (1997) naar het gebruik van handleidingen van elektronische 

apparaten. Schriver onderzocht hoe mensen reageren als iets verkeerd gaat tijdens het 

gebruiken van ingewikkelde elektronische apparaten. Uit de resultaten bleek dat 

proefpersonen vooral zichzelf de schuld gaven als zich problemen voordeden met de 

gekochte producten.  

 
Jansen & Balijon (2002) vervolgden het onderzoek van Schriver. Ook in dit onderzoek 

waren de antwoorden op de vraag naar wie of wat de schuld had bij het ervaren van een 

probleem tijdens het uitproberen van een product opvallend. In de tabel hieronder is te 

zien dat van de Nederlandse proefpersonen bijna 50%, en van de Amerikaanse 

respondenten zelfs meer dan 60%, zichzelf de schuld gaven van het probleem in plaats 

van de handleiding, de machine, de fabrikant of iets anders. 

 

Figuur 1. Wie of wat verdient de schuld van het probleem? (Jansen & Balijon, 2002) 

 

 

Bovenstaande resultaten zijn opmerkelijk, omdat ze de ‘self-serving’ bias tegenspreken.  

Dit begrip uit de ‘attribution theory’ wordt ook wel ‘ego-defensive’, ‘ego-protective’ of 

‘ego-biased attribution’ genoemd, en houdt in dat mensen 

geneigd zijn succes aan zichzelf toe te schrijven, maar dat 

mensen hun verantwoordelijkheid ontkennen bij mislukking. 

In de eerste situatie gaat het om interne attributie van 

positieve gebeurtenissen, ook wel de ‘self-enhancing’ bias 

genoemd. In de tweede situatie om externe attributie van 

negatieve gebeurtenissen, ook wel de ‘self-protective’ bias 

genoemd (Blackwood e.a., 2003).  

Op basis van deze theorie is het opmerkelijk dat uit de onderzoeken van Van 

Rijswijk, Schriver en Jansen & Balijon bleek dat mensen falen regelmatig aan zichzelf 

toeschrijven in plaats van aan externe factoren. Zullen er dan ook situaties zijn waarbij 

mensen succes aan het product toeschrijven in plaats van aan zichzelf?  

De self-serving bias 
houdt in dat mensen 
geneigd zijn succes aan 
zichzelf toe te schrijven 
(self-enhancing bias), 
maar hun 
verantwoordelijkheid 
ontkennen bij mislukking 
(self-protective bias). 
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Dat er situaties zijn waarin mensen succes aan het product toeschrijven wordt bevestigd 

door het onderzoek van Serenko (2006) naar de ‘self-serving’ biases van gebruikers van 

interface gidsen. Hij onderzocht of gebruikers van interface gidsen, zoals de paperclip in 

MS Office, positieve uitkomsten aan persoonlijke kenmerken toeschreven en negatieve 

uitkomsten aan de gids. De resultaten bleken de ‘self-serving’ hypothese niet te 

ondersteunen, aangezien de proefpersonen succes toeschreven aan de gids en zichzelf 

verantwoordelijk hielden voor mislukking van de taak. Wat niet duidelijk werd uit het 

onderzoek van Serenko is of éénzelfde proefpersoon beide toeschrijvingen maakte. Met 

andere woorden, zijn er ook mensen die succes én mislukking aan zichzelf toeschrijven, 

en mensen die altijd alles aan externe factoren toeschrijven?  

 

2.2 Locus of Control 

 
De bovenstaande vraag kan worden beantwoord met behulp van het psychologische 

construct ‘locus of control’, ook wel beheersingsoriëntatie genoemd (Andriessen, 1972). 

Het construct werd geïntroduceerd door Rotter (1966) en verwijst naar de plaats waar 

een persoon de bron legt voor de veranderingen die in zijn of haar omgeving 

plaatsvinden. Deze persoonlijkheidsfactor is onderdeel van Rotter’s theorie van het 

sociaal leren, waarin hij stelt dat de kans dat gedrag optreedt in een specifieke situatie te 

maken heeft met de verwachting dat het gedrag leidt tot succes en de waarde die 

iemand aan succes toekent (Kuijpers, 2003).  

 
Volgens Rotter kan een persoon het al dan niet optreden 

van het succes van zijn of haar gedrag zien als het resultaat 

van het eigen gedrag óf als het resultaat van externe 

factoren (Kuijpers). In het eerste geval gaat het om personen die ervan overtuigd zijn 

dat zij alles om zich heen kunnen veranderen als zij dit willen. Volgens Rotter hebben 

deze personen een interne locus of control. In het andere geval 

gaat het om personen die de bron van veranderingen geheel 

buiten zichzelf plaatsen en denken dat zij zelf geen enkele invloed 

hebben op hun omgeving. Deze personen hebben volgens Rotter 

een externe locus of control. Zij gaan ervan uit dat gebeurtenissen 

die in het leven plaatsvinden bepaald worden door het lot, geluk, 

pech, toeval, macht van anderen en dergelijke factoren.  

 
Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd om te achterhalen welke factoren invloed kunnen 

hebben op de vorming van een meer externe of meer interne locus of control. Deze 

kunnen niet allemaal besproken worden, daarom zijn er een aantal belangrijke factoren 

uitgelicht. Hieronder worden de factoren leeftijd, geslacht en opleiding besproken. 

Een persoon heeft een 
interne locus of control 
als deze ervan overtuigd is 
dat hij alles om zich heen 
kan veranderen als hij dit 
zou willen. 

Een persoon heeft 
een externe locus 
of control als deze 
denkt geen enkele 
invloed uit te 
kunnen oefenen op 
zijn omgeving. 
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2.2.1 Leeftijd 

Phares (1976) schreef dat een factor die de vorming van een meer externe of meer 

interne locus of control beïnvloedt, leeftijd is. Volgens Phares hebben jonge kinderen een 

meer externe locus of control, omdat zij weinig controle kunnen uitoefenen op hun eigen 

leven aangezien hun ouders alles voor hen bepalen. Naarmate kinderen ouder worden en 

meer controle over gebeurtenissen in hun eigen leven krijgen, zal de locus of control 

meer intern verschuiven (Phares). Verwacht wordt dat bij ouderen de externe locus of 

control zal overheersen, omdat zij wat betreft zorg weer afhankelijker worden van hun 

medemens. Deze trend is weergegeven in figuur 2. 

 
Figuur 2. Locus of control en leeftijd 

 

 
Bovenstaande grafiek is een versimpelde weergave van de verhouding tussen locus of 

control en leeftijd. Hoe zou de lijn er in de realiteit uitzien? Verschilt de locus of control 

per leeftijdscategorie?  

Phares onderzocht het verband tussen de locus of control en de leeftijd van 

kinderen in verschillende schoolklassen. Hieruit bleek dat in de derde klas de locus of 

control meer extern is, en dat deze richting de 8e en 10e klas steeds meer intern 

verschuift. In de hoogste klas verschuift de locus of control meer extern, wat bij mannen 

extremer is dan bij vrouwen. Deze verandering verklaart Phares door de onzekere fase 

waarin deze kinderen zich bevinden. Zij verlaten hun vertrouwde school en vaak ook het 

ouderlijke huis. Deze gebeurtenissen zorgen voor onzekerheid wat hen het gevoel geeft 

minder controle uit te kunnen oefenen op gebeurtenissen in hun omgeving.  

 
2.2.2 Geslacht 

Naast leeftijd is geslacht ook een factor die invloed kan hebben op de vorming van een 

meer interne of meer externe locus of control. Uit onderzoek van Mahler (1974) onder 

Japanse proefpersonen bleek dat vrouwen meer extern georiënteerd zijn dan mannen. 

Mahler verklaart dit doordat vrouwen in de Japanse maatschappij een lagere status 

hebben, waardoor zij minder invloed hebben op de gebeurtenissen in hun leven dan 

mannen. Dit zorgt voor een meer externe locus of control. 
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Naast Mahler zijn er vele onderzoekers geweest die het verschil in locus of control bij 

vrouwen en mannen hebben onderzocht. Uit onderzoek van Ross & Mirowsky (2002) 

bleek dat het verschil in de ‘sense of control’ tussen mannen en vrouwen groter is bij 

oudere dan bij jongere mensen. Ook hier bleken vrouwen meer extern georiënteerd. 

Volgens Ross & Mirowsky is de oorzaak voor het verschil in locus of control het feit dat 

vrouwen lange tijd werden benadeeld ten opzichte van mannen op het gebied van 

opleidings- en carrièremogelijkheden. Dit heeft veel vrouwen het gevoel gegeven minder 

invloed te hebben op gebeurtenissen in hun leven, en daardoor gezorgd dat zij een meer 

externe locus of control ontwikkelden. Tegenwoordig zijn deze mogelijkheden min of 

meer gelijk in Westerse landen, waardoor het verschil van locus of control tussen 

mannen en vrouwen minder groot is geworden. 

 
2.2.3 Opleiding 

Naast leeftijd en geslacht bleek uit een onderzoek van Mirowsky (1995) dat de locus of 

control ook gerelateerd is aan opleidingsniveau. Mirowsky schreef dat een opleiding 

ervoor kan zorgen dat mensen in staat zijn problemen op te lossen waardoor ze het 

gevoel hebben meer controle te hebben over gebeurtenissen in hun leven.  

Uit een onderzoek bij mensen tussen de 65 en 80 jaar, bleken onopgeleide 

mensen meer extern georiënteerd en opgeleide mensen meer intern georiënteerd 

(Mirowsky). Dit is een interessant gegeven omdat hieruit blijkt dat opleidingsniveau een 

grote rol speelt in de beheersingsoriëntatie, zelfs bij ouderen waarbij de locus of control 

vaak meer extern verschuift naarmate ze afhankelijker worden van hun medemens.  

 
2.2.4 Overige factoren 

Naast bovenstaande factoren, zijn er uit onderzoek nog talloze factoren gebleken die van 

invloed kunnen zijn op de vorming van een meer interne of meer externe locus of 

control. Zo kunnen de sociale status en de burgerlijke staat van invloed zijn (Mirowsky & 

Ross, 1986), zorgt een scheiding van je ouders op jonge leeftijd voor een meer externe 

beheersingsoriëntatie (Kim e.a., 1997), zijn gekleurde mensen in Amerika significant 

meer extern georiënteerd dan niet gekleurde mensen (Wenzel, 1992), kan alcoholisme 

van één van je ouders leiden tot een externe locus of control (Robinson, 1991), kunnen 

grote gebeurtenissen als oorlogen ervoor zorgen dat je locus of control meer extern 

wordt omdat je het gevoel hebt geen controle te hebben over de gebeurtenissen in de 

wereld (Phares, 1976), en is de locus of control van je ouders bepalend voor de locus of 

control die je als kind aanneemt (Ryckmann, 2000).  

Ook schreven Phares (1976) en Lefcourt (1976) dat de locus of control met 

behulp van therapie te beïnvloeden is. Laat je mensen zien dat ze in staat zijn invloed uit 

te oefenen op de buitenwereld, dan kan de locus of control meer intern verschuiven. 
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2.3 Het halo-effect 

 
Naast ‘self-blaming’, bleek uit het onderzoek van Van Rijswijk (2007) ook dat mensen de 

website wel eens vergelijken met andere (gemeentelijke) websites. Omdat zij al een 

mening hebben over het genre ‘gemeentelijke websites’ (“Gemeentelijke websites zijn 

altijd saai” en zijn “vooral informatief van aard”) stellen ze minder hoge eisen aan de 

website. Door deze lage eisen kan het zijn dat ze de 

website positiever beoordelen.  

 
In de onderwijswetenschappen wordt het aanpassen van de 

beoordeling wegens voorkennis het ‘halo-effect’ genoemd. 

In deze wetenschappen gaat het om leraren die de 

beoordeling van een werkstuk of examen laten beïnvloeden door de voorkennis over de 

leerling. Murphy, Jako & Anhalt (1993) beschrijven het halo-effect als een  

fenomeen waarbij de complete impressie van de beoordelaar, de beoordeling van 

specifieke kenmerken sterk beïnvloedt.  

Iets vergelijkbaars leek aan de hand te zijn bij de proefpersonen van Van Rijswijk, 

aangezien zij op basis van hun voorkennis van het genre de website hoger beoordeelden 

omdat zij minder hoge verwachtingen hadden gecreëerd. Daarom zal dit effect in dit 

onderzoek het halo-effect genoemd worden. 

 

2.4 De Website Evaluation Questionnaire  

 
Een grote rol in het onderzoek van Van Rijswijk en in dit onderzoek speelt de Website 

Evaluation Questionnaire (WEQ) ontworpen door Elling, Lentz & De Jong (2007) . 

Hiermee worden namelijk de oordelen over de gebruiksvriendelijkheid van de website  

gemeten. Om het ontstaan van de WEQ toe te lichten, zal eerst de Website User 

Satisfaction-vragenlijst besproken worden waarop de WEQ werd gebaseerd.  

 
2.4.1 Website User Satisfaction: een online vragenlijst 

Om de gebruiksvriendelijkheid van informatieve websites te meten, ontwikkelden Muylle, 

Moenaert & Despontin (2004) de Website User Satisfaction-vragenlijst (de WUS). Door 

het uitvoeren van een exploratief experiment hebben zij achterhaald welke aspecten van 

een website gemeten moesten worden. Uit de resultaten van deze studie kwamen vier 

hoofddimensies naar voren die de gebruiksvriendelijkheid van een website bepalen, 

namelijk vormgeving, informatie, bereikbaarheid en taalgebruik. Deze hoofddimensies 

werden vervolgens weer ingedeeld in elf subdimensies; vormgeving, relevantie van de 

informatie, accuratesse van de informatie, begrijpelijkheid van de informatie, 

volledigheid van de informatie, gebruiksgemak, kwaliteit van de startpagina, structuur, 

kwaliteit van de links, snelheid en taalgebruik. Elke dimensie werd gemeten aan de hand 

Het halo-effect is het 
fenomeen waarbij de 
complete impressie van de 
beoordelaar, de 
beoordeling van specifieke 
kenmerken sterk 
beïnvloedt. 
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van één of meerdere stellingen. 

Van Kippersluis (2006) voerde een dimensie-analyse uit op de WUS-vragenlijst. 

Op basis van de resultaten bleek het nodig te zijn de vragenlijst aan te passen omdat 

deze te lang was, wat de proefpersoon demotiveerde, en omdat de dimensie taalgebruik 

in Nederlandse context anders ingevuld werd.  

De aangepaste WUS-vragenlijst bestond nog maar uit drie hoofddimensies; 

vormgeving, informatie en bereikbaarheid. Het aantal subdimensies kwam op tien. Van 

Kippersluis onderzocht de nieuwe vragenlijst op betrouwbaarheid. Het bleek dat nog niet 

alle dimensies betrouwbaar genoeg waren, vooral de dimensie begrijpelijkheid scoorde 

laag (α = .55). 

 
2.4.2 Een nieuwe vragenlijst: de Website Evaluation Questionnaire 

Elling boog zich over de vraag hoe de betrouwbaarheid van de verschillende dimensies 

geoptimaliseerd kon worden. Samen ontwikkelden Elling, Lentz & De Jong (2007) een 

nieuwe vragenlijst, de Website Evaluation Questionnaire (de WEQ). Om een 

betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha α) van groter of gelijk aan .70 voor elke subdimensie 

te realiseren, werd de WEQ getest op verschillende gemeentelijke websites en twee 

websites die naast het verstrekken van informatie ook entertainen als doel hebben (de 

websites van Cosmopolitan en Kaboem). Vragen die een negatieve invloed uitoefenden 

op de betrouwbaarheid werden aangepast of verwijderd. Deze werden opgespoord met 

behulp van statistische berekeningen en een hardopdenk-onderzoek onder veertig 

proefpersonen, die commentaar gaven op de vragen uit de vragenlijst. Dit had drie grote 

veranderingen van de vragen tot gevolg: 

 
1. Het perspectief van de vragen werd aangepast naar een gebruikersperspectief. 

2. Ontkenningen werden in de woorden verwerkt; dus onbruikbaar in plaats van niet 

bruikbaar. 

3. Het gebruik van jargon werd vermeden. 

 

Met behulp van een factoranalyse werd onderzocht of de onderscheiden dimensies 

werden bevestigd door de data. Vier subdimensies bleken niet één apart construct te 

meten. Daarom werden de subdimensies accuratesse en volledigheid gecombineerd in 

één volledigsheids-subdimensie, en de subdimensies begrijpelijkheid en taalgebruik 

werden samengevoegd in een begrijpelijkheids subdimensie. De structuur van de nieuwe 

vragenlijst is hieronder schematisch weergegeven.  
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Figuur 3. Dimensiestructuur van de WEQ (Elling, Lentz & De Jong, 2007) 

 
 

De dimensie Navigation (‘bereikbaarheid van de informatie’) stelt vragen over het proces 

van het uitvoeren van de taken op de website, de dimensie Content (‘Inhoud van de 

informatie’) stelt vragen over de uitkomst van dit proces (Elling, Lentz & De Jong).  

 
Uit nader onderzoek bleken alle dimensies en subdimensies betrouwbaar (Cronbach’s 

alpha ≥ 0.70), met uitzondering van de subdimensie Comprehensiveness (‘volledigheid’) 

(α = 0.69).  

 
Elling, Lentz & De Jong concludeerden dat de nieuwe versie van de WEQ een bruikbaar 

instrument is om gemeentelijke websites te evalueren. Deze online vragenlijst meet de 9 

subdimensies aan de hand van één of meerdere stellingen. In totaal bevat de vragenlijst 

35 vragen, waaronder een rapportcijfer voor de website, twee vragen over de informatie 

die gezocht werd en 32 vragen over de dimensies van gebruiksvriendelijkheid.  

 
In onderstaand onderzoek is de WEQ gebruikt om de oordelen van gebruikers over de 

gemeentelijke websites te meten. Om het onderzoek te simplificeren werden alleen de 

dimensies Navigatie en Vormgeving gebruikt. De vragen die op deze dimensies van 

toepassing zijn, zijn opgenomen in bijlage 2. 
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Hoofdstuk 3. Onderzoeksvragen 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek van Van Rijswijk (2007) en het 

theoretische kader is de volgende hoofdvraag ontstaan: 

 
‘In hoeverre beïnvloeden ‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ de attributie van succes en 

mislukking, en heeft deze attributie invloed op de oordelen van gebruikers van 

gemeentelijke websites?’  

 
Uit het onderzoek van Van Rijswijk bleek dat naast ervaringen, ‘self-blaming’ en het 

vergelijken met andere (gemeentelijke) websites een rol kunnen spelen bij het 

beoordelen van gemeentelijke websites. In het theoretische kader is ‘self-blaming’ in een 

breder psychologisch kader geplaatst, namelijk dat van locus of control. Het 

vergelijkingsaspect wordt in dit onderzoek het halo-effect genoemd, voortbordurende op 

de literatuur van de onderwijswetenschappen.  

 
De hoofdvraag is opgedeeld in verschillende deelvragen, die elk een apart deel van de 

hoofdvraag behandelen. Deze deelvragen zijn hieronder uiteengezet en verantwoord. 

 
Deelvraag 1: ‘Hebben de persoonlijkheidskenmerken ‘internal control’ en ‘external 

control’ invloed op hoe succes en mislukking worden toegewezen, en beïnvloedt dit de 

oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites?’ 

 
Uit het onderzoek van Serenko (2006) bleek dat de ‘self-serving’ hypothese niet altijd 

gevolgd werd, maar dat de proefpersonen succes wel eens toeschreven aan de gids, en 

zichzelf verantwoordelijk hielden bij mislukking van de taak. Als we deze gegevens naast 

de ‘locus of control’-theorie plaatsen, lijkt het of het toeschrijven van succes aan de gids 

enkel zal gelden voor mensen met een externe locus of control omdat deze mensen 

verwachten zelf geen controle te hebben over de uitkomst. Ook zou gesteld kunnen 

worden dat het toeschrijven van mislukking aan jezelf enkel zal gelden voor mensen met 

een interne locus of control omdat deze personen verwachten dat een uitkomst een 

gevolg is van eigen gedrag of persoonlijke karakteristieken.  

Naar aanleiding van deze veronderstellingen kan verwacht worden dat dit ook de 

andere kant op werkt. Mensen met een interne beheersingsoriëntatie zullen succes aan 

zichzelf toeschrijven, en mensen met externe locus of control zullen falen aan de website 

toewijzen. Dit zou kunnen leiden tot het positiever of juist negatiever beoordelen van de 

website, dan op basis van de opgedane ervaringen verwacht zou worden.  
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Deelvaag 2: ‘Heeft de kwaliteit van de website invloed op hoe succes en mislukking 

worden toegewezen, en beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van gemeentelijke 

websites?’ 

 
Van Rijswijk (2007) ontdekte dat mensen minder hoge eisen stellen doordat ze de 

website vergelijken met andere (gemeentelijke) websites. Wat niet onderzocht werd is of 

voorkennis van de kwaliteit van de website invloed heeft op de manier waarop succes en 

mislukking worden toegewezen, en of deze attributie invloed heeft op de beoordeling van 

de website.  

Als een persoon zich ervan bewust is dat hij een goede gemeentelijke website 

bezoekt, vergelijkt hij dan nog met andere gemeentelijke websites, of valt het halo-effect 

dan weg? Met andere woorden, als een persoon zich ervan bewust is dat hij een goede 

website bezoekt, zal hij dan het succesvol uitvoeren van een taak eerder toeschrijven 

aan de website, dan bij een slechte website? En zichzelf eerder de schuld geven bij 

mislukking? Wordt de website dan positiever beoordeeld dan verwacht op basis van de 

opgedane ervaringen? Maar ook andersom, zal een persoon die weet dat hij een slechte 

website bezoekt, falen eerder toeschrijven aan de website, dan bij een goede website? 

En succes eerder toeschrijven aan zichzelf? Wordt de website dan negatiever beoordeeld 

dan verwacht?  

 
Deelvraag 3: ‘Is er een interactie waarneembaar tussen de invloed van ‘locus of control’ 

en het ‘halo-effect’ op hoe succes en mislukking worden toegewezen en op hoe deze 

attributie de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites beïnvloedt?’ 

 
Wat weegt zwaarder, locus of control of het halo-effect? Treedt er een interactie-effect op 

tussen beide factoren? We weten niet of iemand met een interne locus of control die een 

moeilijke taak uitvoert op een slechte website, de mislukking aan zichzelf (conform de 

interne locus of control) of aan de kwaliteit van de website (conform het halo-effect) 

toeschrijft. Net zo min hebben we een idee of iemand met een externe locus of control 

die een makkelijke taak op een slechte website uitvoert succes aan de website (conform 

de externe locus of control) of aan zichzelf (conform het halo-effect) toeschrijft.  

 
De antwoorden op deze deelvragen hebben geleid tot een antwoord op de hoofdvraag 

over de mate waarin beide processen de attributie van succes en mislukking beïnvloeden, 

en of deze toewijzing de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites beïnvloedt.  
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Hoofdstuk 4. Verwachtingen 

 

Bij bovenstaande onderzoeksvragen zijn verwachtingen opgesteld wat betreft de 

attributie van succes en mislukking en de beoordeling van de website. Deze zijn 

schematisch uiteengezet in onderstaande paragrafen. 

 

4.1 Verwachtingen bij locus of control 

 
Tabel 1. Verwachtingen bij deelvraag 1: ‘Hebben de persoonlijkheidskenmerken ‘internal control’  

en ‘external control’ invloed op hoe succes en mislukking worden toegewezen, en 
beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites?’ 

 
Locus of control Taak/ ervaring Wie/wat 

verdient de 
eer/schuld? 

Beoordeling door proefpersoon 

Intern Extern 
Makkelijk/ 
positief 

Moeilijk/ 
negatief 

 Positief Negatief 

1  1  Zichzelf 1 
(self-enhancing) 

 

2   2 Zichzelf 
2 

(self-blaming) 
 

 3 3  Website 3  

 4  4 Website  
4 

(self-
protecting) 

 

Verwachting 1. Bij een internal control zullen mensen met een makkelijke taak het 

succes aan zichzelf toeschrijven, maar de website positief beoordelen. Dit is conform de 

‘self-serving’ hypothese, waarbij mensen succes toeschrijven aan zichzelf. 

 
Verwachting 2. Bij een internal control en een moeilijke taak, zullen (in navolging van de 

onderzoeken van Van Rijswijk, Loonstra, Schriver, Jansen & Balijon en Serenko) mensen 

zichzelf de schuld geven van het mislukken van de taak, en daarom de website toch 

positief beoordelen. 

 
Verwachting 3. Bij een external control in combinatie met een makkelijke taak zal het 

succes aan de website toegeschreven worden en zal de website positief worden 

beoordeeld. 

 
Verwachting 4. Bij een external control en een moeilijke taak, zal de persoon de website 

de schuld geven van het mislukken van de taak, en zal daarom de website negatief 

beoordelen. Dit is conform de ‘self-serving’ hypothese, waarbij mensen mislukking 

toeschrijven aan externe factoren. 
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4.2 Verwachtingen bij het halo-effect 

 
Tabel 2. Verwachtingen deelvraag 2: ‘Heeft de kwaliteit van de website invloed op hoe succes en  

mislukking worden toegewezen, en beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van 
gemeentelijke websites?’ 

 
Website Taak/ ervaring Wie/wat 

verdient de 
eer/schuld? 

Beoordeling door proefpersoon 

Goed Slecht 
Makkelijk/ 
positief 

Moeilijk/ 
negatief 

 Positief Negatief 

5  5  Website 5  

6   6 Zichzelf 
6  

(self-blaming) 
 

 7 7  Zichzelf  7  
(self-enhancing) 

 8  8 Website  8  
(self-protecting) 

 

Verwachting 5. Bij een goede website zullen mensen met een makkelijke taak het succes 

aan de website toeschrijven, en de gemeentelijke website positief beoordelen.  

 
Verwachting 6. Bij een goede website en een moeilijke taak, zullen (in navolging van de 

onderzoeken van Van Rijswijk, Loonstra, Schriver, Jansen & Balijon en Serenko) mensen 

zichzelf de schuld geven van het mislukken van de taak, en daarom de website toch 

positief beoordelen. 

 
Verwachting 7. Bij een slechte website in combinatie met een makkelijke taak zal het 

succes aan zichzelf toegeschreven worden en zal de website negatief worden beoordeeld. 

Dit is conform de ‘self-serving’ hypothese, waarbij mensen succes toeschrijven aan 

zichzelf. 

 
Verwachting 8. Bij een slechte website en een moeilijke taak, zal de persoon de website 

de schuld geven van het mislukken van de taak, en zal daarom de website negatief 

beoordelen. Dit is conform de ‘self-serving’ hypothese, waarbij mensen mislukking 

toeschrijven aan externe factoren. 

 

4.3 Verwachtingen bij het interactie-effect 

 
De uitkomsten voor het interactie-effect zijn moeilijker te voorspellen dan de hypothesen 

voor de processen apart, omdat er van te voren niet vast te stellen is of het halo-effect 

de persoonlijkheidskenmerken zal overheersen, of andersom. Hieronder is geprobeerd 

uiteen te zetten wat wel te voorspellen is, en wat onderzoek zal moeten uitwijzen. 
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Tabel 3. Verwachtingen deelvraag 3: ‘Is er een interactie waarneembaar tussen de invloed van  
‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ op hoe succes en mislukking worden toegewezen en   
op hoe deze attributie de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites beïnvloedt?’ 

 
Locus of control Website  Taak/ ervaring Wie/wat verdient 

de eer/schuld? 
Beoordeling door 
proefpersoon 

Intern Extern Goed Slecht Makkelijk/ 
positief 

Moeilijk/ 
negatief 

 Positief Negatief 

1  1  1  ? 1  

2  2   2 zichzelf 
2  

(self-
blaming) 

 

3   3 3  zichzelf ? ? 

4   4  4 ? ? ? 

 5 5  5  website 5  

 6 6   6 ? ? ? 

 7  7 7  ? ? ? 

 8  8  8 website  8 

 
Verwachting 1. Bij een interne locus of control, een goede website en een makkelijke 

taak is de toewijzing van succes onvoorspelbaar en wordt de website positief beoordeeld.  

 
Verwachting 2. Bij een interne locus of control, een goede website en een moeilijke taak 

wordt mislukking aan zichzelf toegewezen en wordt de website positief beoordeeld.  

 
Verwachting 3. Bij een interne locus of control, een slechte website en een makkelijke 

taak wordt succes aan zichzelf toegewezen, hoe de website beoordeeld zal worden is 

onvoorspelbaar. 

 
Verwachting 4. Bij een interne locus of control, een slechte website en een moeilijke taak 

is de toewijzing van mislukking en de beoordeling van de website onvoorspelbaar. 

 
Verwachting 5. Bij een externe locus of control, een goede website en een makkelijke 

taak wordt succes aan de website toegewezen, en wordt de website positief beoordeeld.  

 
Verwachting 6. Bij een externe locus of control, een goede website en een moeilijke taak 

is de toewijzing van mislukking en de beoordeling van de website onvoorspelbaar. 

 
Verwachting 7. Bij een externe locus of control, een slechte website en een makkelijke 

taak is de toewijzing van succes en de beoordeling van de website onvoorspelbaar. 

 
Verwachting 8. Bij een externe locus of control, een slechte website en een moeilijke 

taak wordt mislukking aan de website toegewezen en wordt de website negatief 

beoordeeld. 
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Hoofdstuk 5. Methode 

 

Om de onderzoeksvragen en bijbehorende verwachtingen te onderzoeken, werd een 

experiment opgezet dat inzicht gaf in de beheersingsoriëntatie van de proefpersoon 

(interne of externe locus of control), de interne of externe attributie van het succes of de 

mislukking van de taak en de beoordeling van de website. 

Hieronder zal allereerst het onderzoek verantwoord worden (5.1), vervolgens 

wordt het gebruikte materiaal (5.2) en het onderzoeksdesign (5.3) besproken. Ten slotte 

worden de instrumenten (5.4) en de onderzoeksprocedure (5.5) uiteengezet. 

 

5.1 Het onderzoek 

 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de invloed die de locus of control en het 

halo-effect hebben op de attributie van succes en mislukking, en op de invloed van deze 

attributie op de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites. Hoe de deelvragen 

werden onderzocht is hieronder te lezen. 

 
Om de eerste deelvraag (‘Hebben de persoonlijkheidskenmerken ‘internal control’ en 

‘external control’ invloed op hoe succes en mislukking worden toegewezen, en beïnvloedt 

dit de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites?’) te onderzoeken werd er 

gemanipuleerd op het gebied van het succesvol uitvoeren en het mislukken van een taak. 

Dit werd gedaan door het verstrekken van een makkelijke of moeilijke taak aan de 

proefpersoon. Deze taken bestonden uit opdrachten die proefpersonen moesten 

uitvoeren op de websites om bepaalde informatie op te zoeken. Een makkelijke taak 

stond voor een positieve ervaring en voor het succesvol uitvoeren. Een moeilijke taak 

stond voor een negatieve ervaring en voor mislukken. Hoe de taken er precies uitzagen 

is te lezen in paragraaf 5.2. Ook zijn de taken weergegeven in bijlage 3.  

 
Om deelvraag 2 (‘Heeft de kwaliteit van de website invloed op hoe succes en mislukking 

worden toegewezen, en beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van gemeentelijke 

websites?’) te onderzoeken werden makkelijke en moeilijke taken uitgevoerd op een 

kwalitatief goede en een kwalitatief slechte website. De selectie van de websites werd 

gedaan met behulp van de Overheid.nl Monitor. Dit is verder toegelicht in paragraaf 5.2. 

 

Een aparte manipulatie was niet nodig voor deelvraag 3 (‘Is er een interactie-effect 

waarneembaar tussen de invloed van ‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ op hoe succes 

en mislukking worden toegewezen en op hoe deze attributie de oordelen van gebruikers 

van gemeentelijke websites beïnvloedt?’). Deze vraag kon namelijk worden beantwoord 

door de resultaten van bovenstaande manipulaties met elkaar te vergelijken.  
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5.2 Materiaal 

 
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een goede en een slechte website. Voor 

beide websites werden er makkelijke en moeilijke taken ontworpen. De selectie van de 

websites en de ontwikkeling van de taken zal hieronder beschreven worden. 

Nadat het materiaal voor het onderzoek ontwikkeld was, werd een vooronderzoek 

uitgevoerd onder 5 proefpersonen van verschillende leeftijden en opleidingniveaus om te 

controleren of het onderzoek goed verliep en of de taken duidelijk waren. Hieruit bleek 

dat één makkelijke taak veel moeilijker werd ervaren dan verwacht. Deze taak werd 

vervangen door een nieuwe taak, die ook eerst werd getest. 

 
5.2.1 Een goede en een slechte website 

Om het halo-effect te onderzoeken, hebben proefpersonen taken op een goede en op een 

slechte website uitgevoerd. Deze websites zijn geselecteerd met behulp van de 

overheidsmonitor.  

Advies Overheid.nl (advies.overheid.nl) maakt met de overheid.nl Monitor de 

ranglijsten van de elektronische overheid bekend in opdracht van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Er zijn twee verschillende ranglijsten. Er is 

een Continue Monitor, waarin maandelijks nieuwe ranglijsten worden gepresenteerd, en 

er is het jaarlijkse onderzoek, dat ieder voorjaar in boekvorm wordt gepresenteerd. Met 

de ranglijsten worden overheden gestimuleerd beter online te presteren en zo de 

volledige transparante en klantgerichte overheid dichterbij te brengen. De monitor is 

gebaseerd op de beoordeling van websites op basis van een speciaal daarvoor ontworpen 

checklist. De vijf punten waarop websites onderzocht worden, zijn: 

 
1. Gebruiksvriendelijkheid (bv. ‘Bevat de website een zoekmachine?’, ‘Bevat de 

website een lijst met veelgestelde vragen (FAQ's)?’ en ‘Is de website voorzien van 

informatie/pagina’s in het Engels?’) 

2. Transparantie (bv. ‘Is het mogelijk een vergunningendossier online in te zien, en 

zo ja: hoeveel typen vergunningen zijn ontsloten?’, ‘Zijn er folders en brochures 

beschikbaar via de website?’ en ‘Presenteert de website het Burgerjaarverslag van 

2005?’) 

3. Elektronische dienstverlening (bv. Aanvraag bijstandsuitkering, Doorgeven 

verhuizing en Aanvragen kapvergunning) 

4. Gepersonaliseerde dienstverlening (bv. ‘Is de organisatie aangesloten op DigiD?’, 

‘Bevat de website een mogelijkheid om rechtstreeks een aangevraagde/verstrekte 

dienst/product te betalen?’ en ‘Biedt de website de mogelijkheid van een 

gepersonaliseerd digitaal loket ("mijn loket")?’) 

5. Toegankelijkheid (‘In hoeverre volgt de website de webrichtlijnen?’) 
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Voor de selectie van een goede en een slechte website is gebruik gemaakt van de 

Continue Monitor (mei 2007) omdat deze op dat moment de meest recente gegevens 

bevatte. Uit deze ranglijst bleek dat Dordrecht de beste gemeentelijke website heeft 

(93.19%). De gemeente Maasgouw scoorde het slechtst (16.98%). Hieronder is een klein 

gedeelte van de monitor weergegeven. 

 
Figuur 4. Continue Monitor mei 2007 

 

 
In dit onderzoek werd als kwalitatief goede website de gemeentelijke website van 

Dordrecht (www.dordrecht.nl) gebruikt. De homepage van de website is hieronder 

weergegeven. 

 
Figuur 5. Beste gemeentelijke website (www.dordrecht.nl, 10-06-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

De gemeentelijke website van de gemeente Maasgouw werd niet gebruikt als kwalitatief 

slechte website omdat deze op de gebruiksvriendelijkheid redelijk hoog scoorde. 

Daarentegen scoorde de gemeente Brunssum op deze categorie erg slecht, daarom werd 

deze website in dit onderzoek gebruikt als kwalitatief slechte website. Deze website 



Klara Jostmeijer                                                             Ligt het altijd aan de website? 

____________________________________________________________________                                                 
Masterwerkstuk Universiteit Utrecht 

24 

scoorde 23,55% en stond daarmee op de 437e plaats in de monitor. De homepage van 

deze website is hieronder weergegeven. 

 
Figuur 6. Website van de gemeente Brunssum (www.brunssum.nl, 10-06-2007) 

 

 
5.2.2 Makkelijke en moeilijke taken 

Op de geselecteerde websites hebben de proefpersonen makkelijke en moeilijke taken 

uitgevoerd. Een makkelijke taak stond voor een positieve ervaring en voor het succesvol 

uitvoeren van de taak. Een moeilijke taak stond voor een negatieve ervaring en voor het 

mislukken van de taak. Deze taken waren alleen gemanipuleerd op de dimensie 

bereikbaarheid van de informatie van de WEQ. In totaal werden er vier taken ontworpen. 

Een overzicht van de taken is hieronder schematisch weergegeven. 

 
Tabel 4. Manipulatie van de taken 

Website 
 

Goed (Dordrecht) Slecht (Brunssum) 

Makkelijke taak/ 
positieve ervaring 

Taak 1: De wijken van 
Dordrecht 

Taak 2: Evenementen in 
Brunssum 

Moeilijke taak/ 
negatieve ervaring 

Taak 3: Container op straat Taak 4: Een lintje aanvragen 

 

Elke proefpersoon kreeg twee taken om uit te voeren, één op de slechte website en één 

op de goede website. De proefpersonen kregen 5 minuten per taak. Als deze tijd 

verstreken was, werd gevraagd verder te gaan met het onderzoek onafhankelijk van of 
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het antwoord wel of niet gevonden was. Het niet vinden van een antwoord werd 

beoordeeld als een fout antwoord. 

 
Eén taak, ‘Een lintje aanvragen’, werd gebaseerd op een taak uit het onderzoek van Van 

Rijswijk (2007). De andere drie taken werden ontworpen naar eigen inzicht. De taken 

werden voor afname onderworpen aan een vooronderzoek. 

Bij het ontwerpen van de taken werd uitgegaan van twee criteria die de  

moeilijkheidsgraad van de taak kunnen beïnvloeden. Ten eerste het aantal keer dat de 

proefpersoon moet klikken voordat de juiste pagina bereikt 

wordt. Hoe korter de route is, hoe makkelijker de informatie 

te vinden is. Ten tweede de duidelijkheid van de labels van de 

primaire en secundaire links. Als de labels je gemakkelijk 

naar de juiste locatie leiden, dan is de informatie makkelijker 

te vinden dan wanneer de informatie onder een link staat waaronder je deze niet 

verwacht. Dat evenementen onder ‘Vrije tijd’ te vinden zijn, zullen de meeste mensen 

verwachten, terwijl je het aanvragen van een lintje niet onder ‘Actueel’ en ‘Persberichten 

2007’ verwacht.  

 
Tijdens het uitvoeren van de taken mochten de proefpersonen de zoekmachine niet 

gebruiken. Hier werd voor gekozen om het onderzoek te simplificeren. Om dezelfde 

reden werden er geen taken ontworpen waarbij gezocht moest worden in het digitale 

loket. De taken zoals ze werden aangeboden aan de proefpersonen zijn te vinden in 

bijlage 3. Hieronder worden de taken één voor één toegelicht.  

 
Taak 1: Bereikbaarheid van de informatie makkelijk - Dordrecht 

 

De wijken van Dordrecht 
 
Een vriend van je beweert dat de gemeente Dordrecht 10 wijken 
heeft, maar jij weet zeker dat het 11 wijken zijn. Jullie maken er een 
weddenschap van en raadplegen de website van de gemeente om te 
kijken wie er gelijk heeft.  
 
Opdracht: Zoek op hoeveel wijken de gemeente Dordrecht heeft. 
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor 
gebruiken. 
 
 

Antwoord: Jij hebt gelijk, Dordrecht heeft 11 wijken. 

Goede route:  

1. Home > Wonen, wijken en verkeer 

2. Home > Wonen, wijken en verkeer > De wijken 

 

De moeilijkheidsgraad 
van de taak werd 
bepaald door de route 
en door de duidelijkheid 
van de primaire en 
secundaire labels. 
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Deze route is gemakkelijk te vinden. In de taak staat dat je op zoek bent naar het aantal 

wijken, daarom is de primaire link ‘Wonen, wijken en verkeer’ de meest logische stap. In 

de lopende tekst van deze pagina is het antwoord al te vinden. Dit is weergegeven in 

figuur 7.  

 
Figuur 7. Route 1 naar de wijken van Dordrecht 

 
 

Ook is antwoord te vinden onder de secundaire link ‘De wijken’. Op deze pagina is een 

groot figuur afgebeeld waarin het aantal wijken te tellen zijn. Dit is te zien in figuur 8. 

 
Figuur 8. Route 2 naar de wijken van Dordrecht 

 

 

11 
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Taak 2: Bereikbaarheid van de informatie makkelijk – Brunssum 

 

Evenementen in Brunssum 
 
In de zomervakantie ben je van plan samen met een vriend(in) de 
gemeente Brunssum te bezoeken. Je bent benieuwd of er iets leuks 
te doen is, daarom zoek je op de website naar evenementen in 
Brunssum. 
 
Opdracht: Zoek op welke evenementen er plaatsvinden in de 
gemeente Brunssum in de maand juli.  
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor 
gebruiken. 
 
 

Antwoord: Luikse markt (Schutterspark) en Tuinfeest (partycentrum Chalet) 

Goede route:  

1. Home > Evenementenkalender 2007  

2. Home > Vrije tijd > Evenementen > Evenementenkalender 2007  

3. Home > Actueel > Evenementenkalender 2007 

 
De bereikbaarheid van de informatie van deze taak is gemakkelijk omdat de juiste 

primaire link ‘Evenementenkalender 2007’ al op de homepage is weergegeven. Dit is te 

zien in het figuur hieronder.  

 
Figuur 9. Route 1 naar de evenementenkalender 

  

 
Dan is er ook nog een mogelijkheid om de informatie via navigeren te verkrijgen. Omdat 

je evenementen in je vrije tijd bezoekt, ligt de primaire link ‘vrije tijd’ voor de hand. 
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Hieronder is de secundaire link ‘Evenementen’ te vinden, waarna op 

‘Evenementenkalender 2007’ geklikt kan worden. Deze route is weergegeven in figuur 

10. 

 
Figuur 10. Route 2 naar de evenementenkalender 

 

 
Maar ook via de primaire link ‘Actueel’ is de evenementenkalender te vinden. Hier is dit 

zelfs een secundaire link. Dit is hieronder weergegeven. 

 
Figuur 11. Route 3 naar de evenementenkalender 

 

 
Taak 3: Bereikbaarheid van de informatie moeilijk - Dordrecht 

 

Container op straat 
 
Je bent bezig met een verbouwing aan je huis en wil graag een 
container plaatsen op straat zodat je het afval gemakkelijk kwijt kunt. 
Je weet dat je hier een vergunning voor nodig hebt, en vraagt je af hoe 
lang van tevoren je deze aan moet vragen. 
 
Opdracht: Zoek op hoe lang voor de start van de verbouwing de 
aanvraag voor de vergunning ingediend moet zijn.  
Let op: Je mag het E-loket én de zoekmachine hier niet voor gebruiken. 

 

Antwoord: De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de start van het werk (compleet) 

ingediend te zijn. 

Goede route:  

1. Home > Bestuur en organisatie > transparantie en inspraak > gebruik openbare 

ruimte 
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2. Home > Wonen, wijken en verkeer > Portaal Vergunningverlening en Handhaving 

> Vergunning aanvragen > Gebruik openbare ruimte, vergunning 

 
Het is moeilijk om de informatie van deze taak te vinden. Bij het plaatsen van een 

container denk je aan verbouwen en wonen, en kies je waarschijnlijk voor de primaire 

link ‘Wonen, wijken en verkeer’.  

Nadat hier op geklikt is verschijnen er in de lopende tekst van de pagina links, 

maar klappen er in het menu nog veel meer links uit. Deze kunnen over het hoofd gezien 

worden. Vervolgens dient men te klikken op de link ‘Portaal Vergunningverlening en 

Handhaving’. Weer verschijnen er in de lopende tekst vele links die de aandacht van de 

proefpersoon zullen afleiden, en is alleen in het uitklapmenu onder de link ‘Vergunning 

aanvragen’ de juiste informatie te vinden. Deze keuze ligt voor de hand, maar doordat 

alle kopjes het woord ‘vergunningen’ bevatten is het lastig te bepalen welke de juiste is. 

Zo zou onder ‘vergunningen en gerelateerde besluiten’ of onder ‘vergunningen en 

besluiten’ de informatie ook geplaatst kunnen zijn.  

Klik je op de juiste link dan verschijnt er een enorme rij vergunningen op het 

scherm. Deze moet zorgvuldig doorgelezen worden, en het plaatsen van een container 

moet in verband worden gebracht met het kopje ‘Gebruik openbare ruimte, vergunning’, 

terwijl de kopjes ‘Afsluiten Openbare Weg’ of ‘Bouw en verbouw’ waarschijnlijk meer voor 

de hand liggen. Deze route is hieronder weergegeven. 

 
Figuur 12. Route 1 naar een vergunning voor het plaatsen van een container 

 

 
Ook is de informatie te vinden door te klikken op de primaire link ‘Bestuur en 

organisatie’. Deze primaire link, maar ook de secundaire link ‘Transparantie en inspraak’, 
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zal niet snel aangeklikt worden, omdat je niet verwacht dat de informatie over een 

vergunning hieronder te vinden zal zijn. Zelfs de tertiaire link ‘Gebruik openbare ruimte’ 

is erg breed, het is niet meteen duidelijk welke informatie je hieronder kunt verwachten. 

Deze navigatie is te zien in het figuur hieronder.  

 
Figuur 13. Route 2 naar het plaatsen van een container 

 

 
Taak 4: Bereikbaarheid van de informatie moeilijk - Brunssum 

 

Een lintje aanvragen 
 
Je hebt met Koninginnedag dit jaar de uitreiking van de lintjes gezien. Een 
goede vriend van je is al jaren vrijwilliger bij de brandweer en heeft zelfs 
een keer het leven van iemand gered. Je denkt erover om hem op te geven 
voor een lintje voor volgend jaar. 

 
Opdracht: Zoek op hoe je een lintje kunt aanvragen voor je vriend. 
Let op: Je mag het E-loket én de zoekmachine hier niet voor gebruiken. 

 
Antwoord: Door een formulier te downloaden en in te vullen, of door contact op te nemen 

met de secretaresse van de burgemeester mevr. M. van den Oever. 

Goede route:  

1. Home > Actueel > Persberichten > Persberichten 2007 > Aanvragen voor een 

Koninklijke Onderscheiding 

 
De bereikbaarheid van de informatie van deze taak is moeilijk. De informatie is te vinden 

onder de primaire link ‘Actueel’, wat een erg ruim begrip is waardoor proefpersonen er 

niet snel op zullen klikken als zij gericht op zoek zijn naar informatie. Vervolgens moet 

men klikken op ‘Persberichten’. Ook dit is een vreemde stap omdat men de informatie 

hier waarschijnlijk niet onder zal verwachten. De navigatie naar de juiste informatie is 

hieronder weergegeven. 
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Figuur 14. Route naar Koninklijke onderscheiding (1) 

 
 
Figuur 15. Route naar Koninklijke onderscheiding (2) 

 

 

5.3 Onderzoeksdesign 

 
Elke proefpersoon kreeg twee taken om uit te voeren, één op de slechte website en één 

op de goede website. 

 
5.3.1 Ontwerp 

Het onderzoek heeft zowel een binnen-proefpersoon ontwerp als een tussen-

proefpersoon ontwerp. Bij welke vragen welk ontwerp van kracht is, is hieronder 

uiteengezet. 

Een tussen-proefpersoon ontwerp is een ontwerp waarbij elke proefpersoon maar 

één meting doet, bijvoorbeeld één versie van een tekst leest. De eerste deelvraag naar 

de invloed van locus of control en ervaring op de oordelen van gebruikers van 

gemeentelijke websites is een tussen-proefpersoon ontwerp, omdat de locus of control 

en de ervaringen tussen de proefpersonen werden vergeleken. 

Een binnen-proefpersoon ontwerp is een ontwerp waarbij elke proefpersoon 

meerdere metingen doet op verschillende momenten, dus bijvoorbeeld twee versies van 

een tekst leest. De tweede deelvraag naar de invloed van website kwaliteit en de 

ervaring op de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites is een binnen-
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proefpersoon ontwerp, omdat één proefpersoon twee taken uitvoerde op een goede en 

een slechte website, waarna deze met elkaar vergeleken werden. 

Het is ook mogelijk een mix van een tussen- en een binnen-proefpersoon ontwerp 

te gebruiken. De vraag naar het interactie-effect is een binnen- én tussenproefpersoon 

ontwerp, aangezien de locus of control een tussen-proefpersoon variabele is, en de 

website kwaliteit een binnen-proefpersoon variabele.  

 
Vanwege dit lastige onderzoeksdesign werden in dit onderzoek alleen statistische 

berekeningen gemaakt voor een tussen-proefpersoon ontwerp. Ook de tweede en derde 

deelvraag werden behandeld als tussen-proefpersoon ontwerp. Dit was mogelijk door de 

resultaten van elke taak die de proefpersoon uitvoerde in te voeren als aparte case, 

waardoor er alleen nog tussen proefpersonen vergeleken hoefde te worden. 

 
5.3.2 Manipulatiecheck 

Om te controleren of de manipulatie van de taken op de bereikbaarheid van de 

informatie geslaagd was, werden verschillende controlevariabelen meegenomen in het 

onderzoek.  

 Allereerst werd de surftijd bijgehouden op de website per taak met behulp van  

een stopwatch. Er werd verwacht dat hoe langer er 

gezocht werd, hoe moeilijker de bereikbaarheid van de 

informatie.  

Ook werd Camtasia gebruikt om het aantal 

gemaakte klikken per taak achteraf vast te kunnen 

stellen. Indien het niet mogelijk was Camtasia te 

gebruiken, werd het aantal klikken dat gemaakt werd met de hand bijgehouden. 

Verwacht werd dat hoe meer klikken een persoon had gemaakt, hoe moeilijker de 

bereikbaarheid van de informatie.  

Daarnaast werd het antwoord op de begripsvraag meegenomen als 

controlevariabele. Als het antwoord niet gevonden werd, werd dit gezien als een fout 

antwoord. Aangenomen werd dat een goed antwoord een makkelijke ervaring 

reflecteerde, een fout antwoord een moeilijke ervaring.  

Ten slotte werd ook direct na het uitvoeren van de taak aan de proefpersoon 

gevraagd hoe moeilijk of makkelijk de taak ervaren werd aan de hand van de 

controlevraag. 

 
5.3.3 Proefpersoongroepen 

Om binnen het onderzoek rekening te houden met volgorde-effecten, werden er 

proefpersoongroepen gevormd waarbij de volgorde van aanbieding van de taken en 

websites verschilde. In onderstaande tabel is het ontwerpschema weergegeven.  

 

Camtasia is een 
softwareprogramma 
waarmee een opname 
gemaakt kan worden van het 
computerscherm, zodat alle 
muisbewegingen online 
worden geregistreerd. 
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Tabel 5. Volgorde van website- en taakaanbieding per proefpersoongroep 
    Volgorde 

Proefpersoon groep 1 Pp 1-7 Website 1, taak 1 Website 2, taak 2 1-2 

Proefpersoon groep 2 Pp 8-14 Website 1, taak 3 Website 2, taak 4 3-4 

Proefpersoon groep 3 Pp 15-21 Website 1, taak 1 Website 2, taak 4 1-4 

Proefpersoon groep 4 Pp 22-28 Website 1, taak 3 Website 2, taak 2 3-2 

Proefpersoon groep 5 Pp 29-35 Website 2, taak 2 Website 1, taak 1 2-1 

Proefpersoon groep 6 Pp 36-42 Website 2, taak 4 Website 1, taak 3 4-3 

Proefpersoon groep 7 Pp 43-49 Website 2, taak 2 Website 1, taak 3 2-3 

Proefpersoon groep 8 Pp 50-56 Website 2, taak 4 Website 1, taak 1 4-1 

 

De proefpersonen voerden twee taken uit, op elke website één. Taak 1 ‘De wijken van 

Dordrecht’ en taak 3 ‘Container op straat’ en taak 2 ‘Evenementen in Brunssum’ en taak 

4 ‘Een lintje aanvragen’ werden nooit samen aangeboden omdat deze op dezelfde 

website werden uitgevoerd. Er waren proefpersonen die twee makkelijke of twee 

moeilijke taken uitvoerden, ook waren er proefpersonen die een makkelijke en een 

moeilijke taak kregen.  

 
Aan de hand van de proefpersoongroepen werden acht verschillende vragenlijsten 

ontworpen. De vragenlijst van proefpersoongroep één is ter illustratie opgenomen in 

bijlage 4. 

 

5.4 Instrumentatie 

 
In dit onderzoek werden verschillende instrumenten gebruikt om de onderzoeksvragen te 

onderzoeken. Deze zullen hieronder toegelicht worden.  

 De instrumenten werden na ontwikkeling aan een vooronderzoek onderworpen. 

Naar aanleiding van de resultaten van deze pretest werd de zevenpuntsschaal van de 

controlevraag en de ASQ aangepast naar een zespuntsschaal, om te voorkomen dat 

proefpersonen een neutraal antwoord kozen. Ook werden de antwoordcategorieën van de 

ASQ aangepast met behulp van verwijswoorden, zodat ze in elke situatie aansloten bij de 

opgedane ervaring (positief of negatief). 

 
5.4.1 De IE-18 vragenlijst 

Om de beheersingsoriëntatie te meten zijn er veel verschillende methoden ontwikkeld, 

maar de ‘IE scale’ van Rotter is het meest gebruikte instrument (Ryckmann, 2000). Deze 
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vragenlijst meet de richting van de locus of control (intern of extern) van de 

proefpersoon. De vragenlijst bestaat uit 23 gesloten items, waarbij voor een antwoord  

 dat staat voor een externe locus of control één punt wordt 

toegekend. Deze punten worden vervolgens bij elkaar opgeteld. 

Het resultaat ligt dan tussen de 0 en de 23 punten, waarbij hoe 

hoger de score, hoe meer extern georiënteerd je bent.  

 
Vanuit de onderzoekstraditie werd er door de jaren heen veel kritiek geuit op het 

instrument van Rotter (De Weerdt & De Witte, 2001). Veel van deze kritiek had 

betrekking op de multidimensionalisteit van het concept (Levenson & Miller, 1976). 

Rekening houdend met deze kritiek ontwikkelden Andriessen (1972) en Andriessen & Van 

Cadsand (1983) de Nederlandstalige IE-18 schaal, die volgens de resultaten van een 

principale componenten-analyse alleen de twee factoren, interne en externe oriëntatie, 

meet. Klandermans en Visser (1983) concludeerden dat de IE-18 vragenlijst een 

betrouwbaar (Cronbach’s Alpha .78) en valide instrument is om de locus of control te 

meten. 

 
Den Hertog (1992) nam de itemformulering volledig over, maar zette de bipolaire 

antwoordschalen om naar zes antwoordcategorieën (dat is beslist zo, dat is zo, dat is 

eigenlijk wel zo, dat is eigenlijk niet zo, dat is niet zo, dat is beslist niet zo) waardoor de 

scoring gemakkelijker is. Uit zijn onderzoek bleek de betrouwbaarheid overeen te komen 

met de oorspronkelijke vragenlijst (Cronbach’s Alpha .76). De vragenlijst van Den Hertog 

bestaat uit 18 items, die net als bij Rotter geformuleerd zijn als stellingen. De 

proefpersoon moet aangeven in hoeverre hij of zij het eens is met deze stellingen. Van 

deze 18 stellingen zijn er 7 in interne richting geformuleerd en 11 in de externe richting 

van locus of control.  

 
In dit onderzoek werd de IE-18 vragenlijst zoals aangepast door Den Hertog, gebruikt om 

de locus of control van de proefpersoon vast te stellen. De vragenlijst is opgenomen in 

bijlage 1. Achter de vragen is met een asterisk (*) aangegeven, welke items in externe 

richting zijn geformuleerd. 

 
5.4.2 De Attributional Style Questionnaire 

Serenko (2006) maakte in zijn onderzoek gebruik van de ‘Attributional Style  

Questionnaire’. Dit instrument is ontworpen door 

Peterson e.a. (1982) om scores te meten die 

uitwijzen of iemand de oorzaken van goede of slechte 

gebeurtenissen aan interne (persoonsspecifieke) of 

externe (andere mensen of omstandigheidspecifieke) factoren toewijst.  

Met de IE-18 kan de 
beheersingsoriëntatie 
vastgesteld worden. 
De vragenlijst bestaat 
uit 23 gesloten items. 

Met de ASQ wordt de attributie 
van succes en mislukking 
gemeten. In dit onderzoek is 
gebruik gemaakt van een open 
en een gesloten vraag. 
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Om in dit onderzoek te achterhalen waaraan de proefpersoon de mislukking of het succes 

toeschrijft, werd gebruik gemaakt van een open en een gesloten vraag. Deze, inclusief 

de controlevraag, zijn hieronder weergegeven. 

 
1. Geef op een schaal weer hoe je het uitvoeren van deze taak hebt ervaren: 

[Controlevraag] 
 

Heel erg  
Makkelijk 

Heel erg 
 moeilijk 

1 2 3 4 5 6 
 

2. Vertel waarom je deze taak zo ervaren hebt: [ASQ 1] 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Soms ligt het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het 

nu aan? [ASQ 2] 
 

Het lag helemaal  
aan de website 

Het lag helemaal 
aan mezelf 

1 2 3 4 5 6 

 

5.4.3 De WEQ 

Voor het meten van de oordelen over de websites werd de nieuwste versie van de 

Website Evaluation Questionnaire gebruikt, deze online vragenlijst werd ontwikkeld door 

Elling, Lentz & De Jong (2007). Deze vragenlijst stelt 

vragen op drie niveaus: bereikbaarheid van de 

informatie, inhoud van de informatie en vormgeving van 

de website.  

 
De taken die de proefpersonen uitvoerden waren enkel 

gemanipuleerd op de dimensie bereikbaarheid van de informatie, om het onderzoek te 

simplificeren. Daarom werden de vragen van de dimensie inhoud van de informatie 

weggelaten uit de WEQ. De vragen van de dimensie vormgeving werden wel 

meegenomen, omdat het om twee verschillende websites gaat met twee verschillende 

interfaces. Het zou kunnen dat proefpersonen een mooie website hoger beoordelen op 

alle dimensies omdat zij de waarde hiervan hoger inschatten dan een minder mooie 

website. De vragen van de subdimensies gebruiksgemak, navigatie, structuur, snelheid 

en vormgeving werden meegenomen in het onderzoek, maar de vragen van de 

subdimensies relevantie, begrijpelijkheid, volledigheid werden weggelaten. Ook werden 

de vragen van de subdimensie zoekmachine weggelaten uit de vragenlijst, omdat er bij 

de taken niet met de zoekmachine gewerkt mocht worden.  

 
De WEQ zoals deze gebruikt werd in dit onderzoek is te vinden in bijlage 2.  

De WEQ is een 
gestandaardiseerde online 
vragenlijst waarmee de 
oordelen over de 
gebruiksvriendelijkheid van de 
website gemeten worden. 
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5.5 Procedure 

 
Om het onderzoek af te nemen werden bekenden op verschillende locaties bezocht 

(thuis, op kantoor of op scholen) of kwamen zij bij mij langs. Waar het onderzoek ook 

werd afgenomen, er werd altijd voor gezorgd dat het onderzoek op een rustige plek werd 

afgenomen zodat de proefpersoon niet werd afgeleid.  

 
In een korte instructie werden de stappen van het onderzoek mondeling en schriftelijk 

toegelicht. Met behulp van de overheid.nl monitor werd duidelijk gemaakt dat de 

gemeentelijke website van Dordrecht de beste gemeentelijke website is, en de website 

van de gemeente Brunssum één van de slechtste. Als de proefpersoon aangaf alles te 

hebben begrepen, vulde deze de IE-18 vragenlijst. Vervolgens bezocht de proefpersoon 

de eerste gemeentelijke website waar de eerste taak uitgevoerd werd. Na 5 minuten 

werd de proefpersoon gevraagd door te gaan met de volgende taak, ook als het 

antwoord nog niet gevonden was. Het antwoord werd genoteerd, zodat achteraf met 

zekerheid vastgesteld kon worden of de begripsvraag goed of fout beantwoord was. Na 

de eerste taak werden de controlevraag, de ASQ en vervolgens de online WEQ ingevuld. 

Het uitvoeren van de taak en het beantwoorden van de vragen werden herhaald, maar 

op de andere gemeentelijke website. De volgorde van de onderzoeksprocedure zag er als 

volgt uit: 

 

Instructie (aantonen website kwaliteit adhv monitor) > Persoonsgegevens > IE-18 

vragenlijst > Surfen naar website 1 > Taakuitvoering > Antwoord opschrijven > controle 

vraag > ASQ > WEQ > Surfen naar website 2 > Taakuitvoering > Antwoord opschrijven 

> ASQ > WEQ > Opmerkingen > Bedanken 

 
Om het onderzoek goed te laten verlopen werd een draaiboek gemaakt waarin alle 

stappen van het onderzoek omschreven staan. Dit draaiboek is te vinden in bijlage 5. 

 
De proefpersonen vonden het leuk om mee te werken aan het onderzoek, al hadden de 

meesten wel moeite met de IE-18 vragenlijst. Ze gaven aan dat in de vragen al vaak 

bevestigingen of ontkenningen staan, waardoor deze moeilijk te beantwoorden zijn. 

Daarnaast gaven een aantal proefpersonen aan het vervelend te vinden dat er veel 

herhaling in de WEQ plaatsvond. 

 
Het onderzoek nam ongeveer 20 minuten in beslag, hoewel dit verschilde per versie. Bij 

twee makkelijke taken was de proefpersoon vaak al met 15 minuten klaar, terwijl het 

onderzoek bij twee moeilijke taken soms 25 tot 30 minuten in beslag kon nemen. 

Proefpersonen met twee moeilijke taken gaven aan geen voldaan gevoel te hebben na 

deelname. Vaak werd ook de vraag gesteld of zij de enige waren die het niet konden 
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vinden, en of de informatie wel op de website te vinden was. Hier werd pas na deelname 

op ingegaan. 

 
Daarnaast was, omdat het onderzoek op veel verschillende locaties is afgenomen, de 

internetverbinding overal anders. Op sommige locaties was deze snel, soms was deze 

wat langzamer. Ook viel het tegen met mijn laptop toegang te krijgen tot (draadloze) 

internetverbindingen. Bij mensen thuis was dit meestal geen probleem, maar op scholen 

en kantoren lukte dit meestal niet. Dit met het gevolg dat Camtasia niet altijd gebruikt 

kon worden. In totaal zijn er twintig filmpjes gemaakt. Als Camtasia niet gebruikt werd, 

werden het aantal klikken van de proefpersoon met de hand geregistreerd door de 

proefleider. De proefpersonen gaven aan dit niet als vervelend te ervaren. Als het 

onderzoek werd afgenomen op mijn laptop, gaven proefpersonen aan het vervelend te 

vinden op een andere computer dan de eigen te werken.  
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Hoofdstuk 6. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. Allereerst komen de 

demografische gegevens van de proefpersonen aan de orde (6.1). Dan zal de 

betrouwbaarheid van de instrumenten onderzocht worden (6.2) en vervolgens zal er 

gekeken worden naar het effect van de manipulaties (6.3). Daarna is gekeken of de 

factoren die volgens de theorie invloed hebben op de vorming van een meer externe of 

meer interne locus of control, in dit onderzoek ook daadwerkelijk een rol speelden (6.4). 

Ten slotte zal per deelvraag gekeken worden naar de resultaten, waarmee de in 

hoofdstuk 4 opgestelde verwachtingen bevestigd of verworpen worden (6.5, 6.6, 6.7).  

 

6.1 Proefpersonen 

 
Aan het onderzoek hebben in totaal 56 proefpersonen meegedaan, zij werden aselect 

verdeeld over acht proefpersoongroepen waarbinnen de volgorde van taakaanbieding 

varieerde. Aan elke groep werden zeven proefpersonen gekoppeld. De volgorde waarin 

de taken aan deze proefpersoongroepen werden aangeboden, is te lezen in hoofdstuk 5.  

          Om te achterhalen of het contrabalanceren de volgorde-effecten had 

uitgeschakeld, werden met t-toetsen verschillen in gemiddelden tussen de vergelijkbare 

groepen op significantie onderzocht. Er werden geen significante verschillen gevonden. 

Dit betekent dat de volgorde van aanbieding van de taken niet heeft geleid tot verschillen 

in de beoordeling van de websites.  

 
De gemiddelde leeftijd van de 56 deelnemers was 31 jaar, met een minimum van 17 en 

een maximum van 71. Aan het onderzoek hebben 39 vrouwen en 17 mannen 

deelgenomen. Van de 56 deelnemers was 51,8% bezig met een opleiding. Hiervan 

volgde 41,1% een opleiding op universitair niveau. In tabel 6 is de hoogst voltooide 

opleiding van de proefpersonen weergegeven. Opvallend is het hoge aantal deelnemers 

dat een opleiding volgt of heeft gevolgd op HBO of universitair niveau, dit is 60,7%.  

 
Tabel 6. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Aantal proefpersonen en bijbehorend percentage 
per opleidingsniveau 

   Frequentie Procent 

Basisschool 1 1,8 

VMBO 2 3,6 

HAVO 1 1,8 

VWO 12 21,4 

MBO 6 10,7 

HBO 14 25,0 

Universiteit 20 35,7 

Totaal 56 100,0 
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Van de 56 proefpersonen gaven 52 mensen aan vrijwel iedere dag gebruik te maken van 

het internet, de vier overige proefpersonen gebruikten internet ongeveer één keer per 

week. 

 

6.2 Betrouwbaarheid van de instrumenten 

 
Om te onderzoeken of de losse vragen van een bepaald instrument hetzelfde 

onderliggende construct hebben gemeten, kunnen betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd 

worden. Voor de WEQ en de IE-18 vragenlijst werd de Cronbach’s alpha (α) berekend, 

voor de ASQ werd een Pearson correlatie berekend omdat deze uit slechts twee vragen 

bestond. 

 
6.2.1 De Website Evaluation Questionnaire 

In onderstaande tabel zijn de betrouwbaarheden van de constructen en de vragen van de 

WEQ weergegeven. Een alpha van .60 of hoger werd aangenomen als een goede score. 

De alpha’s zijn berekend nadat de negatieve vragen waren omgepoold naar positieve 

vragen, zodat alle scores in dezelfde richting wezen. In bijlage 2 is met een asterisk (*) 

aangegeven welke vragen er zijn omgepoold. 

 
Tabel 7. Vragen behorende bij de items, de Cronbach’s alpha per item (≥ .60 is een goede score), 
en de alpha na het verwijderen van een vraag (verwijderde vraag tussen haakjes)  

 
Item Vragen Cronbach’s alpha Alpha na verwijderen 

van vraag 

Hele vragenlijst 4 t/m 19 0.93 - 

Niveau: Vormgeving 8, 13, 17 0.86 - 

Niveau: Bereikbaarheid van de 
informatie 

4, 9, 15, 6, 11, 
16, 19, 5, 10, 
14, 18, 7, 12 

0.95 - 

Dimensie: Gebruiksgemak 4, 9, 15 0.91 - 

Dimensie: Structuur 6, 11, 16, 19 0.89 0.91 (vraag 11) 

Dimensie: Homepage en links 5, 10, 14, 18 0.93 - 

Dimensie: Snelheid 7, 12 0.62 - 

 

Alle constructen hadden een hoge alpha zonder vragen te verwijderen, behalve de 

dimensie snelheid. Dit is te verklaren doordat deze dimensie uit slechts twee vragen 

bestond, en hoe meer vragen hoe groter de kans is op een hoge betrouwbaarheid. 

Omdat de coëfficiënt wel hoger was dan .60 (α = 0.62), wat aangenomen werd als een 

goede score, is deze dimensie wel meegenomen in het vervolg van het onderzoek.  
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De betrouwbaarheid van de dimensie structuur nam toe door vraag 11 (‘Ik voel me 

tijdens het zoeken van informatie heen en weer gestuurd.’) te verwijderen. Omdat het 

hier om een minimaal verschil gaat en het item al een hoge alpha had, werd deze vraag 

behouden. 

 
Aangezien alle items een betrouwbaarheid van hoger dan .60 bleken te hebben, werd 

aangenomen dat de losse vragen hetzelfde onderliggende construct hebben gemeten. 

Daarom werden van de losse vragen nieuwe variabelen gevormd, zodat in het verloop 

van het onderzoek met constructen in plaats van met losse vragen gewerkt kon worden. 

 
6.2.2 De IE-18 

Ook voor de ‘locus of control’-vragenlijst, de IE-18, werd de Cronbach’s alpha berekend. 

Deze alpha bleek .74. De alpha is berekend nadat de vragen die in externe richting zijn 

geformuleerd waren omgepoold, zodat alle scores in de richting van een interne locus of 

control wezen. In bijlage 1 is met een asterisk (*) aangegeven welke vragen er zijn 

omgepoold. De berekende alpha is vrijwel gelijk aan de betrouwbaarheidscoëfficiënt die 

Den Hertog (1992) en Andriessen & Van Cadsand (1983) vonden. Dit is weergegeven in 

de tabel hieronder.  

 
Tabel 8. Conbach’s alpha en het aantal proefpersonen per onderzoek 

 

Cronbach’s 
alpha 

Aantal 
proefpersonen 

Dit onderzoek 0.74 56 

Den Hertog (1992) 0.76 275 

Andriessen & Van Cadsand (1983) 0.78 2038 

 

Dat de betrouwbaarheid in dit onderzoek iets lager uitvalt is te verklaren door het aantal 

proefpersonen, dat in deze studie een stuk lager is dan bij Den Hertog en Andriessen & 

Van Cadsand.  

 
6.2.3 De Attributional Style Questionnaire 

Om de samenhang tussen de twee vragen van de ASQ te meten, werd een Pearson 

correlatie berekend. Deze correlatiecoëfficiënt is de maat voor de sterkte van de lineaire 

samenhang tussen de vragen en kan variëren van -1 tot 1.  

Er bleek een matig positief verband tussen de twee vragen (r = 53, p <.001) van 

de ASQ. De bijbehorende determinatiecoëfficiënt is .28. Dit betekent dat 28% van de 

variantie wordt verklaard. Omdat deze correlatie laag is, zijn in het verdere onderzoek de 

vragen apart behandeld. 
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6.3 Effecten van de manipulaties  

 
Om te controleren of de manipulaties geslaagd zijn, werden controlevariabelen 

meegenomen in het onderzoek. Dit zijn het antwoord op de begripsvraag van de taak, 

het antwoord op de controlevraag naar de ervaring van de moeilijkheidsgraad, de 

verstreken tijd per taak en het aantal keer dat de proefpersoon heeft geklikt tijdens het 

uitvoeren van de taak. De gemiddelden zijn weergegeven in de tabel hieronder. 

 
Tabel 9. Gemiddelden(standaarddeviaties staan tussen haakjes) van de controlevariabelen het 
antwoord, de controlevraag (1= Heel erg makkelijk, 6 = Heel erg moeilijk), de tijd in seconden en 
het aantal klikken gecategoriseerd op website en taak, en de waarden van de overschrijdingskans 
(p-waarde) van de t-toets voor de moeilijkheidsgraad tussen de taken  

 

Goede website – Dordrecht 
 

Slechte website – Brunssum 
 

 
 
 

 Taak 1  
makkelijk 

Taak 3  
Moeilijk 

Sig. 
Taak 2  

makkelijk 
Taak 4  
moeilijk 

Sig. 

Antwoord (goed) 28 (,00) 6 (0,42) ,00 28 (,00) 1 (0,19) ,00 

Controlevraag 1,43 (0,84) 5,04 (1,23) ,00 1,54 (0,58) 5,68 (0,55) ,00 

Tijd (in sec.) 34,04 (52,45) 283,50 (42,31) ,00 40,04 (27,92) 298,18 (9,64) ,00 

Aantal kliks 2,61 (1,62) 12,20 (4,55) ,00 2,82 (0,98) 15,50 (6.05) ,00 

 

Allereerst is aan het aantal goede antwoorden duidelijk te zien dat taak 1 ‘De wijken van 

Dordrecht’ en taak 2 ‘Evenementen in Brunssum’ makkelijk te vinden waren (beide 28 

goede antwoorden). Alle deelnemers die deze taak uitvoerden vonden het juiste 

antwoord. Taak 3 ‘Container op straat’ werd zes keer gevonden, taak 4 ‘Een lintje 

aanvragen’ slechts één keer. Deze taken werden duidelijk als moeilijk ervaren. Ook is te 

zien dat de moeilijke taak op de slechte website (1 goed antwoord) moeilijker werd 

ervaren dan de moeilijke taak op de goede website (6 goede antwoorden). 

Ook aan de controlevraag is duidelijk af te lezen dat deelnemers taak 3 en 4 als 

moeilijker hebben ervaren dan taak 1 en 2. Te zien is dat proefpersonen taak 1 (1,43) en 2 

(1,54) als erg makkelijk beschouwden en taak 3 (5,04) en 4 (5,68) als erg moeilijk. Ook is 

te zien dat de proefpersonen de taken op de slechte website (1,54/5,68) als moeilijker 

hebben ervaren dan op de goede website (1,43/5,04). 

Dat de taken 3 en taak 4 moeilijk te vinden waren, is ook duidelijk te zien aan de 

tijd in seconden die de proefpersonen aan de taken hebben besteed. In de tabel is te zien 

dat proefpersonen met taak 3 gemiddeld 283,50 seconden bezig waren met zoeken, en 

bij taak 4 298,18 seconden. De antwoorden op taak 1 en taak 2 werden gemiddeld 

binnen 34 en 40 seconden gevonden. Deze gemiddelden laten ook zien dat 
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proefpersonen langer deden over het uitvoeren van de taken op de slechte website 

(40/298,18) dan op de goede website (34/283,50). 

Ten slotte is ook aan de hoeveelheid klikken duidelijk te zien dat taak 3 en taak 4 

als moeilijker werden ervaren dan taak 1 en taak 2. Bij taak 1 werd gemiddeld 2,61 keer 

geklikt, bij taak 2 2,82 keer. Dit is niet veel als je het vergelijkt met 12,20 klikken bij 

taak 3, en 15,50 klikken bij taak 4. Ook hier valt op dat proefpersonen bij de slechte 

website (2,82/15,50) meer klikken maakten dan bij de goede website (2,61/12,20). 

 
Aan de hand van t-toetsen is gekeken of bovenstaande verschillen tussen taak 1 ‘De 

wijken van Dordrecht’ en taak 3 ‘Container op straat’ en tussen taak 2 ‘Evenementen in 

Brunssum’ en taak 4 ‘Een lintje aanvragen’ significant zijn. De overschrijdingskans (p-

waarde) bleek in alle gevallen < .001, dit betekent dat de moeilijkheidsgraad van de 

taken niet aan elkaar gelijk is. Er mag dus geconcludeerd worden dat de manipulaties 

van de taken op het niveau van de bereikbaarheid van de informatie geslaagd zijn. De 

makkelijke taken hebben gezorgd voor een positieve ervaring op de website, de moeilijke 

taken voor een negatieve ervaring. 

 

  

De manipulatie voor de taken is geslaagd. De makkelijke taken hebben gezorgd 
voor een positieve ervaring op de website, de moeilijke taken voor een negatieve 
ervaring. 

 

Aangezien de gemiddelden in tabel 9 aantoonden dat de taken op de slechte website 

moeilijker werden ervaren dan de taken op de goede website, werden t-toetsen 

uitgevoerd om te achterhalen of deze verschillen significant zijn. De resultaten zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

 
Tabel 10. Waarden van de overschrijdingskans (p-waarden) van de t-toets voor de 
moeilijkheidsgraad tussen de websites 

 
 Makkelijke taken  Moeilijke taken  

 Goede 
website 

Slechte  
Website 

Sig. 
Goede  
website 

Slechte  
Website 

Sig. 

Antwoord (goed) 28 (,00) 28 (,00) - 6 (0,42) 1 (0,19) ,00 

Controlevraag 1,43 (0,84) 1,54 (0,58) ,21 5,04 (1,23) 5,68 (0,55) ,00 

Tijd (in sec.) 34,04 (52,45) 40,04 (27,92) ,36 283,50 (42,31) 298,18 (9,64) ,00 

Aantal kliks 2,61 (1,62) 2,82 (0,98) ,06 12,20 (4,55) 15,50 (6.05) ,17 

 

In tabel 10 is te zien dat voor de makkelijke taken geen van de variabelen significant is, 

wat betekent dat de proefpersonen de makkelijke taken op de goede website en de 

slechte website als even makkelijk hebben ervaren.  
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Bij de moeilijke taken zijn het antwoord, de controlevraag en de verstreken tijd per taak 

significant. Dit betekent dat op de slechte website significant minder goede antwoorden 

werden gevonden, dat de proefpersonen de taak moeilijker vonden op de slechte website 

en dat er langer werd gezocht op de slechte website.  

         Dat de moeilijkheidsgraad van de taken verschilde tussen de websites was in dit 

onderzoek niet wenselijk. De ervaring moest gelijk zijn op de goede en de slechte 

website, wel werd verwacht dat de slechte website negatiever zou worden beoordeeld als 

gevolg van het optreden van het halo-effect. Of dit het geval was, is besproken in 

paragaaf 6.6.  

 

  
Moeilijke taken werden op de slechte website als moeilijker ervaren dan op de 
goede website.  

 

6.4 De IE-18 

 
Uit de betrouwbaarheidsanalyse (paragraaf 6.2.2) bleek de IE-18 betrouwbaar. Daarom 

is ervoor gekozen een somscore te vormen van de scores van de proefpersonen, en geen 

gebruik te maken van de mediaansplitsing die Den Hertog (1992) toepast. Hoe hoger de 

score, hoe externer de locus of control. 

 
In het theoretische kader (paragraaf 2.2) werden de factoren uiteengezet die volgens de 

literatuur invloed hebben op de vorming van een meer externe of meer interne locus of 

control. Om te onderzoeken of deze factoren in dit onderzoek ook daadwerkelijk een rol 

hebben gespeeld, werd een meervoudige regressieanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt de 

invloed van leeftijd, geslacht, het volgen van een opleiding, opleidingsniveau en 

internetervaring onderzocht op de locus of control. In de tabel hieronder is de 

regressievergelijking weergegeven. 

 
Tabel 11. Regressieanalyse van locus of control en de onafhankelijke variabelen leeftijd, geslacht, 
opleiding, opleidingsniveau en internetgebruik (een positieve regressiecoëfficiënt betekent een 
meer externe locus of control, een negatieve coëfficiënt een meer interne locus of control) 

 

Construct Regressiecoëfficiënt Toetsingsgrootheid Sig. 

Leeftijd (in jaren) .14 2.26 .03 

Geslacht (Vrouw) 1.78 1.11 .27 

Bent u bezig met een opleiding? (nee) -5.18 -3.02 .00 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
(universiteit) 

-1.72 -3.59 .00 

Hoe vaak maakt u gebruik van internet? 
(vrijwel iedere dag) 

-7.29 -2.60 .01 
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71-8061-7051-6041-5031-4021-3010-20

Leeftijdscategorieën

60

55

50

Uit de tabel blijkt dat alle variabelen significant zijn, behalve de variabele geslacht. Dit 

kan worden verklaard doordat aan het onderzoek vooral vrouwen hebben deelgenomen, 

namelijk 39 van de 56. De overige variabelen laten wel resultaat zien. 

Allereerst blijkt dat hoe ouder de proefpersoon, hoe externer de locus of control. 

Om te onderzoeken of er een trend van locus of control in leeftijd te vinden was, werden 

leeftijdscategorieën gemaakt. De verhouding van de locus of control per 

leeftijdscategorie is weergegeven in onderstaand figuur. 

 
Figuur 16. De locus of control per leeftijdscategorie 

 

Extern  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern 

 

 

 
Uit figuur 16 blijkt dat bij jongere kinderen de locus of control redelijk extern is, en dat 

deze bij de leeftijdscategorie 21-30 jaar intern verschuift. Bij een leeftijd van 31-40 jaar 

wordt de beheersingsoriëntatie externer, terwijl deze bij een leeftijd van 41-60 weer in 

interne richting verschuift. Vanaf 51-60 jaar verschuift de locus of control alleen nog in 

externe richting. Uit de besproken literatuur bleek dat op oudere leeftijd de locus of 

control in externe richting verschuift. Dit komt overeen met de resultaten van dit 

onderzoek. 

Uit de regressieanalyse bleek ook dat mensen die niet bezig zijn met een 

opleiding, een meer interne locus of control hebben dan mensen die bezig zijn met een 

opleiding. Dit is tegenstrijdig, volgens de literatuur zou opleiding juist moeten zorgen 

voor een gevoel van controle. Wel blijkt uit dit onderzoek dat het niveau van opleiding 

invloed heeft op de beheersingsoriëntatie. Hoe hoger men is opgeleid, hoe interner de 

locus of control. 

Ten slotte geven mensen met internetervaring aan meer controle te hebben over 

gebeurtenissen dan mensen met minder internetervaring. Bij dit resultaat is het 

belangrijk op te merken dat er in het onderzoek slechts 4 van de 56 proefpersonen 

minder internetervaring hadden dan de rest van de proefpersonen. 
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6.4.1 Dichotome variabelen 

In het vervolg van het onderzoek zal gewerkt worden met een dichotome scoring van de 

locus of control, om de resultaten zo overzichtelijk mogelijk te houden en het mogelijk te 

maken interactie-effecten te onderzoeken.  

 
De verdeling tussen intern en extern georiënteerde mensen werd gemaakt door de 

somscore van de locus of control op basis van het gemiddelde van de maximale score 

(52,5) in twee groepen te delen. Dit resulteerde in twee ongeveer gelijke groepen, dit is 

te zien in de tabel hieronder.  

 
Tabel 12. Verdeling locus of control 

 Frequentie Procent 

Interne locus of control 31 45 

Externe locus of control 25 55 

Totaal 56 100 

 
 
6.5 Resultaten deelvraag 1: ‘Hebben de persoonlijkheidskenmerken ‘internal control’ en 

‘external control’ invloed op hoe succes en mislukking worden toegewezen, en beïnvloedt 

dit de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites?’ 

 
Om te achterhalen of mensen met een interne locus of control altijd aan zichzelf 

toeschrijven en of ze de website als gevolg daarvan positief beoordelen, en of mensen 

met een externe locus of control altijd aan de website toeschrijven en of dit de 

beoordeling van de website beïnvloedt, werd een meervoudige variantie-analyse 

(MANOVA) uitgevoerd. Hieronder zijn allereerst de beschrijvende statistieken 

weergegeven, waarna onderzocht is de bevindingen van deze constructgemiddelden ook 

zorgen voor significante hoofd- en interactie-effecten. 

 
6.5.1 Beschrijvende statistieken 

In de tabel op de volgende pagina (tabel 13) zijn de gemiddelden en standaarddeviaties 

weergegeven gecategoriseerd op locus of control en de moeilijkheidsgraad van de taak.  

 
Uit de beschrijvende statistieken van de vragen van de ASQ blijkt dat alle gemiddelden 

wijzen in de richting van de website. Dit is opvallend, er is dus geen ondersteuning voor 

de verwachting dat intern georiënteerde personen succes en mislukking aan zichzelf 

toeschrijven.  

          Uit de beschrijvende statistieken van de WEQ is af te leiden dat intern en extern 

georiënteerde personen bij een makkelijke taak de website hoger hebben beoordeeld dan 

bij een moeilijke taak.  
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Tabel 13. Gemiddelden (standaarddeviaties tussen haakjes) voor de locus of control (n = aantal 
proefpersonen) en moeilijkheidsgraad voor ASQ1 (1 = het lag aan de website, 3 = het lag aan de 
opdracht), ASQ 2 (1 = helemaal aan de website, 6 = helemaal aan mezelf) en de WEQ (1 = 
helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) 

Intern georiënteerd (n = 31) Extern georiënteerd (n = 25) 
 

Makkelijk Moeilijk Makkelijk Moeilijk 

ASQ1 1,10 (,40) 1,19 (,40)  1,32 (,48) 1,20 (,41) 

ASQ2  2,32 (1,25) 2,81 (1,42) 3,00 (1,38) 2,44 (1,26) 

WEQ Rapportcijfer 7,52 (1,29) 5,10 (2,07) 7,72 (1,17) 4,84 (1,91) 

WEQ niveau: Vormgeving 3,01 (1,01) 2,99 (,81) 3,27 (,75) 2,99 (0,94) 

WEQ niveau: Bereikbaarheid 3,88 (,62) 2,68 (,72) 3,82 (,37) 2,70 (,51) 

WEQ dimensie: Gebruiksgemak 4,05 (,67) 2,53 (1,00) 3,92 (,55) 2,59 (,81) 

WEQ dimensie: Structuur 3,84 (,83) 2,41 (,89) 3,82 (,51) 2,55 (,70) 

WEQ dimensie: Homepage en 
links 

3,94 (,83) 2,11 (,86) 3,78 (,50) 2,19 (,73) 

WEQ dimensie: Snelheid 3,71 (,72) 3,68 (,75) 3,74 (,56) 3,46 (,66) 

 

6.5.2 Variantie-analyse 

Om te onderzoeken of de bevindingen van de beschrijvende statistieken ook zorgen voor 

significante hoofd- en interactie-effecten, is een variantie-analyse uitgevoerd. In de 

onderstaande tabel zijn de resultaten hiervan weergegeven. 

 
Tabel 14. Waarden van de overschrijdingskans (p-waarde) voor de hoofd- en interactie-effecten 
van locus of control en moeilijkheidsgraad per construct 

 

 
 

Locus of 
control 

Moeilijkheidsgraad 
Interactie locus of control * 

moeilijkheidsgraad 

ASQ 1 ,15 ,88 ,18 

ASQ 2 ,54 ,88 ,04 

WEQ Rapportcijfer ,93 ,00 ,47 

WEQ niveau: Vormgeving ,45 ,37 ,45 

WEQ niveau: Bereikbaarheid ,80 ,00 ,70 

WEQ dimensie: Gebruiksgemak ,81 ,00 ,52 

WEQ dimensie: Structuur ,68 ,00 ,59 

WEQ dimensie: Homepage en 
links 

,79 ,00 ,42 

WEQ dimensie: Snelheid ,47 ,23 ,34 
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Uit de tabel blijkt dat er geen significante hoofdeffecten zijn voor de locus of control. Dit 

betekent dat de vragen van de ASQ en WEQ door intern en extern georiënteerde 

personen hetzelfde zijn beoordeeld. Uit de beschrijvende statistieken van de ASQ is af te 

leiden dat beide groepen succes en falen aan de website toeschrijven. Aan de 

gemiddelden van de dimensies van de WEQ is te zien dat intern en extern georiënteerde 

mensen de websites bij makkelijke taken positief en bij moeilijke taken negatief hebben 

beoordeeld. 

Ook voor de moeilijkheidsgraad zijn er geen significante hoofdeffecten gevonden 

voor de ASQ. Aan de gemiddelden in tabel 13 is te zien dat bij makkelijke en moeilijke 

taken succes en falen aan de website wordt toegeschreven. 

 

  
Intern en extern georiënteerde personen schrijven succes en mislukking toe aan de 
website. 

 

  
Intern en extern georiënteerde personen beoordelen de websites bij makkelijke 
taken positief, bij moeilijke taken negatief. 

 

  
Bij makkelijke en moeilijke taken wordt succes en mislukking aan de website 
toegeschreven. 

 

Wel zijn er significante hoofdeffecten van de moeilijkheidsgraad van de taak op het 

rapportcijfer (F (1,108) = 70.23, p <.001), op het niveau bereikbaarheid (F (1,108) = 

111.03, p < .001) en op de dimensies gebruiksgemak (F (1,108) = 91.88, p < .001), 

structuur (F (1,108) = 87.07, p < .001) en homepage en links (F (1,108) = 141.40, p < 

.001). Dit betekent dat de beoordeling op deze items verschilt per moeilijkheidsgraad. Te 

zien aan de beschrijvende statistieken in tabel 13, zijn de websites op deze items bij 

makkelijke taken positief beoordeeld en bij moeilijke taken negatief. Op de items 

snelheid en vormgeving zijn er geen significantie hoofdeffecten, de beoordeling van de 

websites op deze constructen is hetzelfde bij makkelijke en moeilijke taken.  

 

 
Bij makkelijke taken zijn de websites positiever beoordeeld dan bij moeilijke 
taken, met uitzondering van het niveau vormgeving en de dimensie snelheid. 

 

Daarnaast blijkt uit de variantie-analyse een interactie-effect op ASQ2 (‘Soms ligt het 

aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het nu aan?’) van de 

locus of control en de moeilijkheidsgraad van de taken (F (1,108) = 4.25, p < .05). Met 

behulp van het gemiddeldediagram op de volgende pagina (figuur 17) kan dit interactie-

effect geïnterpreteerd worden. 

 



Klara Jostmeijer                                                             Ligt het altijd aan de website? 

____________________________________________________________________                                                 
Masterwerkstuk Universiteit Utrecht 

48 

moeilijk/ negatieve
ervaring

makkelijk/ positieve
ervaring

3

2,9

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,3

2,81

2,32

2,44

3,00

Intern
Extern

locus of control

Figuur 17. Gemiddeldediagram van de locus of control en moeilijkheidsgraad voor ASQ2 ‘Soms ligt 
het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het nu aan?’ 

 

Mezelf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

 

 

 
In het diagram is te zien dat als de taak makkelijk is, dus de ervaring positief, extern 

georiënteerde mensen succes meer aan zichzelf toeschrijven en intern georiënteerde 

mensen meer aan de website. Als de taak moeilijk is, dus de ervaring negatief, schrijven 

intern georiënteerde personen mislukking meer aan zichzelf toe, en extern georiënteerde 

mensen meer aan de website.  

Het lijkt er op dat de ‘locus of control’-theorie, waarbij mensen met een interne 

locus of control altijd aan zichzelf toeschrijven en mensen met een externe locus of 

control altijd aan externe factoren, alleen opgaat voor moeilijke situaties.  

 
De relevantiemaat voor het interactie-effect is 0,038. Dit betekent dat door het 

interactie-effect 3,8% van de variantie wordt verklaard. Dit is een klein effect. Dat dit 

effect niet voor ASQ1 werd gevonden, kan worden verklaard doordat de tweede vraag 

(‘Soms ligt het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het nu 

aan?’) een stuk specifieker geformuleerd was dan de eerste vraag (‘Vertel waarom je 

deze taak zo ervaren hebt.’).  

 

 

Succes schrijven extern georiënteerde mensen meer toe aan zichzelf, en intern 
georiënteerde mensen meer aan de website. Falen schrijven intern georiënteerde 
mensen meer toe aan zichzelf, en extern georiënteerde mensen meer aan de 
website. Het lijkt of de ‘locus of control’-theorie alleen in moeilijke situaties opgaat. 
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6.5.3 Verwachtingen en uitkomsten  

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de verwachtingen die bij deelvraag 1 werden 

opgesteld (paragraaf 4.1), niet volledig worden ondersteund. In tabel 15 zijn de 

verwachtingen en uitkomsten schematisch weergegeven. 

 
Tabel 15. Verwachtingen en uitkomsten van deelvraag 1: ‘Hebben de persoonlijkheidskenmerken 
‘internal control’ en ‘external control’ invloed op hoe succes en mislukking worden toegewezen, en 
beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites?’ (Rood = onverwachte 
uitkomst, oranje = uitkomst wijst in de richting van de verwachting) 

 
Locus of      
Control 

Taak/ ervaring Wie/wat verdient de 
eer/schuld?  

Beoordeling  

    Verwacht Uitkomst Verwacht Uitkomst 

Intern Extern 
Makkelijk 
positief 

Moeilijk 
negatief 

  Positief Negatief Positief Negatief 

1  1  Zichzelf Website 
1  

(self-
enhancing) 

 
1 
 

 

2   2 Zichzelf 
Website 
(richting 
zelf) 

2  
(self-

blaming) 
  2 

 3 3  Website 
Website 

(richting zelf) 
3  3  

 4  4 Website Website   
4  

(self-
protecting) 

 4  

 

Uitkomst verwachting 1. Uit de resultaten bleek dat intern georiënteerde mensen succes 

aan de website toeschreven en de website positief beoordeelden. De self-serving 

hypothese en ‘locus of control’-theorie worden niet ondersteund, (intern georiënteerde) 

mensen schrijven succes niet aan zichzelf toe. 

 
Uitkomst verwachting 2. Het bleek dat intern georiënteerde mensen falen aan de website 

toeschreven en de website negatief beoordeelden. Wel wezen de resultaten van het 

interactie-effect in de richting van de uitkomsten van Van Rijswijk, Loonstra, Schriver, 

Jansen & Balijon en Serenko en de ‘locus of control’-theorie, aangezien intern 

georiënteerde mensen falen meer aan zichzelf toeschreven dan extern georiënteerde 

mensen.  

 

Uitkomst verwachting 3. Zoals verwacht, schreven extern georiënteerde mensen succes 

aan de website toe en beoordeelden zij de website positief. De ‘locus of control’-theorie 

wordt ondersteund, hoewel het opvallend is dat uit het interactie-effect bleek dat extern 

georiënteerde mensen succes meer aan zichzelf toeschrijven dan intern georiënteerde 

mensen. Het lijkt of de ‘locus of control’-theorie alleen opgaat voor moeilijke situaties. 

 
Uitkomst verwachting 4. De resultaten toonden aan dat extern georiënteerde mensen 

falen aan de website toeschrijven, en de website negatief beoordelen. Dit is conform de 
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‘self-serving’ hypothese en de ‘locus of control’-theorie, waarbij (extern georiënteerde) 

mensen mislukking toeschrijven aan externe factoren. 

 

6.6 Resultaten deelvraag 2: ‘Heeft de kwaliteit van de website invloed op hoe succes en 

mislukking worden toegewezen, en beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van 

gemeentelijke websites?’ 

 
Om te achterhalen of de kwaliteit van de website invloed heeft op hoe succes en 

mislukking worden toegeschreven en of dit de oordelen van gebruikers van 

gemeentelijke websites beïnvloedt, is een meervoudige variantie-analyse (MANOVA) 

uitgevoerd. Hieronder zijn eerst de beschrijvende statistieken weergegeven, waarna 

onderzocht is de bevindingen van de constructgemiddelden ook zorgen voor significante 

hoofd- en interactie-effecten. 

 
6.6.1 Beschrijvende statistieken 

In de tabel hieronder zijn de gemiddelden en standaarddeviaties weergegeven, 

gecategoriseerd op website kwaliteit en de moeilijkheidsgraad van de taak.  

 
Tabel 16. Gemiddelden (standaarddeviaties tussen haakjes) voor website kwaliteit en 
moeilijkheidsgraad voor ASQ1 (1 = het lag aan de website, 3 = het lag aan de opdracht), ASQ 2 (1 
= helemaal aan de website, 6 = helemaal aan mezelf) en de WEQ (1 = helemaal niet mee eens, 5 
= helemaal mee eens) 

Goede website Slechte website 

 

Makkelijk Moeilijk Makkelijk Moeilijk 

ASQ1 1,18 (,48) 1,25 (,44) 1,21 (,42) 1,14 (,36) 

ASQ2  2,32 (1,42) 2,89 (1,40)  2,93 (1,22) 2,39 (1,29) 

WEQ Rapportcijfer 7,68 (1,06) 5,25 (2,19) 7,54 (1,40) 4,71 (1,76) 

WEQ niveau: Vormgeving 3,23 (,90) 3,13 (,85) 3,02 (,92) 2,85 (,86) 

WEQ niveau: Bereikbaarheid 3,92 (,51) 2,90 (,68) 3,79 (,53) 2,48 (,50) 

WEQ dimensie: Gebruiksgemak 4,04 (,59) 2,75 (1,02) 3,95 (,65) 2,36 (,76) 

WEQ dimensie: Structuur 3,90 (,66) 2,75 (,89) 3,76 (,74) 2,20 (,62) 

WEQ dimensie: Homepage en 
links 

3,99 (,66) 2,46 (,86) 3,74 (,72) 1,83 (,59) 

WEQ dimensie: Snelheid 3,73 (,59) 3,64 (,72) 3,71 (,71) 3,52 (,71) 

 

Uit de beschrijvende statistieken van de vragen van de ASQ blijkt dat alle gemiddelden 

wijzen in de richting van de website. Er is dus geen ondersteuning voor de verwachting 

dat een negatieve ervaring op een goede website zorgt dat de website wordt ontzien, en 
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de schuld aan zichzelf wordt toegekend. Ook wordt niet ondersteund dat een positieve 

ervaring op een slechte website ervoor zorgt dat succes aan zichzelf wordt 

toegeschreven.  

        Uit de beschrijvende statistieken van de WEQ is af te leiden dat de goede en de 

slechte website bij een makkelijke taak positiever zijn beoordeeld dan bij een moeilijke 

taak. 

 
6.6.2 Variantie-analyse 

Om te onderzoeken of de bevindingen van de beschrijvende statistieken ook zorgen voor 

significante hoofd- en interactie-effecten, is een variantie-analyse uitgevoerd. In de 

onderstaande tabel zijn de resultaten hiervan weergegeven. 

 
Tabel 17. Waarden van de overschrijdingskans (p-waarde) voor de hoofd- en interactie-effecten 
van website kwaliteit en moeilijkheidsgraad per construct 

 

 
Website 
kwaliteit 

Moeilijkheidsgraad 
Interactie website kwaliteit 

* moeilijkheidsgraad 

ASQ 1 ,66 1,00 ,38 

ASQ 2 ,83 ,94 ,03 

WEQ Rapportcijfer ,28 ,00 ,53 

WEQ niveau: Vormgeving ,15 ,41 ,80 

WEQ niveau: Bereikbaarheid ,01 ,00 ,15 

WEQ dimensie: Gebruiksgemak ,11 ,00 ,29 

WEQ dimensie: Structuur ,01 ,00 ,14 

WEQ dimensie: Homepage en 
links 

,00 ,00 ,16 

WEQ dimensie: Snelheid ,58 ,27 ,68 

 

Uit tabel 17 blijkt dat er geen significante hoofdeffecten zijn op de ASQ van website 

kwaliteit en moeilijkheidsgraad. Dit betekent dat succes en mislukking op eenzelfde 

manier werd toegewezen bij het uitvoeren van makkelijke en moeilijke taken op de 

slechte en op de goede website. Uit de beschrijvende statistieken in tabel 16 is af te 

leiden dat succes en mislukking altijd aan de website wordt toegeschreven.  

 

  
Bij goede en slechte websites wordt succes en mislukking aan de website 
toegeschreven. 

 

  
Bij makkelijke en moeilijke taken wordt succes en mislukking aan de website 
toegeschreven. 
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Wel bleken er significante hoofdeffecten van de website kwaliteit op het niveau 

bereikbaarheid (F (1,108) = 6.81, p < .01) en de dimensies structuur (F (1,108) = 6.31, 

p < .01) en homepage en links (F (1,108) = 10.65, p < .001) van de WEQ. Dit betekent 

dat deze dimensies anders zijn beoordeeld op de goede site dan op de slechte site. Aan 

de beschrijvende statistieken in tabel 16 is te zien dat de slechte website op deze items 

slechter is beoordeeld dan de goede website. Hieruit blijkt dat men de informatie op de 

goede website beter te bereiken vond dan op de slechte website, de structuur van de 

goede website beter vond dan de structuur van de slechte website en de startpagina en 

de links op de goede website duidelijker vond. Het rapportcijfer, het niveau vormgeving 

en de dimensies gebruiksgemak en snelheid zijn niet significant, de websites zijn op deze 

items hetzelfde beoordeeld. Dit betekent dat de goede en de slechte website met 

hetzelfde cijfer werden beoordeeld. Dit is opvallend, ervaringen met de bereikbaarheid, 

structuur en homepage en links spelen blijkbaar geen rol in het toekennen van het 

rapportcijfer. Daarnaast waardeerde men de vormgeving van beide websites even hoog, 

vond men de websites even gebruiksvriendelijk en vond men de websites even snel 

werken. 

 
Het is niet te zien aan de beschrijvende statistieken of dit voor moeilijke én makkelijke 

taken geldt. Om dit te onderzoeken werd een t-toets uitgevoerd. In tabel 18 is het 

resultaat hiervan weergegeven.  

  
Tabel 18. Gemiddelden (standaarddeviaties tussen haakjes) voor de WEQ (1 = helemaal niet mee 
eens, 5 = helemaal mee eens) gecategoriseerd op moeilijkheidsgraad en website kwaliteit, en de 
overschrijdingskans (p-waarde) voor de t-toets  

 

Makkelijke taken 
 

Moeilijke taken 
 

 

Goede 
website 

Slechte 
website 

Sig. 
Goede 
website 

Slechte 
website 

Sig. 

WEQ niveau: Bereikbaarheid  3,92 (,51) 3,79 (,53) ,38 2,90 (,68) 2,48 (,50) ,01 

WEQ dimensie: Structuur 3,90 (,66) 3,76 (,74) ,45 2,75 (,89) 2,20 (,62) ,01 

WEQ dimensie: Homepage en 
links 

3,99 (,66) 3,74 (,72) ,18 2,46 (,86) 1,83 (,59) ,00 

 

Zoals te zien in bovenstaande tabel verschilt de beoordeling van de websites bij 

makkelijke taken niet significant voor de drie items. Bij moeilijke taken zijn de verschillen 

wel significant, wat betekent dat deze items anders zijn beoordeeld voor beide websites. 

Aan de gemiddelden is te zien dat de slechte website bij moeilijke taken significant 

negatiever werd beoordeeld op bereikbaarheid, structuur en homepage en links dan de 

goede website.  
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Bij moeilijke taken wordt de slechte website negatiever beoordeeld dan de goede 
website op het niveau bereikbaarheid en de dimensies structuur en homepage & 
links.  

 
Ook zijn er hoofdeffecten van de moeilijkheidsgraad van de taak op het rapportcijfer (F 

(1,108) = 70.39, p < .001, op het niveau bereikbaarheid (F (1,108) = 122.26, p < .001) 

en op de dimensies gebruiksgemak (F (1,108) = 97.16, p < .001), structuur (F (1,108) = 

95.79, p < .001) en homepage en links (F (1,108) = 161.06, p < .001). Dit betekent dat 

de beoordeling op deze items verschilt per moeilijkheidsgraad. Te zien aan de 

constructgemiddelden in tabel 16, zijn de websites bij makkelijke taken positief 

beoordeeld en bij moeilijke taken negatief. Op de items snelheid en vormgeving zijn er 

geen significante hoofdeffecten, de beoordeling van de websites op deze constructen is 

hetzelfde bij makkelijke en moeilijke taken. 

 

 
Bij makkelijke taken zijn de websites positiever beoordeeld dan bij moeilijke taken, 
behalve op het niveau vormgeving en de dimensie snelheid. 

 

Daarnaast bleek uit de variantie-analyse een interactie-effect op ASQ2 (‘Soms ligt het 

aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het nu aan?’) van 

website kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de taken (F (1,108) = 4.84, p < .05). Met 

behulp van figuur 18 kan dit interactie-effect geïnterpreteerd worden.  

 
Figuur 18. Gemiddeldediagram van website kwaliteit en moeilijkheidsgraad voor ASQ2: ‘Soms ligt 
het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het nu aan?’ 

 

Mezelf 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Website 
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In het diagram is te zien dat op een goede site mensen succes meer aan de site 

toeschrijven en falen meer aan zichzelf, en dat op een slechte site mensen succes meer 

aan zichzelf toeschrijven en falen meer aan de website. Dit is conform de verwachtingen 

van het halo-effect, waarbij verwacht werd dat voorkennis over de kwaliteit van de 

website invloed zou hebben op hoe succes en mislukking werden toegeschreven.  

 
De bijbehorende relevantiemaat is 0,043. Het interactie-effect verklaart dus 4,3% van de 

variantie. Dit is een klein effect. Dat dit effect niet voor ASQ1 werd gevonden, kan 

worden verklaard door het feit dat de tweede vraag (‘Soms ligt het aan jezelf en soms 

ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het nu aan?’) een stuk specifieker was dan 

de eerste vraag (‘Vertel waarom je deze taak zo ervaren hebt.’).  

 

 

Bij een goede site schrijven mensen succes meer toe aan de site en falen meer aan 
zichzelf. Bij een slechte site schrijven mensen succes meer aan zichzelf toe, en falen 
meer aan de website. Deze resultaten ondersteunen het halo-effect. 

 

6.6.3 Verwachtingen en uitkomsten 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de verwachtingen die bij deelvraag 2 opgesteld 

werden, niet volledig worden ondersteund. In de tabel hieronder zijn de verwachtingen 

en uitkomsten schematisch weergegeven. 

 
Tabel 19. Verwachtingen en uitkomsten deelvraag 2: ‘Heeft de kwaliteit van de website invloed op 
hoe succes en mislukking worden toegewezen, en beïnvloedt dit de oordelen van gebruikers van 
gemeentelijke websites?’ (Rood = onverwachte uitkomst, oranje = uitkomst wijst in de richting van 
de verwachting) 

 
Website 
kwaliteit 

Taak/ ervaring Wie/wat verdient de 
eer/schuld?  

Beoordeling  

    Verwacht Uitkomst Verwacht Uitkomst 

Goed Slecht Makkelijk 
positief 

Moeilijk 
negatief 

  Positief Negatief Positief Negatief 

5  5  Website Website  5  5 
 

6   6 Zichzelf 
Website 
(richting 
zelf) 

6 
(self-

blaming) 
  6 

 7 7  Zichzelf 
Website 
(richting 
zelf) 

 
7 

(self-
enhancing) 

7 
 

 8  8 Website Website   
8 

(self-
protecting) 

 

8 (nog 
negatiever over 
Bereikbaarheid, 
Structuur en 
Homepage en 
links) 
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Uitkomst verwachting 5. Zoals verwacht, bleek uit de resultaten dat bij een goede 

website het succes aan de website werd toegeschreven en de website positief werd 

beoordeeld. 

 
Uitkomst verwachting 6. Uit de resultaten bleek dat bij een goede website mensen falen 

aan de website toeschreven en de website negatief beoordeelden. Wel wezen de 

resultaten van het interactie-effect in de richting van de uitkomsten van Van Rijswijk, 

Loonstra, Schriver, Jansen & Balijon en Serenko en het halo-effect, aangezien bij de 

goede site falen meer aan zichzelf werd toegeschreven dan bij de slechte site. 

 
Uitkomst verwachting 7. Het bleek dat bij een slechte site succes aan de website werd 

toegeschreven en de website positief werd beoordeeld. Wel wezen de resultaten van het 

interactie-effect in de richting van de ‘self-serving’ hypothese en het halo-effect, 

aangezien bij een slechte site succes meer aan zichzelf werd toegeschreven dan bij de 

goede site. 

 
Uitkomst verwachting 8. Het bleek dat bij een slechte website falen aan de website werd 

toegewezen en de website negatief werd beoordeeld. Deze resultaten ondersteunen de 

‘self-serving’ hypothese en het halo-effect, aangezien mislukking bij een slechte website 

wordt toegeschreven aan externe factoren.  

 

6.7 Resultaten deelvraag 3: ‘Is er een interactie waarneembaar tussen de invloed van 

‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ op hoe succes en mislukking worden toegewezen en 

op hoe deze attributie de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites 

beïnvloedt?’ 

 

Om te achterhalen of er een interactie-effect plaatsvindt tussen locus of control en het 

halo-effect, werd een meervoudige variantie-analyse (MANOVA) uitgevoerd. Hieronder 

zijn eerst de beschrijvende statistieken weergegeven, waarna onderzocht is of de 

bevindingen van de constructgemiddelden ook zorgen voor significante interactie-

effecten. 

 
6.7.1 Beschrijvende statistieken 

In de tabel op de volgende pagina (tabel 20) zijn de gemiddelden en standaarddeviaties 

weergegeven, gecategoriseerd op locus of control, website kwaliteit en de 

moeilijkheidsgraad van de taak.  

 
Uit de beschrijvende statistieken in tabel 20 blijkt dat alle gemiddelden van de ASQ 

wijzen in de richting van de website. Wat wel opvalt, is dat extern georiënteerde mensen 

succes bij een slechte website meer richting zichzelf toeschrijven dan richting de website. 
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Ook valt op dat intern georiënteerde mensen falen bij een goede website meer richting 

zichzelf toeschrijven dan richting de website.  

        Daarnaast is in tabel 20 te zien dat de websites bij makkelijke taken hoger werden 

beoordeeld dan bij moeilijke taken, maar dat dit niet geldt voor intern georiënteerde 

mensen op de dimensie vormgeving en snelheid die een taak uitvoerden op de goede 

website.  

 
Tabel 20. Gemiddelden (standaarddeviaties tussen haakjes) van de locus of control, website 
kwaliteit en moeilijkheidsgraad voor ASQ1 (1 = het lag aan de website, 3 = het lag aan de 
opdracht), ASQ 2 (1 = helemaal aan de website, 6 = helemaal aan mezelf) en de WEQ (1 = 
helemaal niet mee eens, 5 = helemaal mee eens) 

 

 Intern georiënteerd (n = 31) Extern georiënteerd (n = 25) 

Goede website Slechte website Goede website Slechte website 

 

Makkelijk Moeilijk Makkelijk  Moeilijk Makkelijk Moeilijk Makkelijk Moeilijk 

ASQ1 
1,18 
(,53) 

1,36 
(,50) 

1,00 
(,00) 

1,06  
(,24) 

1,18 
(,41) 

1,14  
(,36) 

1,43  
(,51) 

1,27 
(,47) 

ASQ2 
2,18 
(1,38) 

3,21 
(1,31) 

2,50 
(1,09) 

2,47 
(1,46) 

2,55 
(1,51) 

2,57 
(1,45) 

3,36 
(1,22) 

2,27 
(1,01) 

WEQ Rapportcijfer 
7,53 
(1,07) 

5,57 
(2,17) 

7,50 
(1,56) 

4,71 
(1,96) 

7,91 
(1,04) 

4,93 
(2,24) 

7,57 
(1,28) 

4,73 
(1,49) 

WEQ niveau: 
Vormgeving 

2,94 
(1,02) 

3,14 
(,89) 

3,10 
(1,03) 

2,86  
(,74) 

3,67 
(,42) 

3,12  
(,84) 

2,95  
(,82) 

2,82 
(1,06) 

WEQ niveau: 
Bereikbaarheid 

3,92 
(,62) 

3,02 
(,76) 

3,84 
(,64) 

2,40  
(,55) 

3,91 
(,29) 

2,78  
(,58) 

3,74  
(,41) 

2,59 
(,40) 

WEQ dimensie: 
Gebruiksgemak 

4,06 
(,71) 

2,86 
(1,15) 

4,05 
(,65) 

2,25  
(,80) 

4,00 
(,37) 

2,64  
(,90) 

3,86  
(,66) 

2,52 
(,70) 

WEQ dimensie: 
Structuur 

3,94 
(,78) 

2,79 
(,98) 

3,71 
(,89) 

2,10  
(,69) 

3,84 
(,44) 

2,71  
(,82) 

3,80  
(,58) 

2,34 
(,48) 

WEQ dimensie: 
Homepage en links 

4,00 
(,83) 

2,59 
(,87) 

3,86 
(,85) 

1,72  
(,62) 

3,98 
(,31) 

2,34  
(,86) 

3,63  
(,58) 

2,00 
(,51) 

WEQ dimensie: 
Snelheid 

3,68 
(,68) 

3,86 
(,69) 

3,75 
(,78) 

3,53  
(,78) 

3,82 
(,40) 

3,43  
(,70) 

3,68  
(,67) 

3,50 
(,63) 

 

6.7.2 Variantie-analyse 

Om te onderzoeken of de bevindingen van de beschrijvende statistieken ook zorgen voor 

significante interactie-effecten, is een variantie-analyse uitgevoerd. In de tabel op de 

volgende pagina (tabel 21) zijn de resultaten hiervan weergegeven. 

 

In tabel 21 is te zien dat er geen significante interactie-effecten gevonden werden van 

locus of control, website kwaliteit en moeilijkheidsgraad. Dit betekent dat locus of 
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control, website kwaliteit en moeilijkheidsgraad elkaar niet beïnvloeden en niet zorgen 

voor het anders beoordelen van de websites op de vragen van de ASQ en de WEQ.  

 
Tabel 21. Waarden van de overschrijdingskans (p-waarde) voor het interactie-effect van locus of 
control, website kwaliteit en moeilijkheidsgraad per construct 

 

 
Locus of control * Website kwaliteit * 

Moeilijkheidsgraad 

ASQ 1 ,99 

ASQ 2 ,97 

WEQ Rapportcijfer ,45 

WEQ niveau: Vormgeving ,21 

WEQ niveau: Bereikbaarheid ,23 

WEQ dimensie: Gebruiksgemak ,31 

WEQ dimensie: Structuur ,83 

WEQ dimensie: Homepage en 
links 

,18 

WEQ dimensie: Snelheid ,25 

 

6.7.3 Verwachtingen en uitkomsten 

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat de verwachtingen die bij deelvraag 3 werden 

opgesteld, niet volledig ondersteund worden. Succes of falen werd altijd aan de website 

toegeschreven. Ook bleek dat de websites bij makkelijke taken positief worden 

beoordeeld, en bij moeilijke taken negatief. De verwachtingen en uitkomsten zijn in de 

tabel hieronder schematisch weergegeven. 

 
Tabel 22. Verwachtingen en uitkomsten deelvraag 3: ‘Is er een interactie waarneembaar tussen de 
invloed van ‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ op hoe succes en mislukking worden toegewezen 
en op hoe deze attributie de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites beïnvloedt?’ 
(Geel = nieuwe uitkomsten, groen = verwachte uitkomst, rood = onverwachte uitkomst, oranje = 
uitkomst wijst in de richting van de verwachting) 

 
Locus of 
control 

Website  Taak/ ervaring Wie/wat verdient 
de eer/schuld? 

Beoordeling  

      Verwacht  Uitkomst Verwacht Uitkomst 

Intern Extern Goed Slecht Makkelijk 
Positief 

Moeilijk 
negatief 

  Positief Negatief Positief Negatief 

1  1  1  ? Website 1  1  

2  2   2 zichzelf Website 
2 (self-
blaming) 

  2 

3   3 3  zichzelf Website ? ? 3  

4   4  4 ? Website ? ?  4 

 5 5  5  website Website 5  5  

 6 6   6 ? Website ? ?  6 

 7  7 7  ? Website ? ? 7  

 8  8  8 website Website  8  8 
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7. Conclusie  

 

In dit verslag werd onderzocht in hoeverre de processen ‘locus of control’ en het ‘halo-

effect’ de attributie van succes en mislukking beïnvloeden, en of deze attributie invloed 

heeft op de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites. Er werden drie 

deelvragen opgesteld, één over de invloed van de persoonlijkheidskenmerken ‘internal 

control’ en ‘external control’, één over de invloed van de kwaliteit van de website en één 

over een mogelijk interactie-effect tussen de twee processen.  

 Om deze vragen te beantwoorden werd een kwalitatief goede en een kwalitatief 

slechte website geselecteerd. Ook werden de ervaringen gemanipuleerd door twee 

makkelijke (positieve ervaring) en twee moeilijke (negatieve ervaring) taken te 

ontwerpen. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat de manipulatie van de 

taken geslaagd is, makkelijke taken zorgden voor een positieve ervaring, moeilijke taken 

voor een negatieve ervaring. Wel bleek dat moeilijke taken op de slechte website als 

moeilijker werden ervaren dan op de goede website, dit was in dit onderzoek niet 

wenselijk.  

Om de effecten van de manipulaties te onderzoeken werd gebruik gemaakt van 

verschillende instrumenten, de IE-18 om de locus of control te meten, de Attributional 

Style Questionnaire (ASQ) om de attributie van succes en mislukking te meten en de 

Website Evaluation Questionnaire (WEQ) om de oordelen over de websites te meten. De 

IE-18 en de WEQ bleken betrouwbaar, de twee vragen van de ASQ hadden een lage 

samenhang en werden apart behandeld. Vooral de alpha’s van de WEQ waren hoog, het 

onderzoek toont aan dat dit een betrouwbaar en valide instrument is om de 

gebruiksvriendelijkheid van (informatieve) websites te onderzoeken.  

 
Uit de resultaten van het onderzoek kwam een duidelijk hoofdpatroon naar voren van de 

attributie van succes en mislukking. Het bleek dat intern en extern georiënteerde 

mensen, bij een goede en bij een slechte website het succes en de mislukking 

toeschrijven aan de website. Het lijkt er dus op dat de processen locus of control en het 

halo-effect geringe invloed hebben op de toeschrijving van succes en mislukking. Ligt het 

dan altijd helemaal aan de website? 

 Dat dit niet het geval is, kan worden aangetoond met de resultaten van de 

gevonden interactie-effecten. Deze resultaten wezen namelijk wel in de richting van de 

‘locus of control’-theorie en het halo-effect. Zo werd aangetoond dat extern 

georiënteerde mensen succes meer aan zichzelf toewijzen, terwijl intern georiënteerde 

mensen succes meer aan de website toeschrijven. Ook bleek dat intern georiënteerde 

mensen falen meer aan zichzelf toewijzen, terwijl extern georiënteerde mensen falen 

meer aan de website toeschrijven. Het lijkt dus of de ‘locus of control’-theorie, waarbij 

intern georiënteerde mensen altijd aan zichzelf toeschrijven en extern georiënteerde 
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mensen altijd aan externe factoren toeschrijven, alleen opgaat voor moeilijke situaties. 

Ook werd aangetoond dat bij een goede website mensen succes meer aan de site 

toeschrijven en falen meer aan zichzelf, terwijl bij een slechte website mensen succes 

meer aan zichzelf toeschrijven en falen meer aan de website. Hebben deze resultaten 

invloed uitgeoefend op de oordelen van gebruikers van gemeentelijke websites?  

 
De effecten van de attributie van succes en mislukking bleken niet sterk genoeg om de 

oordelen van gebruikers van gemeentelijke website te beïnvloeden. In alle gevallen 

werden de websites bij makkelijke taken positief beoordeeld, en bij moeilijke taken 

negatief. Dit met uitzondering van het niveau vormgeving en de dimensie snelheid, 

hierop scoorden de websites bij moeilijke en makkelijke taken even hoog.  

 Wel bleek dat bij moeilijke taken de slechte website negatiever werd beoordeeld 

dan de goede website op het niveau bereikbaarheid en de dimensies structuur en 

homepage & links. Of dit resultaat het gevolg is van het halo-effect kan dit onderzoek 

niet uitwijzen, moeilijke taken zorgden immers al voor een negatievere ervaring op de 

slechte website, dan op de goede website. 

 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is te concluderen dat de uiteindelijke 

beoordeling van de websites niet beïnvloed wordt door de processen ‘locus of control’ en 

het halo-effect. Wel hebben beide processen een corrigerende werking op het 

hoofdpatroon van de attributie van succes en mislukking, aangezien de resultaten van de 

gevonden interactie-effecten in de richting van beide processen wijzen.  
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8. Discussie 

 

Het doel van dit onderzoek was meer te weten te komen over de twee processen die 

invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling van websites, namelijk ‘locus of 

control’ en het ‘halo-effect’. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek is 

vastgesteld dat de uiteindelijke beoordeling van de websites niet wordt beïnvloed, maar 

dat de processen wel een corrigerende werking hebben op het hoofdpatroon van de 

attributie van succes en mislukking. Hieronder worden een aantal punten van discussie 

besproken die in vervolgonderzoek uitgewerkt of ondervangen zouden kunnen worden.  

 
Allereerst is de instrumentatie waarmee de attributie van succes en mislukking werd 

gemeten ter discussie te stellen. De ASQ bestond uit slechts twee vragen, waarvan de 

tweede vraag (‘Soms ligt het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt, waar 

lag het nu aan?’) veel specifieker was dan de eerste vraag (‘Vertel waarom je de taak zo 

ervaren hebt.’). Ook bleek de samenhang tussen beide vragen laag, en werden ze apart 

behandeld. In een vervolgonderzoek zou dus meer aandacht besteed kunnen worden aan 

een instrument om de attributie van de proefpersoon te meten. 

 
Ook bleek dat de moeilijke taken op de slechte website zorgden voor een negatievere 

ervaring dan de moeilijke taken op de goede website. Om het halo-effect te onderzoeken 

was het niet wenselijk dat de ervaring verschilde tussen de websites. Hierdoor kon het 

resultaat dat de slechte website bij moeilijke taken negatiever werd beoordeeld dan de 

goede website op het niveau bereikbaarheid en de dimensies structuur en homepage & 

links, niet gezien worden als gevolg van het halo-effect. Moeilijke taken zorgden immers 

al voor een negatievere ervaring op de slechte website, dan op de goede website.  

 
Daarnaast is in dit onderzoek het psychologische begrip ‘locus of control’ in een naar 

mijns inziens nieuwe context gebruikt, namelijk dat van communicatiekundig onderzoek. 

Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Uit de resultaten van het interactie-effect 

van locus of control en moeilijkheidsgraad, bleek dat de ‘locus of control’-theorie alleen 

opgaat voor moeilijke situaties. Alleen bij moeilijke taken gaven intern georiënteerde 

personen meer zichzelf de schuld van mislukking, terwijl extern georiënteerde mensen 

meer naar de website wezen. Omdat het alleen om een tendens in deze richting gaat, 

zou het interessant kunnen zijn dit verder te onderzoeken.  

 
Ook bleek uit de resultaten van dit onderzoek dat de oordelen gemeten aan de hand van 

de Website Evaluation Questionnaire de opgedane ervaringen met de websites, 

reflecteren. Bij positieve ervaringen werden de websites positief beoordeeld, terwijl bij 

negatieve ervaringen de websites negatief werden beoordeeld. Dit spreekt de resultaten 

van Van Rijswijk (2007) tegen, zij concludeerde dat ervaringen een geringe invloed 
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hebben op de oordelen op de vragenlijst. Het zou waardevol zijn verder onderzoek te 

doen naar de relatie tussen ervaringen en oordelen op de WEQ, zodat met zekerheid 

vastgesteld kan worden dat de oordelen op de WEQ de opgedane ervaringen reflecteren.  

 
Ten slotte bleek uit het onderzoek dat succes op een slechte website ervoor zorgt dat de 

persoon zich trots voelt en dit succes meer aan zichzelf toeschrijft dan aan de website. 

Ook bleek dat falen op een goede site ervoor zorgt dat men meer zichzelf de schuld dan 

de website. Dit resultaat is interessant om mee te nemen in vervolgonderzoeken, 

bijvoorbeeld naar het gebruik van feedbackbuttons op websites. Het gegeven dat mensen 

zichzelf verantwoordelijk houden voor succes of mislukking op een site, zou hen kunnen 

ontmoedigen om deze button te gebruiken. Een interessant vervolgonderzoek zou 

kunnen gaan over hoe mensen op een slechte website die succes behalen toch 

uitgenodigd kunnen worden tot het geven van feedback, of hoe mensen die zichzelf de 

schuld geven van mislukking op een goede website tot het geven van feedback 

aangespoord kunnen worden.  

 
Bovenstaande discussiepunten geven aan dat naast het feit dat dit onderzoek meer 

inzicht heeft verschaft in de werking van twee processen die een rol kunnen spelen bij de 

beoordeling van websites, er nog vele vervolgonderzoeken mogelijk zijn. Hopelijk zal 

deze scriptie een aanzet zijn tot nieuwe onderzoeken.  
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10. Bijlagen 

 
Bijlage 1: De IE-18 vragenlijst (Den Hertog, 1992) 

1. De meeste narigheden in je leven overkomen 
je zonder dat je er veel aan kunt doen. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

2. Als je werkelijk goed je best doet, dan bereik 
je ook altijd veel.  

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

3. Het heeft geen zin om te proberen je recht te 
krijgen bij hogere ambtenaren, want die trekken 
zich van de gewone burger niets aan. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

4. Hoe sterk iemand zich ook inspant, vaak wordt 
zijn waarde niet erkend. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

5. Een slachtoffer van de omstandigheden voel ik 
mij:  

� nooit 
� zelden 
� soms 
� nogal eens 
� vaak 

6. De werkelijke beslissingen worden genomen 
door een paar mensen die de macht hebben en de 
gewone burger kan daar niet zoveel aan doen. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

7. Heel wat ongevallen zijn gewoon een kwestie 
van pech hebben. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

8. Hogerop komen in het leven:  
 

� heb je vrijwel geheel zelf in handen 
� heb je voor een groot deel zelf in      
   handen 
� ligt minstens even sterk aan geluk    
   als aan eigen inspanning 
� is voor een groot deel toch wel een  
   kwestie van geluk hebben 

9. Veel beslissingen zouden we net zo goed 
kunnen nemen door een munt op te gooien. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 
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10. Je bent nu eenmaal een brokkenmaker of niet 
en daar is niet zo erg veel aan te veranderen. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

11. Door hard te werken verbetert het lot van de 
gewone man toch niets. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

12. Het gevoel mijn eigen leven niet genoeg in de 
hand te hebben, heb ik zeer vaak. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

13. Wat er met mij gebeurt, heb ik helemaal zelf 
in de hand.  

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

14. Succes hebben in je werk is een kwestie van 
geluk hebben. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

15. Ik heb zeer veel invloed op de dingen die mij 
overkomen.  

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

16. Je stem uitbrengen bij de verkiezingen is zeer 
belangrijk. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

17. Of je ongelukken maakt of niet, heb je 
meestal nauwelijks zelf in de hand. * 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

18. De meeste ongelukken zijn een gevolg van 
eigen onvoorzichtigheid.  

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

 
Vragen met een * erachter zijn in externe richting geformuleerd. Deze zijn voor de 
statistische berekeningen gemaakt werden omgepoold, zodat een hoge score op de 
schaal een sterke externe locus of control betekent. 
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Bijlage 2: WEQ (Elling, Lentz & De Jong 2007) 
 
1. Wat is uw naam?  

2. Waarover heeft u op deze website informatie gezocht? 

3. Wat is uw oordeel over deze website? Geef een rapportcijfer tussen de 1 en de 10. 

 

Gebruiksgemak 

4. Ik vind de website gemakkelijk in het gebruik 

*9. Ik vind het lastig om met deze website te werken 

15. Ik vind deze website prettig in het gebruik 

 

Structuur 

6. Ik weet waar ik op de website moet zijn om de informatie te vinden die ik zoek 

*11. Ik voel me tijdens het zoeken van informatie heen en weer gestuurd 

16. Ik vind de structuur van de website duidelijk 

19. De opbouw van de website helpt me om de informatie te vinden die ik zoek 

 

Links en Homepage 

5. De startpagina leidt mij gemakkelijk naar de informatie die ik nodig heb 

10. De startpagina maakt mij direct duidelijk waar ik de informatie kan vinden die 
ik nodig heb 
*14. Ik vind het onduidelijk onder welke link ik de informatie kan vinden die ik 
zoek 

18. De links op de website leiden mij naar de informatie die ik eronder verwacht 

 

Snelheid  

*7. Ik vind dat het laden van een nieuwe pagina lang 
duurt  

12. Ik vind dat deze website snel werkt 

 

Vormgeving 

*8. Ik vind het uiterlijk van de website onaantrekkelijk 

13. Ik vind de website prettig om te zien 

17. De vormgeving van deze website spreekt mij aan 

 
 
De nummers voor de vragen verwijzen naar de plek die deze vraag innam in de online 
vragenlijst. 
* Deze vragen zijn in negatieve richting geformuleerd. Voor de statistische berekeningen 
zijn deze omgepoold, zodat alle scores in positieve richting wijzen. 



Klara Jostmeijer                                                             Ligt het altijd aan de website? 

____________________________________________________________________                                                 
Masterwerkstuk Universiteit Utrecht 

67 

Bijlage 3: Taken 

 
Tabel 23. Taak 1: Bereikbaarheid van de informatie makkelijk - Dordrecht 

De wijken van Dordrecht 
 
Een vriend van je beweert dat de gemeente Dordrecht 10 wijken heeft, maar jij 
weet zeker dat het 11 wijken zijn. Jullie maken er een weddenschap van en 
raadplegen de website van de gemeente om te kijken wie er gelijk heeft.  
 
Opdracht: Zoek op hoeveel wijken de gemeente Dordrecht heeft. 
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor gebruiken. 
 
 
Tabel 24. Taak 2: Bereikbaarheid van de informatie makkelijk - Brunssum 

Evenementen in Brunssum 
 
In de zomervakantie ben je van plan samen met een vriend(in) de gemeente 
Brunssum te bezoeken. Je bent benieuwd of er iets leuks te doen is, daarom 
zoek je op de website naar evenementen in Brunssum. 
 
Opdracht: Zoek op welke evenementen er plaatsvinden in de gemeente 
Brunssum in de maand juli. 
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor gebruiken 
 
 
Tabel 25. Taak 3: Bereikbaarheid van de informatie moeilijk - Dordrecht 

Container op straat 
 
Je bent bezig met een verbouwing aan je huis en wilt graag een container 
plaatsen op straat zodat je het afval makkelijk kwijt kunt. Je weet dat je hier 
een vergunning voor nodig hebt, en vraagt je af hoe lang van tevoren je deze 
aan moet vragen. 
 
Opdracht: Zoek op hoe lang voor de start van de verbouwing de aanvraag voor 
de vergunning ingediend moet zijn.  
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor gebruiken 
 
 
Tabel 26. Taak 4: Bereikbaarheid van de informatie moeilijk – Brunssum 

Een lintje aanvragen 
 
Je hebt met Koninginnedag dit jaar de uitreiking van de lintjes gezien. Een 
goede vriend van je is al jaren vrijwilliger bij de brandweer en heeft zelfs een 
keer het leven van iemand gered. Je denkt erover om hem op te geven voor een 
lintje voor volgend jaar. 
 
Opdracht: Zoek op hoe je een lintje kunt aanvragen voor je vriend. 
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor gebruiken 
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Bijlage 4: Vragenlijst proefpersoongroep 1 

 

 

VRAGENLIJST 
 
 
Beste deelnemer, 
 
Alvast bedankt dat je mee wilt werken aan dit onderzoek. Het onderzoek zal ongeveer 20 
minuten in beslag nemen.  
 
Dit onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten en het opzoeken van 
informatie op twee websites, de gemeentelijke website van Dordrecht en de 
gemeentelijke website van Brunssum. Op de ranglijst van de overheid.nl monitor scoort 
Dordrecht 93.19%, en Brunssum 23.55%. Daarmee heeft Dordrecht de beste 
website, en is Brunssum één van de slechtste. Dit is te zien in het figuur hieronder. 
 

 
 

Figuur 17. overheid.nl monitor 

 
 
Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen: 
 

1. Invullen van een vragenlijst 
2. Surf naar een gemeentelijke website en voer een taak uit 
3. Invullen van een vragenlijst 
4. Stap 2 en 3 worden herhaald op een andere website 

 
De antwoorden die je geeft, worden enkel gebruikt voor mijn afstudeerscriptie. 
 
Veel succes met het onderzoek! 
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Kruis het gewenste antwoord aan 
 

1. Wat is uw (voor)naam?  
-------------------- 

2. Wat is uw leeftijd?  
-------- 

3. Wat is uw geslacht? 
 

 
O Man 
O Vrouw 

4. Bent u bezig met een opleiding? 
 

 
O Ja 
O Nee 

5. Op welk niveau is deze opleiding? 
 

 
O Basisschool 
O VMBO 

O HAVO 
O VWO 
O MBO 
O HBO 
O Universiteit 

6. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
 

 
O Basisschool 
O VMBO 

O HAVO 
O VWO 
O MBO 
O HBO 
O Universiteit 

7.   Hoe vaak maakt u gebruik van internet? 
 

 

O minder dan één keer per maand 
O ongeveer één keer per maand 
O ongeveer één keer per week 
O vrijwel iedere dag 

 
 

 
 
 
 

 PERSOONSGEGEVENS 
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Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen waarmee je het meer of minder eens 
zult zijn. Kruis bij elke stelling één hokje aan. Goede of foute antwoorden zijn er niet, het 
gaat namelijk om je mening. 
 
1. De meeste narigheden in je leven overkomen 
je zonder dat je er veel aan kunt doen. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

2. Als je werkelijk goed je best doet, dan bereik 
je ook altijd veel. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

3. Het heeft geen zin om te proberen je recht te 
krijgen bij hogere ambtenaren, want die trekken 
zich van de gewone burger niets aan. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

4. Hoe sterk iemand zich ook inspant, vaak 
wordt zijn waarde niet erkend. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

5. Een slachtoffer van de omstandigheden voel 
ik mij: 

� nooit 
� zelden 
� soms 
� nogal eens 
� vaak 

6. De werkelijke beslissingen worden genomen 
door een paar mensen die de macht hebben en 
de gewone burger kan daar niet zoveel aan 
doen. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

7. Heel wat ongevallen zijn gewoon een kwestie 
van pech hebben. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

8. Hogerop komen in het leven:  
 

� heb je vrijwel geheel zelf in handen 
�heb je voor een groot deel zelf in handen 
� ligt minstens even sterk aan geluk als aan 
eigen inspanning 
� is voor een groot deel toch wel een kwestie 
van geluk hebben 

9. Veel beslissingen zouden we net zo goed 
kunnen nemen door een munt op te gooien. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

STAP 1: VRAGENLIJST 
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10. Je bent nu eenmaal een brokkenmaker of 
niet en daar is niet zo erg veel aan te 
veranderen. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

11. Door hard te werken verbetert het lot van 
de gewone man toch niets. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

12. Het gevoel mijn eigen leven niet genoeg in 
de hand te hebben, heb ik zeer vaak. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

13. Wat er met mij gebeurt, heb ik helemaal zelf 
in de hand. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

14. Succes hebben in je werk is een kwestie van 
geluk hebben. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

15. Ik heb zeer veel invloed op de dingen die 
mij overkomen. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

16. Je stem uitbrengen bij de verkiezingen is 
zeer belangrijk. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

17. Of je ongelukken maakt of niet, heb je 
meestal nauwelijks zelf in de hand. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 

18. De meeste ongelukken zijn een gevolg van 
eigen onvoorzichtigheid. 

� dat is beslist zo 
� dat is zo 
� dat is eigenlijk wel zo 
� dat is eigenlijk niet zo 
� dat is niet zo 
� dat is beslist niet zo 
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STAP 2: TAAK 1 

 
 
Bezoek de website van de gemeente Dordrecht door het volgende adres in te 
typen in de adresbalk: www.dordrecht.nl 
 
 
De wijken van Dordrecht 
 
Een vriend van je beweert dat de gemeente Dordrecht 10 wijken heeft, maar jij 
weet zeker dat het 11 wijken zijn. Jullie maken er een weddenschap van en 
raadplegen de website van de gemeente om te kijken wie er gelijk heeft.  
 
Opdracht: Zoek op hoeveel wijken de gemeente Dordrecht heeft. 
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor gebruiken. 
 
 
 
Schrijf hier het antwoord op: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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STAP 3: VRAGENLIJST TAAK 1 

 
  

4. Geef op een schaal weer hoe je het uitvoeren van deze taak hebt ervaren: 
 

Heel erg  
makkelijk 

Heel erg 
 moeilijk 

1 2 3 4 5 6 
 
 

5. Vertel waarom je deze taak zo ervaren hebt:  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
6. Soms ligt het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het 

nu aan? 
 

Het lag helemaal  
aan de website 

Het lag helemaal 
aan mezelf 

1 2 3 4 5 6 

 
 

De onderzoeker zal je nu naar een online vragenlijst leiden.



Klara Jostmeijer                                                             Ligt het altijd aan de website? 

____________________________________________________________________                                                 
Masterwerkstuk Universiteit Utrecht 

74 

 
STAP 4: TAAK 2  

 
 
Bezoek de website van de gemeente Brunssum door het volgende adres in te 
typen in de adresbalk: www.brunssum.nl 
 
 

Evenementen in Brunssum 
 
In de zomervakantie ben je van plan samen met een vriend(in) de gemeente 
Brunssum te bezoeken. Je bent benieuwd of er iets leuks te doen is, daarom 
zoek je op de website naar evenementen in Brunssum. 
 
Opdracht: Zoek op welke evenementen er plaatsvinden in de gemeente 
Brunssum in de maand juli. 
Let op: Je mag de zoekmachine of het digitale loket hier niet voor gebruiken 
 
 
 
Schrijf hier het antwoord op: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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STAP 6: VRAGENLIJST TAAK 2 

 
 

1. Geef op een schaal weer hoe je het uitvoeren van deze taak hebt ervaren: 
 

Heel erg  
makkelijk 

Heel erg 
 moeilijk 

1 2 3 4 5 6 
 
 

2. Vertel waarom je deze taak zo ervaren hebt:  
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3. Soms ligt het aan jezelf en soms ligt het aan de website of iets lukt. Waar lag het 

nu aan? 
 

Het lag helemaal  
aan de website 

Het lag helemaal 
aan mezelf 

1 2 3 4 5 6 

 
 

De onderzoeker zal je nu naar een online vragenlijst leiden. 
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Heeft u nog opmerkingen over het onderzoek? 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
BEDANKT! 
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Bijlage 5: Draaiboek proefleider 

 

Draaiboek proefleider 

In dit draaiboek worden alle stappen beschreven die ondernomen moeten worden om het 

onderzoek uit te voeren. Het draaiboek bestaat uit de volgende stappen: 

 
1. Voorbereiding thuis 

2. Benodigdheden 

3. Proefpersonen bellen/aanspreken 

4. Voorbereiding op locatie  

5. Onderzoeksprocedure 

6. Afsluiting 

 
1. Voorbereiding thuis 

- 10x Vragenlijsten van alle proefpersoongroepen printen 

 
2. Benodigdheden 

- Stopwatch 

- Laptop met Camtasia  

- Internet 

 
3. Proefpersonen bellen/aanspreken 

- Mensen bellen of aanspreken op locatie: “Ik ben bezig met een onderzoek voor 

mijn scriptie, heeft u zin en tijd om hieraan mee te werken?” 

- Uitleggen dat het onderzoek ongeveer 20 minuten zal duren en dat het gaat om 

het opzoeken van informatie op twee websites en het invullen van vragenlijsten 

- Let op: zoek een gevarieerde doelgroep qua opleidingsniveau en leeftijd 

 
4. Voorbereiding op locatie 

- Laptop: 

o Laptop aanzetten en internet aansluiten 

o Indien mogelijk; Camtasia opstarten 

o Internetbrowser openen 

o Digitale vragenlijst openen 

(http://www2.let.uu.nl/Solis/nederlands/tbh/survey/TakeSurvey.asp?Surve

yID=852654LL554K1)  

- Instructieformulier klaarleggen 
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5. Onderzoeksprocedure 

 
Stap Procedure 

1 Tijd noteren 

2 Proefpersoon zeggen dat deze kan beginnen met het onderzoek 

3 Proefpersoon vult persoonsgegevens in 

4 Proefpersoon vult IE-18 vragenlijst in 

5 
Taakuitvoering op website 1: Neem met de stopwatch de tijd op dat de 

proefpersoon op de website surft 

6 Proefpersoon vult begripsvraag in 

7 Proefpersoon vult controle vraag + ASQ in 

8 
Proefpersoon naar de digitale vragenlijst leiden. Proefpersoon vult WEQ 

in. 

9 
Taakuitvoering op website 2: Neem met de stopwatch de tijd op dat de 

proefpersoon op de website surft 

10 Proefpersoon vult begripsvraag in 

11 Proefpersoon vult controle vraag + ASQ in 

12 
Proefpersoon naar de digitale vragenlijst leiden. Proefpersoon vult WEQ 

in. 

13 Einde van het onderzoek + zijn er nog opmerkingen? 

 

6. Onderzoek afsluiten  

- Controleren of alles is ingevuld 

- Proefpersoon bedanken voor de medewerking 


