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Voorwoord 

Dit onderzoek richt zich op formulieren. Op de elementen waaruit een formulier bestaat, op de verschillen die bestaan 
tussen papieren en elektronische formulieren, op de totstandkoming van richtlijnen en op bekende richtlijnen voor 
formulieren. Formuliervelden kunnen horizontaal worden gepositioneerd of verticaal. Selectievelden kunnen 
permanent zichtbaar zijn, zoals bij radio buttons, of niet-permanent, zoals bij drop-down lists. In de praktijk treft men 
allerlei varianten in oriëntatie en presentatievormen aan zonder dat er richtlijnen voor bestaan of het effect ervan op 
wetenschappelijk niveau volledig onderzocht is. Ook is niet bekend hoe kwetsbare groepen omgaan met nieuwe 
digitale functionaliteiten als het uitklaplijstje van de drop-down list. Binnen dit onderzoek is daarom gekeken hoe 
kwetsbare proefpersonen omgaan met componenten als tekst- en selectievelden met als doel er ontwerprichtlijnen 
voor af te leiden. Het onderzoek is verricht in het kader van mijn scriptie voor de master Communicatiestudies aan de 
Universiteit Utrecht. Het sluit aan bij een eerder stageonderzoek waarbij een gebruikersonderzoek is verricht om te 
komen tot functionele eisen en een organisatiemodel voor een gefundeerd formulierenmanagement bij mijn werkgever, 
het ministerie van VROM.  
Mijn fascinatie voor het formulier is tijdens beide onderzoeken groter en groter geworden. Het formulier is een 
mechanisch communicatiemiddel om informatie van zender naar ontvanger te brengen. Voor een 
communicatiekundige is het reuze interessant om te zien welke aspecten een rol spelen bij het ontwerp, het gebruik en 
de verwerking van deze communicatievorm. Een goed formulier is er een waarbij rekening is gehouden met drie 
belangrijke pijlers, te weten de inhoud (zowel met de onderliggende regeling als tekstueel), het grafisch ontwerp en de 
techniek. Hoewel de ontwerpers van een formulier over het algemeen van goede wil zijn en hun best doen voor een 
ontwerp, blijkt de praktijk helaas weerbarstiger en kan een ontwerp soms zelfs leiden tot regelrechte formulierenangst. 
Er zijn tal van voorbeelden van formulieren die niet begrijpelijk zijn of technisch niet goed functioneren. In tegenstelling 
tot persoonlijke communicatie zijn de mogelijkheden tot interactie beperkt en dit vormt de basis voor een potentieel 
risico: de kans dat personen er niet in slagen het formulier op een juiste wijze in te vullen, te verzenden en daarmee 
falen in de communicatie. Een stad als Utrecht kent blijkbaar zoveel inwoners die problemen met formulieren ervaren 
dat er zelfs een heus formulierenspreekuur is ingericht. 
Voorkomen is beter dan genezen en daarom was het nuttig om met dit onderzoek te kijken hoe de formulieren qua 
veldontwerp het beste kunnen worden samengesteld. Om dit onderzoek mogelijk te maken, hebben een groot aantal 
personen op verschillende vlakken een bijdrage geleverd en hen wil ik zeer hartelijk danken: 
Leo Lentz dank ik in de eerste plaats voor het begeleiden van de stage, het bieden van de kans om mijzelf te 
ontplooien in dit mooie vakgebied en het aandragen van waardevolle kennis. Henk Pander Maat dank ik als codocent 
voor de prikkels die hij heeft gegeven om mij te ontwikkelen tot een homo statisticus. Edwin Dekker en Andy van Steijn 
wil ik bedanken voor hun hulp bij het samenstellen van de formulieren en het ontwikkelen van een JavaScript voor het 
meten van de efficiëntie bij het invullen van de formulieren. Jan Bosman, en Els Alkema in het bijzonder, dank ik voor 
het toegang verlenen tot hun cursus NT2 aan het ROC Landstede en het stimuleren van hun allochtone cursisten om 
deel te nemen aan mijn onderzoek. Lucienne Pichot du Plessis, Korrie Koolen, John Scheefhals en Remco de Waal 
dank ik voor hun ontvangst bij stichting Doenja Dienstverlening en het stimuleren van de ouderen binnen hun 
computercursussen om mee te werken aan het onderzoek. Uiteraard worden alle proefpersonen in dit onderzoek 
hartelijk bedankt voor hun inzet en de gemakken en ongemakken die zij bij het invullen van de formulieren getoond 
hebben. De collega’s van het  programma eFormulieren dank ik voor de opgedane ervaring en inspiratie en het 
programma Omgevingsvergunning aanvullend daarbij voor de lol en het goede teamspel. Bij VROM dank ik Dymfie 
Garsten en Hugo de Vries voor het steunen van mijn studie met verlofuren en een vergoeding van studiekosten, en 
Paul van Nunen en Egon Snelders wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van een voedingsbodem voor mijn 
beginnende formulierenpassie. Mijn vrouw Joke krijgt een hele dikke kus voor haar mentale en intellectuele steun en 
de vele uren geduld die zij afgelopen drieënhalf jaar gedurende mijn studie heeft moeten opbrengen. En Bente wordt 
tot slot bedankt omdat ze tijdens het onderzoek als kersverse dochter voor erg veel geluk (af en toe een slapeloze 
nacht) en plezier heeft gezorgd. 
 
 
Utrecht, 18 augustus 2007 
Raoul Zonnenberg 
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1 Inleiding 

Anno 2007 zijn meer en meer producten van de elektronische dienstverlening te vinden. Naast traditionele 
vormen van communicatie via een fysiek loket of de telefoon maken steeds meer overheden en bedrijven 
gebruik van digitale vormen van communicatie. Bankieren, het afsluiten van een abonnement, het doen 
van een bestelling van een boek en het aanvragen van een nieuw paspoort. Het zijn allemaal voorbeelden 
van waar de traditionele fysieke of papieren dienstverlening tegenwoordig is vervangen door of aangevuld 
met een digitale variant. De Nederlandse overheid heeft afgelopen jaren verschillende initiatieven 
opgestart om de burger en het bedrijfsleven te stimuleren tot het gebruik maken van de voordelen van de 
elektronische dienstverlening en hen aan te zetten tot digitale communicatie (zie o.a. 
www.ictu.nl/activiteiten.html en www.elektronischeoverheid.nl). 
Helaas zijn er in de praktijk en in de literatuur (zie o.a. Baker, 2001; De Jong en Lentz, 2006; Nielsen en 
Loranger, 2006; Steehouder en d’Haens, 2000; Timmerman, 2006; Zonnenberg, 2006) vele voorbeelden 
te vinden van een digitale communicatie die bemoeilijkt wordt doordat er allerlei problemen optreden. 
Internetgoeroe Jakob Nielsen houdt sinds 1999 op http://www.useit.com/alertbox/990530.html een 
overzicht van de belangrijkste problemen die bezoekers van websites ervaren bij het lezen, selecteren en 
verrichten van andere handelingen op een site. De lijst is eindeloos en met de ontwikkeling van steeds 
weer nieuwe functionaliteiten is de lijst nog lang niet aan zijn eind. De problemen zijn niet van vandaag op 
morgen opgelost en het zal vele jaren duren voordat mensen gewend zijn geraakt aan de spelregels die in 
de elektronische dienstverlening worden gehanteerd (Nielsen en Loranger, 2006). 
 
1.1 Aanleiding 
Eén van de aspecten die problemen oplevert en daarmee discussie over het oplossen ervan, betreft de 
ruimtelijke oriëntatie van formuliervelden voor het invoeren van tekst (Lentz en De Jong, 2005; Nygren, 
1996; Penzo, 2006 en Wroblewski, 2006). Lentz en De Jong verrichtten een onderzoek naar de efficiëntie 
van vier verschillende ruimtelijke formats van naam- en adresvelden in elektronische formulieren (zie 
bijlage 1). Uitgegaan werd van een systeemgeoriënteerd ontwerp (naam-voorletters-tussenvoegsel), een 
gebruikersgeoriënteerd ontwerp (voorletters-tussenvoegsel-naam) waarbij de velden verticaal waren 
georiënteerd (d.w.z. onder elkaar geplaatst) en een horizontaal gebruikersgeoriënteerd ontwerp (met 
velden naast elkaar). De proefpersonen, die aan de hand van een gefingeerde prijsvraag werden 
betrokken bij het onderzoek, kregen een format aangereikt om in te vullen zonder dat zij zich bewust 
waren dat zij aan een experiment deelnamen. Gekeken werd naar twee onafhankelijke variabelen: 
volgordeoriëntatie (systeem- versus gebruikersgeoriënteerd) en ruimtelijke oriëntatie (verticaal versus 
horizontaal). In deze natuurlijke setting werden de fouten die ze maakten bij het invullen van de velden 
automatisch geregistreerd om een efficiëntiescore mee te kunnen bepalen. Op basis van 355 ingevulde 
formulieren kon voor de naamgegevens statistisch worden bepaald dat het gebruiksgeoriënteerde ontwerp 
qua efficiëntie het meest succesvol was en voor adresgegevens het horizontale ontwerp. Andere 
onderzoeken tonen juist aan dat een verticaal ontwerp de voorkeur geniet (Nygren, 1996; Nielsen, 2006). 
Het is daarom zinvol in een meer uitgebreide opzet te onderzoeken welke ruimtelijke oriëntatie het beste 
kan worden gehanteerd bij het ontwerp van formulieren. 
 
Formuliervelden voor het maken van keuzes 
In de onderzoeken van Lentz en De Jong (2005) en Penzo (2005) is aandacht geschonken aan 
zogenaamde (tekst)invoervelden. Dit zijn velden waarbij een invuller allerhande karakters (cijfers, letters 
en speciale tekens) kan invoeren. Naast deze invoervelden kan er nog een tweede belangrijke groep van 
formuliervelden worden aangewezen, te weten selectievelden. Selectievelden zijn keuzelijsten waarin 
vooraf gedefinieerde opties worden aangeboden, waaruit de invuller één of meerdere keuzes kan maken. 
Veel voorkomende varianten zijn radio buttons (ook wel selectierondjes genaamd) en checkboxes. In 
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elektronische formulieren kent men daarnaast drop-down lists en list boxes (zie voor aanvullende 
informatie over selectievelden paragraaf 2.2). Hoe personen deze elektronische varianten ervaren is 
onbekend.  
 
Presentatie van de selectievelden 
Voor het samenstellen van een formulier is het naast tekstvelden daarom ook interessant om te bepalen 
op welke wijze de selectievelden scoren qua gebruiksgemak. Cruciale factor daarbij is de wijze waarop de 
informatie in selectievelden wordt gepresenteerd. Radio buttons en drop-down lists bevatten in wezen 
exact dezelfde informatie en de werking is ook gelijk: men dient één optie uit meerdere te kiezen. Maar 
verschillen in de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. Radio buttons zijn het meest bekend, 
omdat ze traditioneel op papieren formulieren ook al veel voorkwamen, en zijn permanent zichtbaar. Drop-
down list zijn niet-permanent zichtbaar. Ze bezitten typische functionaliteiten die in elektronische 
formulieren voorkomen, zoals het te voorschijn toveren van een soort uitklaplijstje door erop te klikken. 
Vervolgens kan men door de opties heen scrollen (via muis of pijltjes toetsen) en een selectie maken. 
Aan beide varianten kleven voor- en nadelen. Voor het ontwerp van formulieren is echter interessant om te 
weten welke variant als meest gebruiksvriendelijk wordt ervaren. 
 
Geen ontwerprichtlijnen 
Ontwerprichtlijnen zijn regels of patronen die bij het ontwerp van formulieren en andere toepassingen 
worden gehanteerd. Zowel voor de oriëntatie van formuliervelden als voor de presentatie van 
selectievelden zijn tot op heden binnen Nederland nog geen ontwerprichtlijnen aanwezig of bekend. 
Hierdoor treffen invullers van formulieren allerlei varianten aan, waarin zij elke keer opnieuw zowel de 
oriëntatie als presentatievorm moeten ontdekken en daarmee in feite telkens de systematiek van de 
formuliervelden moeten doorgronden.  
De ontwerprichtlijnen zijn interessant om invullers niet keer op keer met een nieuwe systematiek te 
confronteren en nuttig voor gebruik van elektronische formulieren op zowel commerciële als non profit 
websites. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken welke ontwerprichtlijnen ten aanzien van de oriëntatie 
van formuliervelden en de presentatie van selectievelden kunnen worden afgeleid. Dit gebeurt op basis 
van een gebruikersonderzoek naar efficiëntie, waardering en gedrag bij het gebruik van deze elementen in 
een formulier. 
 
De zwakste schakel 
Dergelijke ontwerprichtlijnen hebben pas zin wanneer rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen in 
de samenleving. Het succes ervan wordt feitelijk bepaald door de zwakste schakel in de keten. Daarom 
worden in dit onderzoek twee groepen betrokken, waarvan bekend is dat ze problemen ervaren bij het 
gebruik van (elektronische) formulieren: allochtonen1 en ouderen2. Door met deze groepen rekening te 
houden, kan met een grotere mate van zekerheid worden vastgesteld welke ontwerprichtlijnen voor de 
oriëntatie van formuliervelden en presentatie van selectievelden de voorkeur verdienen bij het ontwerp van 
formulieren. 
 
1.2 Doelstelling 
Samengevat bestaat er onduidelijkheid of formuliervelden beter horizontaal of verticaal kunnen worden 
gepositioneerd in een formulier. Ook is de vraag gerezen of selectievelden beter permanent zichtbaar in de 
vorm van radio buttons kunnen worden getoond of niet-permanent met drop-down lists. Voor dit onderzoek 
is daarom tot doel gesteld om helderheid te verschaffen op deze punten. Dergelijke richtlijnen zijn enkel 
 
1 In Utrecht is speciaal voor de wijken Kanaleneiland en Transwijk een formulierenspreekuur opgezet. Zie 
http://www.doenjadienstverlening.nl/index.php?ezSID=14e1aae53b9ef8bd456b430070e59d95&topgroupname=volwassenen&groupn
ame=Spreekuren&subgroupname= voor meer informatie over het spreekuur. Het spreekuur wordt voor 95% bezocht door 
allochtonen. 
2 Zie o.a. http://www.zorgplanet.nl/nieuws/20059/ouderen_snappen_formulieren_zorgtoeslag_niet/  
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interessant wanneer rekening wordt gehouden met de meest kwetsbare groepen van gebruikers. Om die 
reden wordt in dit onderzoek bekeken hoe kwetsbare ouderen en allochtonen de gebruiksvriendelijkheid 
met betrekking tot formulier- en selectievelden ervaren. 
Als onafhankelijke variabelen binnen dit onderzoek worden derhalve de oriëntatie van formuliervelden en 
presentatie van de selectievelden onderzocht. 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
 
Welke ontwerprichtlijnen ten aanzien van de oriëntatie van formuliervelden en de presentatie van 
selectievelden dienen idealiter voor elektronische formulieren te worden gehanteerd om 
gebruiksvriendelijkheid na te streven, wanneer rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen uit de 
samenleving? 
 
Rondom richtlijnen voor elektronische formulieren en oriëntatie en presentatie van velden is weinig 
informatie beschikbaar. In de wetenschappelijke literatuur zijn enkele studies  te vinden over dit 
onderwerp. Daarnaast is het een en ander bekend uit semi-wetenschappelijk onderzoek, uit handboeken 
of uit de praktijk. Om precies te kunnen bepalen welke eigenschappen als afhankelijke variabelen kunnen 
worden onderzocht voor het meten van de gebruiksvriendelijkheid (uit de hoofdvraag) is het daarom nodig 
eerst in te gaan op theorievorming rondom de formulieren en meer specifiek de oriëntatie van 
formuliervelden en presentatie van selectievelden. Daarom is dit onderzoek aangevuld met een 
bureaustudie waarin op basis van bekende literatuur en Internetbronnen onderzocht is welke 
formulierelementen en richtlijnen een rol spelen bij het ontwerp van formulieren. Tevens is onderzocht 
welke verschillen bestaan tussen papieren en elektronische formulieren. Dit is van belang om inzicht te 
krijgen in welke eigenschappen en bijbehorende gebruiksregels bij beide varianten gelden. 
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op formulieren en daarbij bekende richtlijnen en ontwerpcriteria 
(zowel voor papieren als elektronische formulieren) rondom tekst- en selectievelden. Ook heeft hoofdstuk 
2 tot doel om te kunnen bepalen welke afhankelijke variabelen kunnen worden gedefinieerd voor het 
experiment binnen dit onderzoek, welke onderzoeksvragen relevant zijn en welke hypotheses daarbij 
kunnen worden gedefinieerd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gehanteerde werkwijze bij het 
experiment. Daarbij komen onder andere de onderzoeksvragen, afhankelijke variabelen, de 
operationalisatie van het onderzoek, de hypotheses, het gebruikte onderzoeksmateriaal en de 
geselecteerde proefpersonen aan bod. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het experiment besproken 
en in hoofdstuk 5 vindt een discussie plaats op basis van de verkregen resultaten. In onderstaande figuur 
is de samenhang tussen de verschillen hoofdstukken en paragrafen schematisch weergegeven. 
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Figuur 2 Samenhang hoofdstukken en paragrafen 
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2 Formulieren en richtlijnen 

Formulieren zijn er in veel soorten en maten. De overheid kent vele vormen van aanvraag- en 
meldingsformulieren. In het begin van de twintigste eeuw kende de postdiensten formulieren die het 
formaat van een kleine briefkaart hadden zoals te zien in onderstaand voorbeeld. 
 

 
Figuur 3 Formulier voor het doorgeven van een adreswijziging (PTT omstreeks 1920) 
 
Maar ook de antwoordcoupons in tijdschriften kunnen als formulier worden opgevat. Het meest bekend zijn 
formulieren in A4 formaat (in organisaties soms te vinden als slecht gekopieerde exemplaren), maar deze 
papieren vorm verdwijnt meer en meer door de introductie van elektronische formulieren. Op Internet 
treffen we daarnaast formulieren aan voor het zoeken van gegevens (bijvoorbeeld met Google), het 
verrichten van elektronische enquêtes en het doen van beveiligde betalingen. Gesteld kan worden, dat in 
alle gevallen gegevens worden bevraagd voor het uitvoeren van een handeling, er sprake is van een 
formulieropzet. De term formulier wordt dus feitelijk gebruikt voor communicatiemedia waarin bepaalde 
variabele gegevens ingevuld moeten worden (Zonnenberg, 2006). Die gegevens kunnen handmatig of 
elektronisch worden ingevuld. 
In dit rapport gaan we uit van de meer klassieke opzet van een formulier en daarvoor sluit de definitie van 
Jansen et al. (1989) het beste aan: 
 

Een formulier is een hulpmiddel voor invullers bij hun taak om gegevens te verstrekken en verklaringen 

af te leggen op basis waarvan een organisatie effectief en efficiënt beslissingen kan nemen in het kader 

van een regeling. 

 
De termen organisatie en regeling kunnen in deze definitie ruim worden geïnterpreteerd. Men treft een 
grote diversiteit aan formulieren aan bij de verschillende overheden (gemeenten, provincies, ministeries, 
waterschappen etc.). Maar ook bij bedrijven, verenigingen en allerhande instanties wordt gebruik gemaakt 

 
   NAAM met voorletters en eventueel beroep of kwaliteit : 
 
   ……………………………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………………………….. 
 
   Vorig adres : ……………………………………………………………………........ 
 
   ……………………………………………………………………………………….. 
 
   NIEUW ADRES : …………………………………………………………………... 
 
   Datum van ingang : …………………………………………………………………. 
 
   Telefoon : …………………………………………………………………………… 
 
   Postrekening : …………………………… Postbus : ………………………………. 
 
   Handtekening : 
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van een grote verscheidenheid aan formulieren. Het aspect regeling komt wellicht wat formeel en ambtelijk 
over maar in feite geldt dat alle organisaties varen op regelingen, al zijn die niet altijd even expliciet 
uitgeschreven. Zo hanteert een vereniging bij het organiseren van een evenement ook een set regels die 
informeel en impliciet van karakter kunnen zijn. Ondanks de minder formele regels wordt meestal toch 
gebruik gemaakt van formulieren, bijvoorbeeld voor de aanmelding van een evenement. Vaak wordt in 
formulieren ook nog iets van een huisstijl gestopt om identiteit of status van de organisatie in het formulier 
op te nemen, waardoor de herkenbaarheid wordt vergroot en een zekere mate van authenticiteit wordt 
toegevoegd. De structuur en vorm (ook wel lay-out genoemd) van de huisstijl in formulieren kunnen nogal 
verschillen, zelfs binnen organisaties (Zonnenberg, 2006). 
 
2.1 Van papier naar digitaal 
De laatste jaren gebruiken steeds meer instanties een digitaal formulier als alternatief voor het papieren 
formulier. De term digitaal formulier is een verzamelbegrip voor een verschillende vormen die zich 
onderscheiden door de mate waarin digitale functionaliteiten zijn ondergebracht in het formulier. Bij de 
indeling van formulieren kunnen verschillende ontwikkelfases worden onderkend. Afhankelijk van de mate 
van elektronische afhandeling kent een formulier de volgende fases: 
 

Fase 0 Papieren formulier 
Het formulier is in papieren vorm voor gebruik beschikbaar. Verwerking vindt over het 

algemeen handmatig plaats omdat handschriftherkenning van (m.u.v. adresgegevens) zeer 

moeilijk is. 

Fase 1 Formulier downloaden, afdrukken en opsturen: 
De gebruiker kan dit type formulier downloaden van het Internet op zijn/haar computer. Het  

het formulier kan worden afgedrukt en op papier worden ingevuld om het daarna te kunnen 

verzenden per post. 

Fase 2 Elektronisch invullen, afdrukken: 
Hetzelfde als fase 1, zij het dan dat de gebruiker het formulier ook digitaal in kan vullen. 

Fase 3 Formulier elektronisch invullen en versturen: 
Het formulier is volledig elektronisch beschikbaar en kan digitaal worden ingevuld (reeds 

bekende gegevens worden automatisch vooringevuld), gevalideerd (d.w.z. gecontroleerd op 

inhoud) en verstuurd. 

Fase 4 Formulier elektronisch invullen, opslaan, versturen en verwerken: 
Het formulier wordt niet alleen volledig elektronisch ingevuld, opgeslagen en verstuurd, 

maar de ingevulde gegevens worden in het backoffice van organisaties ook automatisch 

verwerkt. Voor deze fase wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een 

formulierenserver3. 

Fase 5 Formulier elektronisch invullen, versturen, verwerken en afhandelen: 
Volledige elektronische transactie inclusief het elektronisch afhandelen van het 

aangevraagde product, bijvoorbeeld bij verstrekking van een vergunning (Aia, 2005). 
Tabel 1 Overzicht van ontwikkelfases van formulieren (naar Aia, 2005; Advies Overheid.nl, 2006a; Keller, 2006) 
 

 
3 Een formulierenserver is een webbased applicatie die de ontwikkeling, webpublicatie, het voorinvullen, valideren en verzending van 
de elektronische formulieren ondersteund. Er kan onderscheid worden gemaakt in twee typen: HTML gebaseerde formulierenservers 
(o.a. http://www.smartsite.nl/smartsite769.html, http://www.eforms.nl/ en http://www.kodision.nl/Content/Products/tripleforms.asp) en 
een intelligente PDF formulierenserver (zie http://www.adobe.com/products/livecycle/forms/). De kosten voor aanschaf van een 
formulierenserver bedragen minimaal enkele tienduizenden euro’s en dit is voor veel kleine instanties moeilijk financieel op te 
brengen. Om die reden zijn in de markt allerlei initiatieven ontstaan waarbij het tegen een gereduceerd tarief of zelfs gratis mogelijk is 
elektronische formulieren te ontwikkelen. Zie o.a. http://www.e-overheid.nl/sites/eformulieren/, http://www.formdesk.nl/ en 
http://www.digitalebalie.nl/index.cfm?pid=24. 
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In tabel 1 is te zien dat de mate van elektronische afhandeling van fase 0 tot 5 steeds verder toeneemt. 
Met elektronische formulieren is het mogelijk om allerlei controles, ondersteuningen (help-functies en 
automatisch ingevulde informatie) en routeringen uit te voeren die op een papieren formulier niet of niet zo 
snel werken. Met deze indeling wordt echter onterecht de indruk gewekt dat hoe hoger de mate van 
elektronische afhandeling is, hoe hoger het ontwikkelingsniveau van het formulier is. Helaas is dat in de 
praktijk niet altijd het geval. De mate van elektronische afhandeling zegt namelijk niets over het begrip dat 
invullers hebben voor de inhoudelijke aspecten van het formulier, de kans op fouten bij het invullen en de 
benodigde hersteloperaties. 
Het meest bekende elektronische formulier in Nederland is het programma van de Belastingdienst 
waarmee inmiddels zo'n negen miljoen Nederlanders hun aangifte Inkomstenbelasting doen. Steehouder 
en D’Haens vergeleken in 2000 het digitale aangifteformulier met de papieren variant en kwamen tot de 
conclusie dat de vooronderstelde voordelen minder groot waren dan gedacht en gehoopt. Het 
belastingprogramma leidde niet tot minder fouten, tot tijdsbesparing bij de aangifte of tot een groter 
gebruiksgemak. Ook lukte het de invuller niet altijd om de juiste vragen en rubrieken te selecteren, omdat 
de invuller niet altijd wist wat er onder een bepaalde rubriek viel (Steehouder en D’Haens, 2000). Het 
elektronische formulier Inkomstenbelasting is sinds de eerste versie in 1998 sterk verbeterd en geldt 
inmiddels als één van de meest toonaangevende formulieren in Nederland. 
De overstap van een papieren formulier naar een digitale variant levert dus niet altijd duidelijke voordelen 
op. Bij het opstellen van elektronische formulieren dient hier nadrukkelijk rekening mee te worden 
gehouden (Eden, 2006; Zonnenberg, 2006). Voor alle ontwikkelniveaus geldt dat bij het ontwerp het 
invulgemak steeds voorop dient te worden gesteld (Jansen et al., 1989, zie ook paragraaf 2.7). 
De overgang naar elektronische formulieren is in de eerste plaats handig voor de betreffende organisaties 
zelf: de gegevens komen sneller binnen, kunnen gemakkelijker verwerkt worden en de kans op fouten 
neemt af doordat een verwerkingsslag wordt overgeslagen (Steehouder en D’Haens, 2000). Maar de 
elektronische formulieren kunnen zeker ook voordelen voor de gebruikers ervan opleveren doordat ze met 
verschillende hulp- en validatiefuncties invullers directer kunnen ondersteunen bij het invoeren van de 
juiste informatie. Ook verloopt het typen van tekst over het algemeen in een hoger tempo dan het op 
papier schrijven waardoor het invullen sneller gaat. En reeds bekende informatie kan ook worden 
vooringevuld, waardoor een invuller niet keer op keer dezelfde informatie hoeft aan te leveren. 
 
2.2 Verschillen tussen papieren en elektronische formulieren 
Naast bovenbeschreven onderscheid in fases zijn er nog meer verschillen te duiden wanneer specifiek 
wordt gekeken naar het verschil tussen papieren en elektronische formulieren. Als we naar de uiterlijke 
kenmerken kijken, dan valt het verschil nog wel mee; papieren en digitale formulieren kunnen qua grafisch 
ontwerp veel overeenkomsten vertonen. Maar wanneer de functionaliteiten in ogenschouw worden 
genomen dan is de diversiteit aanzienlijk groter. 
Verschillen in functionaliteiten brengen verschillende regels in het gebruik met zich mee. Om meer 
helderheid te verkrijgen over functionaliteiten en gebruiksregels van papieren formulieren en voor 
elektronische formulieren zal hieronder nader worden ingegaan op de verschillen die bestaan tussen beide 
varianten. 
Elektronische formulieren kunnen in verschillende varianten voorkomen. Het meest bekend zijn 
formulieren in HTML (inclusief ASP en PHP), PDF, Word en Excel formaat (Zonnenberg, 2006). 
Elektronische formulieren beschikken over de eigenschap dat functionaliteiten op allerlei mogelijke 
manieren kunnen worden ingesteld. Dat zorgt ook voor een lastigheid: functionaliteiten en regels in gebruik 
kunnen daardoor eindeloos variëren. In het onderstaande overzicht zal worden uitgegaan van de meest 
bekende functionaliteiten. Daar waar nodig zal het onderscheid tussen de verschillende varianten 
elektronische formulieren expliciet worden beschreven. 
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Controle over het formulier 
Binnen een papieren formulier bepaalt de invuller zelf hoe hij het formulier waarneemt, waar hij zijn 
aandacht daarbij op richt (om bijvoorbeeld tekst te lezen) en waar hij informatie invult. Hij heeft een fysiek 
document in handen waarover een drievoudige controle wordt uitgevoerd, namelijk over het bladeren, het 
concentreren op de te lezen tekst en het concentreren op het invullen van gegevens. 
Bij een elektronisch formulier ligt het een stuk complexer. In de digitale variant wordt de waarneming en de 
concentratie door minimaal zevental aspecten bepaald, namelijk4: 

 door de schermopbouw (alles wat binnen de randen van de monitor te zien is) 
 door het al dan niet actief (volledig en op de voorgrond zichtbaar) zijn van het venster 
 door de positie in het document, vergelijkbaar met het bladeren (pagina x van het totaal) 
 door de concentratie op de te lezen tekst 
 door de concentratie op functionaliteit die schuilgaat achter controlemiddelen als knoppen, 

checkboxes, radio buttons, hyperlinks, pop-up menu’s en scroll bars (Apple Computer, Inc., 1992) 
 door de positie van de active control indicator5 (Microsoft Corp., 1992) voor de concentratie op het 

actieve veld 
 en het concentreren op het invullen van gegevens. 

 
De verschillen in waarneming en concentratie hebben tot gevolg dat de controle over een formulier 
verschillend is voor de papieren en elektronische variant. Bij de elektronische variant moeten invullers zich 
richten op een groter aantal aspecten om te komen tot het gewenste resultaat. Er is dus ook een grotere 
kans dat zij de controle verliezen en het gewenste resultaat niet wordt bereikt. 
 
Beschikbaarheid van het formulier 
Voordeel van elektronische formulieren is dat ze via Internet 24 uur per dag beschikbaar kunnen worden 
gesteld. Het Internet kent ook de mogelijkheid om gewenste documenten en content te zoeken. Wanneer 
een formulier duidelijk vindbaar wordt aangeboden op een website kunnen de stappen van behoefte aan 
een formulier naar het zoeken en vervolgens het vinden ervan zeer snel worden doorlopen.  
Voor papieren formulieren gaat dit niet op. De papieren exemplaren worden over het algemeen tijdens 
openingstijden van een instantie beschikbaar gesteld. Om de formulieren te bemachtigen dient men naar 
het kantoor van de betreffende instantie te gaan of ze telefonisch op te vragen. Tussen het lokaliseren en 
het verkrijgen van het formulier gaat bij de papieren variant dus over het algemeen veel meer tijd verloren 
dan bij de elektronische variant. 
 
Lay-out elementen 
Voor het ontwerp van zo wel papieren als digitale formulieren spelen posities van formulierelementen en 
lengtes van velden een rol. Door middel van huisstijlelementen als kleurvlakken, spatiëringen 
(tussenruimtes), lijnen en plaatjes kunnen de formulieren een vriendelijke en overzichtelijke uitstraling 
krijgen (zie bijvoorbeeld bijlage 2 en 3). 
Wat betreft de lay-out is er een duidelijk verschil tussen elektronische HTML-formulieren en papieren 
formulieren waar te nemen; de groottes en posities van de lay-out elementen zijn namelijk nooit helemaal 
vast in te stellen (zowel bij absoluut als relatief ontwerp van een HTML-pagina6). Doordat beeldschermen 

 
4 In dit lijstje wordt er van uit gegaan dat de computer waarop het elektronische formulier wordt weergegeven al aan staat en goed 
functioneert. In de praktijk zijn er allerlei omstandigheden (zowel betrekking hebbend op het besturingssysteem als aanwezige 
applicaties) aan te wijzen die het correct weergeven van het formulier kunnen beïnvloeden. Het voert echter te ver om de 
omstandigheden hier te vermelden. Op www.seniorweb.nl zijn hiervan verschillende voorbeelden te vinden. 
5 Met de active control indicator wordt in de meeste gevallen de cursor bedoeld, maar dit kan ook bijvoorbeeld een actieve radio 
button (te zien aan een gestippelde box op een label of selectievakje) zijn (Microsoft Corp., 1992). 
6 Met een absoluut ontwerp van HTML pagina’s wordt bedoeld dat het ontwerp wordt ingesteld op een vaste resolutie, bijvoorbeeld 
800 bij 600 pixels. Nadeel hiervan is dat het scherm niet geheel zal worden weergegeven bij schermen met een lagere resolutie. Bij 
schermen met een hogere resolutie, bijvoorbeeld 1680 bij 1050 pixels, wordt het scherm juist kleiner weergegeven. Een absolute 
schermindeling is geen garantie dat de weergave van lay-out elementen in alle browsers gelijk is. 
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in grootte en resolutie verschillen en browsers (zoals bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari en 
Opera) in weergave verschillen, kunnen de elementen groter of kleiner weergegeven worden en onderling 
gaan schuiven. Hierdoor kan het oorspronkelijke ontwerp worden aangetast. In sommige gevallen kan dit 
tot een onleesbaar en onbegrijpelijk geheel leiden (Nielsen en Loranger, 2006). 
Veelal wordt op basis van een huisstijl van een organisatie een bepaald lettertype voorgeschreven om een 
karakteristieke identiteit mee te creëren. Bij papieren formulieren kan zo’n lettertype zonder al te veel 
technische problemen worden opgenomen en vastgelegd in het ontwerp. Bij elektronische HTML-
formulieren is dat niet zonder meer het geval. Voor HTML-formulieren geldt namelijk dat het aantal 
beschikbare lettertypes (als deelverzameling van alle standaard lettertypes van de meest bekende 
computerbesturingssystemen) beperkt is, namelijk Arial, Courier, Helvetica en Verdana. Om bij de 
ontwerper en gebruiker dezelfde weergave te bereiken is het daarom van belang rekening te houden met 
deze standaard lettertypes. Voor Word en Excel formulieren treedt een soortgelijke beperking op. Een 
andere variant van elektronische formulieren, de zogenaamde intelligente PDF-formulieren7, bieden wel de 
mogelijkheid om alle gewenste lettertypes te incorpereren, dat wil zeggen vast te leggen (Zonnenberg, 
2006). Hierdoor is het mogelijk de lay-out van gehanteerde lettertypes bij de ontwerper en alle gebruikers, 
ongeacht hun besturingssysteem en geïnstalleerde lettertypes, te conserveren. 
Het kan nuttig zijn om tabellen, organigrammen en grafieken toe te voegen aan een formulier om zaken te 
verhelderen en technisch of organisatorisch jargon te vermijden (Horn, 1998; Wright, 1977). In het geval 
van de HTML-formulieren kan dit problemen in de juiste weergave opleveren omdat de positie en grootte 
van deze elementen niet altijd even gemakkelijk zijn in te stellen (zie ook voetnoot 3). 
Een ander probleem bij HTML-formulieren is het afdrukken ervan. Wanneer een gebruiker van een 
webformulier ervoor kiest dit af te drukken, treden er allemaal lay-outtechnische wijzigingen op. Doordat de 
indeling van een beeldscherm qua maatvoering afwijkt van een A4 pagina en bovendien standaard 
informatie over de webpagina, het aantal afdrukpagina’s etc. wordt afgedrukt, kan het voorkomen dat 
stukken tekst wegvallen en de indeling rigoureus afwijkt van hetgeen op het scherm wordt getoond. 
Tevens worden achtergronden en kleurenindelingen meestal niet meegenomen in de afdruk. Ook voor dit 
aspect geldt dat de intelligente PDF-formulieren een positieve uitzondering daarop vormen: doordat de 
pagina’s wat betreft ontwerp exact in overeenstemming kunnen worden gebracht met papieren formulieren 
is het mogelijk schermweergave en afdruk gelijk te maken. Papieren formulieren kunnen over het 
algemeen zonder problemen worden gekopieerd en daarmee nogmaals worden afgedrukt. 
 
Navigatie en selectie 
Navigatie en selectie binnen het papieren formulier verloopt op een fysieke manier. Zoals hierboven reeds 
aangegeven bepaalt de invuller zelf door te bladeren en door zich te concentreren op een element binnen 
het formulier waar hij zijn aandacht op richt. 
Binnen een digitaal formulier is het mogelijk om met muisbewegingen, scrollen (via scroll wheel of scroll 
bar) en muiskliks de positie van de actieve cursor te verplaatsen. Ook is het over het algemeen mogelijk 
om met de tab-toets door een formulier heen te verplaatsen. Met muiskliks kunnen elementen van 
elektronische formulieren worden geselecteerd of geactiveerd (in geval van buttons of navigatieknoppen). 
Via het toetsenbord kunnen elementen meestal (maar niet altijd) worden geselecteerd met de spatiebalk.  
Het hoofdelement op een pagina, zoals het navigeren naar een volgende pagina of het starten van een 
zoekopdracht (bijvoorbeeld bij Google), wordt bijna altijd geactiveerd door op de enter-toets te drukken. Dit 
kan soms verbaasde reacties teweegbrengen bij gebruikers die zich niet bewust zijn dat het hoofdelement 
(hetgeen zich buiten het zichtbare gedeelte op het scherm kan bevinden) wordt geactiveerd met de enter-
toets. Ook zijn er gebruikers die verwachten dat ze met de enter-toets naar een volgende veld in het 
formulier springen (Zonnenberg, 2006). Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt het terugvallen op reeds 
                                                                                                                                                                             
Bij een relatief ontwerp worden de lay-out elementen in een relatieve maat (aangeduid met de maat em) opgenomen. Voordeel 
hiervan is dat de elementen schaalbaar worden vergroot en verkleind, afhankelijk van de schermresolutie. Nadeel is echter dat 
verhoudingen hierdoor kunnen wijzigen omdat niet alle elementen met een relatieve maatvoering zijn vast te leggen in het ontwerp. 
7 Zie o.a. http://www.adobe.com/products/server/formserver/ en Padova, 2002.  
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bekende gebruiksregels (conventies genaamd) ten aanzien van de typemachine. De enter-toets vertoont 
namelijk een hoge mate van homologie met de return-toets op een typemachine, maar de functionaliteit 
ervan is echter niet analoog. Bij een typemachine gebruikt men de return-toets namelijk om naar een 
volgende regels te springen; het doorspringen naar een volgend veld (op een volgende regel) kan echter 
niet worden bewerkstelligd met een druk op de enter-toets. De conventies van soortgelijke toetsen bij 
typemachine en computer verschillen in dit geval, waardoor gebruikers zich gemakkelijk kunnen vergissen. 
 
Tekstvelden 
Papieren formulieren kennen vaak omlijnde vakjes of lijnen waarop het antwoord bij een vraag (met 
schrijfgerei) kan worden ingevuld. Doordat de vakjes en lijnen geen harde begrenzing vormen, kunnen 
invullers doorschrijven totdat ze het voor hen gewenste antwoord volledig hebben geformuleerd.  
Bij elektronische formulieren van fase 2 en hoger is het mogelijk om de formulieren elektronisch in te vullen 
middels tekstvelden. Tekstvelden zijn formulierelementen waarin de gebruiker tekst kan schrijven. Bij het 
invullen van gegevens in een tekstveld wordt gebruik gemaakt van toetsenbord en voor het verplaatsen 
van tekstveld naar tekstveld kan, zoals hierboven reeds gemeld, gebruik worden gemaakt van een 
(scroll)muis of de tab-toets. 
Voor visueel beperkte personen zijn -in tegenstelling tot wat bij papieren formulieren mogelijk is- speciale 
inputapparaten beschikbaar om gegevens in de juiste velden in te voeren. Met een zogenaamd 
brailletoetsenbord is het mogelijk zowel teksten te lezen als te typen. Het overbrengen van de informatie 
op een elektronisch formulier kan door visueel beperkte personen eventueel ook gebruik worden gemaakt 
van spraaksoftware. 
De meeste tekstvelden zijn slechts één regel lang, maar ze kunnen ook bestaan uit meerdere regels. 
Tekstvelden moeten de mogelijkheid bieden om te schrijven, verwijderen of te vervangen. Het invoerveld 
dient daarbij dezelfde karakters weer te geven als op het toetsenbord worden aangeslagen (Microsoft 
Corp., 1992). Daar waar papieren formulieren de mogelijkheid bieden om onbegrensd tekst in te vullen, 
bestaat er bij elektronische formulieren de mogelijkheid om een maximum aantal karakters in te stellen op 
een veld. Als grafische eigenschap daarbij is het mogelijk om de grootte van het tekstveld automatisch 
groter te laten worden wanneer de hoeveelheid tekst de grootte van het tekstveld overschrijdt. Dergelijke 
velden worden ook wel textboxes of textareas genoemd. Het verwijderen van foutieve of ongewenste tekst 
kan bij een papieren formulier, afhankelijk van of invoer heeft plaatsgevonden met een potlood, pen of 
typemachine gebeuren door gebruik te maken van respectievelijk een gum, typex of correctielint. 
In sommige gevallen worden tekstvelden gebruikt om gecalculeerde (bijvoorbeeld totaalbedragen) of 
vooringevulde informatie te tonen. Het voorinvullen (ook wel prepopulatie genoemd) vindt plaats door 
bestaande informatie uit een extern bestand of externe database te koppelen aan een tekstveld8. Deze 
mogelijkheid bestaat bij papieren formulieren ook mits ze worden gegenereerd als outputdocument uit een 
geautomatiseerd systeem. Het door de Belastingdienst toegezonden formulier Huurtoeslag is hier een 
goed voorbeeld van. Bekende gegevens zijn op dit formulier vooringevuld. 
 
Selectievelden 
Binnen digitale formulieren kunnen verschillende middelen worden onderscheiden voor de selectie van 
voorgedefinieerde keuzeopties. De belangrijkste mogelijkheden zijn radiobuttons, drop-down lists, 
checkboxes en listboxes. Gemeenschappelijk is dat al deze selectievelden een lijst van keuzeopties 
bevatten. De functionaliteit van de selectievelden verschilt echter nogal. 
Radio buttons zijn keuzemogelijkheden in computerprogramma’s, waarbij maar één keuze tegelijkertijd 
geselecteerd kan worden. Ze worden ook wel radioknoppen9 of keuzerondjes genoemd. Wanneer een 

 
8 Wanneer een dergelijke koppeling wordt verricht aan een database ergens op het Internet dan spreekt men ook wel van een 
webservice. 
9 Deze benaming is ontstaan vanwege de analogie met ouderwetse radio's, die een paar voorkeuzeknoppen naast elkaar hadden. 
Zodra een knop werd ingedrukt, sprong een andere ingedrukte knop terug. Een dergelijke functionaliteit kent een radio button ook. 
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radio button wordt geselecteerd, wordt een andere button gedeselecteerd. De radio button kent twee 
hoedanigheden: aan (wanneer de button is geselecteerd) en uit (wanneer de button niet geselecteerd is).  
Drop-down lists zijn computerschermgebaseerde uitklaplijstjes waarin meerdere vaste keuzeopties te 
vinden zijn. De drop-down list heeft over het algemeen een knop aan de rechterzijde met een pijltje dat 
naar beneden wijst. Dit indiceert dat er een lijst te voorschijn komt zodra op de knop wordt geklikt. Uit de 
opties kan slechts één keuze worden geselecteerd. Het selecteren geschiedt bij een drop-down list door 
een keuze aan te klikken met de muis of door de enter-toets aan te slaan bij de gemarkeerde keuze. 
Wanneer meervoudige keuzes gewenst zijn, vormen checkboxes een alternatief voor de radio buttons en 
drop-downlists. Een checkbox, ook wel selectievakje of aankruisvakje genoemd, wordt in veel 
computerprogramma's gebruikt om de gebruiker iets aan te laten kruisen of aan te vinken. Het aanvinken 
kan bij alle checkboxes in een groep, dit in tegenstelling tot de radio buttons en drop-down lists. Een 
soortgelijke functionaliteit bestaat bij de list box. Een list box bestaat evenals een drop-down list uit een lijst 
van keuzes. Bij de list box hoeven de keuzes niet te worden uitgeklapt alvorens ze te kunnen bekijken, 
maar staan enkele opties in een kader weergegeven. Met een scroll bar is het soms mogelijk een groter 
aantal opties te bekijken. List boxes staan net als checkboxes meervoudige keuzes toe.  
In figuur 4 zijn de verschillende soorten selectievelden te zien. 
 

 
Figuur 4 Grafische weergave van radio buttons, checkboxes, een list box en een drop-down list 
 
Als vijfde variant kan de combo box nog worden genoemd. Bij een combo box is het mogelijk om naast de 
selectie uit een aantal vaste keuzeopties nog een eigen tekst in het betreffende veld in te voeren. 
Radio buttons en checkboxes bestaan zowel in papieren als digitale varianten van formulieren. De list box, 
drop-down list en combo box bestaan alleen binnen de digitale formulieren. 
 
Middelen voor sturing binnen een formulier 
Zoals bij alle vormen van schriftelijke communicatie is het mogelijk om bij papieren en alle varianten van 
elektronische formulieren instructieteksten op te nemen. Instructieteksten hebben tot doel de invuller aan 
de hand te nemen en bij een specifiek onderdeel aan te geven wat voor taken de invuller moet uitvoeren of 
wat van hem verwacht wordt (bijvoorbeeld ‘ga door naar onderdeel x’). Van belang daarbij is dat de invuller 
de tekst juist kan interpreteren en bijbehorende taak zonder al te veel moeite uit kan voeren. Het verrichten 
van een zeer complexe rekensom kan er bijvoorbeeld in resulteren dat de invuller afhaakt, waardoor de 
instructietekst niet tot het gewenste resultaat leidt. Ook is van belang te motiveren waarom een bepaalde 
actie van de invuller wordt verlangd omdat een instructie anders tot twijfel of verontwaardiging kan leiden 
(Jansen et al., 1989). 
Bij HTML- en PDF-formulieren kan de juistheid en daaraan gekoppelde validatie van gegevens 
plaatsvinden door controles (over het algemeen o.b.v. JavaScript) achter tekst- of selectievelden te 
plaatsen. Met deze controles kan exact worden gedefinieerd aan welke voorwaarden ingevulde informatie 
dient te voldoen. Wanneer de ingevulde informatie niet aan de gestelde voorwaarden voldoet verschijnt 
meestal een (fout)melding. Het samenspel van validatie en bijbehorende melding kan in de praktijk nogal 
eens tot verwarring leiden omdat niet duidelijk is wat volgens de validatie precies moet worden ingevuld en 
wat wordt bedoeld met de foutmelding (Nielsen en Loranger, 2006). 
Omdat opdrachtgevers en ontwerpers van elektronische HTML- en PDF-formulieren bepaalde informatie 
belangrijker vinden dan andere, maken ze nogal eens gebruik van verplichte velden. Verplichte velden zijn 
velden waarbij de invuller verplicht een waarde in moet voeren. Met verplichte velden wordt een invuller 
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gedwongen om informatie (eventueel ook nog in een gevalideerd format) in te vullen. Het verplichte veld 
wordt meestal gemarkeerd met een asterisk (*). Het verplicht invullen van het veld vormt in dit geval een 
voorwaarde om door te kunnen gaan naar een volgend onderdeel of pagina in het formulier. Wanneer een 
invuller -hoezeer ook gewenst- de informatie niet beschikbaar heeft, kan hij of zij vast komen te zitten. Het 
aantal verplichte velden kan daarom beter beperkt worden gehouden (Advies Overheid, 2006b; 
Timmerman, 2006). 
In papieren formulieren kan een invuller bij selectievragen worden gestuurd naar een ander onderdeel van 
het formulier (bijvoorbeeld ‘ga door naar vraag X op pagina Y’). Dit gebeurt veelal door instructies bij de 
selectievragen op te nemen en te verwijzen naar rubrieken of cijfers bij de rubrieken. Ook is het mogelijk 
met pijlen de juiste route aan te geven. Bij elektronische HTML- en PDF-formulieren wordt een dergelijke 
routering geregeld door automatisch door te linken naar het juiste onderdeel. Niet relevante vragen worden 
daarmee overgeslagen. Dit kan met de zogenaamde show-hide functionaliteit, waarbij velden afhankelijk 
van de gemaakte keuze in een selectievelden worden getoond of niet getoond. 
 
Middelen voor informatieverstrekking binnen een formulier 
Binnen formulieren kunnen verschillende middelen voor het verstrekken van informatie worden 
aangewezen. Zo kan men onderscheid maken tussen instructieteksten, helpteksten en toelichtingen op 
begrippen. De instructieteksten vormen tevens een middel om de invuller te sturen en zijn hierboven reeds 
beschreven. De helpteksten geven aanvullende informatie bij een onderdeel van het formulier. Dit kan 
bestaan uit een toelichting op wat bedoeld wordt of het aanreiken van informatie waarmee achterliggende 
vragen kunnen worden beantwoord. Toelichtingen op begrippen geven een definitie van gebruikte termen 
in het formulier. Bij elektronische formulieren en overige applicaties zijn de begrippen vaak in een index of 
begrippenlijst ondergebracht waarin middels een alfabetische ordening en een zoekfunctie begrippen snel 
kunnen worden gevonden en toegelicht. 
In papieren formulieren is het noodzakelijk om alle informatie in het papieren ontwerp onder te brengen. 
Het papieren formulier is immers het enige dat de invuller op het moment van invullen ter beschikking heeft 
en het is daarom van belang om alle relevante informatie op een overzichtelijke manier aan te bieden. De 
ontwerper van een papieren formulier moet steeds een afweging maken tussen de hoeveelheid informatie 
die wordt aangeboden en het beperken van de omvang van en formulier (om zodoende de invuller niet af 
te schrikken). Ook moet hij de juiste positie voor informatieteksten bepalen. Instructieteksten zijn op 
papieren formulieren veelal in de lopende tekst te vinden; een invuller wordt daarmee geïnstrueerd om een 
handeling bij een volgend onderdeel te verrichten. Helpteksten treft men aan in de lopende tekst, in de 
kantlijn van formulieren (zie bijvoorbeeld bijlage 2), in voetnoten en als los toelichtingvel bij het formulier. 
Van belang is de helptekst zo dicht mogelijk bij de corresponderende tekst aan te bieden zodat de invuller 
niet onnodig hoeft te bladeren, hetgeen het invulproces kan verstoren (Jansen et al., 1989). Toelichtingen 
bij begrippen worden veelal op dezelfde wijze als helpteksten op het papieren formulier aangeboden. 
Elektronische formulieren bieden naast informatieverstrekking in de lopende tekst nog enkele andere 
mogelijkheden. Door middel van help-knoppen (zoals vraag-, uitroep-, en i-teken), zogenaamde mouse 
over teksten (bij bewegen van muis over een bepaald onderdeel) en hyperlinks kan een koppeling worden 
gemaakt naar aanvullende informatie. Instructieteksten kennen als help-knoppen veelal het uitroep- of i-
teken, helpteksten en toelichtingen op begrippen kennen over het algemeen de varianten met een vraag- 
of i-teken. Omdat ruimtegebrek op digitale systemen geen beperkende factor is, kan aanvullende 
informatie in principe eindeloos worden opgenomen. Voordeel hiervan is dat informatie die in eerste 
instantie niet relevant is voor de invuller ook niet direct hoeft te worden getoond. Keerzijde hiervan is dat 
aanvullende informatie vaak zeer lastig onder de aandacht te brengen is omdat de informatie moet 
concurreren met andere elementen op het scherm (zie ook De Jong en Lentz, 2006). 
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Rechtsgeldig maken en identificeren 
Wanneer het formulier is ingevuld, wordt het meestal afgesloten met een onderdeel waarin men verklaart 
het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en zich akkoord verklaart met de voorwaarden of 
voorschriften die gelden bij de regeling van het formulier. Tevens dient men zich te identificeren.  
Het akkoord verklaren met de voorwaarden gebeurt bij beide soorten formulieren over het algemeen door 
een paragraaf op te nemen waarin de invuller in de tweede persoon enkelvoud (jij) of meervoud (u), of in 
de eerste persoon enkelvoud (ik) wordt benaderd: ‘ik ga akkoord met de voorwaarden van het 
abonnement’, ‘wanneer je de Popfoto vanaf volgende maand wilt ontvangen, vul dan snel deze coupon in’ 
of ‘u stemt hiermee in met de voorwaarden uit het reiskostenbesluit’. Op een soortgelijke manier wordt 
meestal een waarheidsverklaring opgenomen: ‘ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld’.  
Het committeren aan de voorwaarden wordt gerealiseerd door het plaatsen van een fysieke of digitale 
handtekening. Bij de handtekening wordt ruimte geboden om de naam van de invuller te melden en 
daarmee identificeert de invuller zich. 
Bij papieren formulieren wordt aangenomen dat het akkoord verklaren met de voorwaarden en het 
plaatsen van een handtekening voldoende waarborgen geeft voor de authenticatie van een persoon. De 
instantie gaat ervan uit dat de persoon, die zijn handtekening en naamsgegevens op het formulier plaatst, 
is wie hij zegt dat hij is en kan worden herleid. Dit hoeft in de praktijk niet altijd het geval te zijn en het is 
bekend dat formulieren soms moedwillig of voor de grap met fictieve gegevens worden ingevuld. Wanneer 
iemand zich voordoet als een ander dan is er feitelijk sprake van falsificatie en deze werkwijze is daarmee 
strafbaar. Als er gegevens van een fictieve personage worden ingevuld dan is het formulier niet 
rechtsgeldig. Het ontvangen van valse of fictieve gegevens is niet alleen vervelend voor de instantie, maar 
dient voor sommige handelingen te allen tijde te worden voorkomen. Bij cruciale handelingen zoals 
bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs dient men zich daarom te identificeren met een 
identificatiebewijs alvorens een formulier voor verlenging mag worden ingevuld en ondertekend (zie voor 
meer informatie http://www.postbus51.nl/index.cfm/t/Identificatieplicht_algemeen/vid/15E30669-1635-
38D4-CFC0555DE233FAEA). 
Bij elektronische formulieren wordt het ondertekenen en identificeren vaak geoperationaliseerd in de vorm 
van een login account of DigiD (zie voor meer informatie www.digid.nl). Door het koppelen van de account 
of DigiD aan een verzoek gaat een instantie ervan uit dat de authenticatie geregeld is. Omdat aan zulke 
accounts wachtwoorden zijn gekoppeld, is de kans dat iemand ongeoorloofd gebruik maakt van de (aan de 
account gekoppelde) authenticatie kleiner. Om via de digitale snelweg extra zekerheid te verkrijgen over 
de identiteit van een persoon kan daarnaast gebruik worden gemaakt van een elektronische handtekening. 
Een elektronische handtekening is een door een autoriteit (trusted party) toegewezen officiële digitale 
handtekening. Deze digitale handtekening kan enkel worden verkregen wanneer iemand zich met een 
identiteitsbewijs identificeert. Zie voor meer informatie www.e-overheid.nl/thema/juridisch/handtekeningen/.  
 
Opslaan van de tussentijdse versie van het formulier 
Een papieren formulier hoeft niet tussentijds te worden opgeslagen. De ingevulde informatie blijft immers 
behouden wanneer men het formulier aan de kant schuift. Bij een elektronische variant is het wel nodig om 
gegevens te bewaren (in tabel 1 omschreven als ontwikkelfase 4). Vaak is het voor organisaties lastig of 
duur om deze stap op een goede manier voor een elektronisch formulier te realiseren. Voor 
overheidsinstanties bestaat de mogelijkheid om de DigiD account te koppelen aan een formulier en het op 
basis van de DigiD account op te slaan. Overige instanties zoals bedrijven, kerkgemeenschappen etc. 
hebben deze mogelijkheid niet omdat ze niet geautoriseerd zijn tot het gebruik van DigiD en dienen 
daarom zelf een accountvoorziening te creëren voor het tussentijds opslaan van elektronische formulieren. 
Aangezien veel formulieren te beperkt van omvang zijn om tussentijds op te moeten slaan en vanwege de 
complexiteit van het creëren van een accountvoorziening wordt dit meestal achterwege gelaten. Een 
uitzondering hierop vormen banken die gebruik maken van de accountgegevens van het telebankieren.  
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Controleren van de juistheid van de ingevulde informatie 
Wanneer de invuller klaar is met het formulier dan kan het gecontroleerd worden. Bij een papieren variant 
gebeurt dit simpelweg door het formulier door te bladeren en te controleren. Bij digitale formulieren gebeurt 
dit over het algemeen door een overzichtspagina te tonen waarin de ingevulde informatie wordt 
samengevat. Indien gewenst kunnen veranderingen in het ingevulde formulier worden doorgevoerd. Een  
elektronische formulier kent daarbij twee varianten (zie voorbeelden op www.e-formulieren.overheid.nl):  

 de invuller wordt naar de eerste pagina van het formulier teruggeleid en de wijzigingen kunnen op 
de gewenste pagina worden doorgevoerd nadat alle voorliggende pagina’s zijn doorgebladerd 

 het formulier inclusief navigatiebalk worden (weer) opengesteld om te benaderen en vervolgens de 
gewenste wijziging door te kunnen voeren middels navigatie via de navigatiebalk naar het 
betreffende onderdeel. 

 
Omdat het doorvoeren van een wijziging in selectievragen door de routeringen en afhankelijkheden (met 
andere woorden: de logica) tot gevolg kan hebben dat daarop volgende onderdelen worden verborgen of 
getoond (zie Middelen voor sturing binnen een formulier) is het van belang om met selectievragen 
samenhangende onderdelen opnieuw te laten bevestigen door een invuller. Een goed voorbeeld van een 
formulier waarin dat is uitgewerkt is het digitale aangifteformulier inkomstenbelasting van de 
Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/particulier/aangifte2006/).  
 
Versturen en transporteren van het formulier 
Na controle kan het formulier verstuurd worden. Bij papieren formulieren dient dit fysiek te gebeuren door 
het af te leveren, te faxen of per post te verzenden (hetgeen enkele dagen in beslag kan nemen). Bij 
digitale formulieren van fase 3 en hoger (zie tabel 1) kan verzending plaatsvinden door een druk op de 
knop waarbij het formulier naar de (ingestelde) ontvanger wordt gestuurd. Fase 1 en 2 formulieren vormen 
een soort tussenstadium tussen deze uitersten: ze dienen te worden afgedrukt (gebeurt na elektronisch 
invullen bij fase 2 formulieren) en per post te worden verstuurd. 
Het transporteren geschiedt bij papieren en elektronische formulieren verschillend. Bij papieren formulieren 
vindt transport van het formulier plaats doordat iemand het zelf aflevert bij de betreffende instantie of het 
per post daar naartoe stuurt. Elektronische formulieren kunnen via mail worden getransporteerd of 
rechtstreeks in een database worden gemuteerd. In het eerste geval gebeurt dat via een mailserver en het 
mailbericht wordt vervolgens via een zogenaamde proxyserver de juiste kant van de digitale snelweg 
opgestuurd. Het rechtstreeks wegschrijven van de gegevens vanuit het formulier  in een database gebeurt 
met geprogrammeerde routines (opdrachten) welke aan een formulier gekoppeld zijn. Met behulp van een 
zogenaamde broker (berichtenmakelaar) is het aan de kant van de ontvanger mogelijk de gegevens uit het 
formulieren inclusief bijlagen op verschillende manieren naar het juiste adres te sturen: dit kan zowel naar 
een mailbox/functionele postbus zijn, een database of een workflowproces. 
De hoedanigheid van het versturen van het elektronische formulier kan verschillen. Lange tijd werd voor 
het transporteren van de gegevens in het formulier gebruik gemaakt van een text bestand (.txt), maar 
tegenwoordig wordt veelal gebruik gemaakt van een gestructureerd XML bestand10. Omdat het XML 
bestand geen opmaak bevat is het voor een ontvanger moeilijk om de inhoud van het formulier vast te 
stellen. Daarom is het verstandig om naast het XML bestand ook een PDF bestand aan te leveren waarin 
de vormgeving van het formulier wel is opgenomen. Het PDF bestand dient idealiter gelijk te zijn aan de 
hierboven beschreven overzichtspagina. 
Naast het formulier zelf dienen de bij het bij elektronische formulier bijgevoegde bijlagen ook te worden 
getransporteerd naar de ontvangende instantie. Voor de bijlagen wordt meestal een maximale omvang 
(bijvoorbeeld 5 megabyte) ingesteld om ervoor te zorgen dat niet te veel data hoeft te worden 

 
10 XML staat voor eXtensible Markup Language. Dit formaat biedt de mogelijkheid om gegevens op een gestructureerde manier te 
transporteren. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/XML.   
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getransporteerd. Ook is het mogelijk om in te stellen dat een beperkt aantal formaten kan worden 
bijgevoegd. Veel gebruikte formaten zijn Word, Excel, PowerPoint, JPEG, TIFF en PDF bestanden. 
Wanneer de bijlagen naar een mailbox worden gestuurd, kan dat problemen opleveren bij mails groter dan 
5 megabyte (MB). Om te zorgen dat een formulier met bijlagen, dat groter dan 5 MB is, goed wordt 
getransporteerd, kan ook gebruik worden gemaakt van een FTP11 of SOAP XML11 koppeling. 
Door de rechtstreekse koppeling naar een verwerkend systeem kunnen gegevens automatisch worden 
getransporteerd. Hierdoor kunnen de gegevens sneller worden overgebracht naar de ontvangende partij 
en het reduceert fouten die kunnen ontstaan door het overtypen van informatie. Keerzijde is dat deze 
informatie kan worden afgetapt op het Internet of verloren kan gaan. Om het transport betrouwbaar plaats 
te laten vinden is het daarom nodig om een beveiligde verbinding (een zogenaamde secure socket layer 
ofwel SSL verbinding) te realiseren. Tevens is het verstandig een ontvangstbevestiging te sturen naar de 
afzender van het formulier. Aan de ontvangmail kan het PDF bestand worden bijgevoegd zodat de invuller 
een kopie van het ingediende formulier ontvangt voor zijn administratie. 

 
11 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/FTP voor meer informatie over FTP en http://nl.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol 
voor meer informatie over SOAP XML.  
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2.3 Overzicht verschillen papieren en elektronische formulieren 
Hierboven zijn de verschillen tussen papieren en elektronische formulieren beschreven. In onderstaande 
tabel worden de verschillen nog eens samengevat. Een dergelijk overzicht ontbreekt in de literatuur, maar 
is voor dit onderzoek noodzakelijk om het gebruik van formulieren als communicatiemiddel en de daaraan 
verbonden conventies te kunnen begrijpen. 
 

Functionaliteit Papieren formulier Elektronisch formulier 

Controle Bladeren, lezen, invullen Weergave scherm, activatie venster, 

positie document, lezen, gebruik van 

buttons, hypertexten, pop-ups, scroll 

bar en selectievelden, positie cursor en 

invullen 

Beschikbaarheid Ten kantore van instantie of via post, op 

openingstijden 

In principe 24 uur per dag via Internet 

Lay-out Organigrammen, grafieken, tabellen, 

figuren, spatiëring en lijnen kunnen zijn 

ingesteld op vaste posities en groottes 

Organigrammen, grafieken, tabellen, 

figuren, spatiëring en lijnen mogelijk 

maar lastig in te stellen qua positie en 

grootte bij HTML, uitzondering vormt 

PDF 
 

 Alle mogelijke lettertypes te gebruiken 

en vast te leggen 

Alleen lettertypes Arial, Courier, 

Helvetica en Verdana zijn standaard op 

alle computers 
 

 Kopiëren/afdrukken mogelijk Afdrukken van elektronische 

formulieren leidt tot andere indeling 

dan op het scherm, m.u.v. PDF 

formulieren 

Navigatie en selectie Door bladeren en concentratie op een 

element 

Door middel van muisbewegingen, 

scrollen (via scroll wheel of scroll bar), 

muiskliks of tab-toets, activeren 

hoofdelement op pagina met enter-

toets 

Tekstvelden Vaak grafisch vormgegeven door een 

vakje of een lijn, mogelijkheid om tekst 

onbegrensd hierbuiten te schrijven 

 

 

 

 

 
 

Visueel beperkte personen kunnen 

papieren formulieren niet zelfstandig 

invullen 
 

Corrigeren kan door te werken met 

middelen als typex, gum of correctielint 

 
 

Vaak grafisch vormgegeven door een 

vakje, mogelijkheid om tekst te 

begrenzen tot maximum aantal 

karakters, ook mogelijk om textbox of 

textarea in te stellen welke groter 

wordt wanneer aantal karakters groter 

is dan de oorspronkelijke grootte van 

het tekstvak 
 

Mogelijkheid tot (voor)lezen van tekst 

uit het formulier en het invullen via een 

brailletoetsenbord 
 

Corrigeren is mogelijk door tekst te 

verwijderen en gewenste tekst in te 

voeren 
 



 

Universiteit Utrecht Zakia en Cornelis in formulierenland Pagina 21/100 

Indien gekoppeld aan een 

geautomatiseerd systeem kunnen 

papieren formulieren worden voorzien 

van reeds bekende gegevens 

Mogelijkheid om bekende informatie 

voor in te vullen uit bestanden of 

databases en allerhande berekeningen 

te maken 

Selectievelden 

 

Radio buttons, checkboxes 

 

Radio buttons, checkboxes, drop-down 

lists, list boxes, combo boxes 

Sturingsmiddelen Tekstueel, evt. met verwijzing naar 

rubrieken,  cijfers van rubrieken of 

pijlen 

Tekstueel, validatie van ingevulde 

gegevens, verplichten van velden, 

routering (tonen/niet tonen) 

Informatieverstrekking Instructieteksten in de kantlijn, in de 

lopende tekst of in een bijvoegvel 

opgenomen 
 

Helpteksten meestal in de lopende 

tekst, in voetnoten of in een bijvoegvel 

opgenomen 
 

Toelichting op begrippen meestal in de 

lopende tekst, in voetnoten of in een 

bijvoegvel opgenomen 

In de lopende tekst, onder een knop, 

hyperlink, mouse over  of vraag-, 

uitroep- of i-teken opgenomen 
 

In de lopende tekst, vaak onder een 

hyperlink, mouse over, vraag- of i-

teken opgenomen 
 

In de lopende tekst, vaak onder een 

hyperlink, mouse over, vraag- of i-

teken opgenomen in een speciale 

(alfabetisch geordende en 

doorzoekbare) begrippenlijst 

Het bijvoegen van bijlagen Handmatig D.m.v. upload 

Opslaan van gegevens Ingevulde gegevens zijn vastgelegd op 

het papier 

Digitale opslag mogelijk, o.a. met DigiD 

Controleren van ingevulde gegevens Ingevulde gegevens zijn vastgelegd op 

het papier en kunnen worden nagezien 

Mogelijkheid om overzichtspagina te 

tonen met samenvatting van vragen en 

antwoorden in HTML of PDF formaat 

Rechtsgeldig maken en identificeren Akkoord verklaren met voorwaarden 

middels een handtekening en 

identificeren door verstrekken 

naamsgegevens 

Akkoord verklaren met voorwaarden 

middels DigiD en/of elektronische 

handtekening, identificeren door 

verstrekken naamsgegevens 

Het versturen en transporteren van het 

formulier en bijlagen 

Fysiek of per fax 

 
 

Via post op het juiste adres bezorgd 

Digitaal via mail, FTP of SOAP o.a. in 

XML en PDF formaat 
 

Via broker, proxyserver,  mailserver en 

geprogrammeerde routines op het 

juiste adres bezorgd 

Tabel 2 Overzicht van aanwezige functionaliteiten in papieren en elektronische formulieren 
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2.4 Richtlijnen voor het ontwerp van formulieren 
Richtlijnen voor het ontwerp van formulieren treft men aan in verschillende vormen. Het kunnen 
voorgeschreven standaarden zijn zoals de Webrichtlijnen (Advies Overheid.nl, 2006b) of de Stijlgids 
Rijksoverheid (VoRa, 2006), maar het kunnen ook praktische tips zijn om ontwerpers op weg te helpen bij 
het ontwerp van een formulier. De richtlijnen zijn te vinden als korte opsommingen om als 
geheugensteuntje te dienen bij het ontwerp (Bureau Taal, 2006; Nielsen, 2005; Timmerman, 2006), als 
lange lijsten (Advies Overheid.nl, 2006b) of in boekvorm (Jansen et al., 1989; Nielsen en Loranger, 2006). 
In plaats van de term richtlijn wordt in de ontwerpwereld ook wel gesproken van heuristieken12. 
Heuristieken zijn procedures en principes die ontwerpers helpen bij het verkennen en nemen van 
beslissingen bij een reeks ontwerpopties (Van der Geest en Spyridakis, 2000). Het zijn adviezen die 
worden aangeboden door uiteenlopende auteurs. Ze zijn meestal gebaseerd op eigen of andermans 
ervaring, onderzoeksrapporten en praktijkervaring Russell et al., 1997). De heuristieken kunnen zowel als 
richtlijnen voor aanvang met een ontwerp worden gebruikt of als checklist voor de evaluatie van een 
ontwerp achteraf. 
De Jong en Van der Geest (2000) hebben onderzocht op welke aspecten heuristieken betrekking hebben, 
op welke wijze de heuristieken tot stand komen en zijn onderbouwd. Hoewel hun indeling gebaseerd is op 
websites kan deze doorgetrokken worden naar het ontwerp van formulieren. De Jong en Van der Geest 
onderscheiden vier typen: 

1) Standaardgebaseerde heuristieken: deze heuristieken zijn gebaseerd op officiële, goedgekeurde 
regels voor ontwerpers. Deze richtlijnen worden in de praktijk vaak gebruikt voor het verkrijgen van 
een certificaat (zie bijvoorbeeld http://www.accessibility.nl/toetsing/waarmerkdrempelvrij, W3C, 
1999 en http://www.digid.nl/overheid/deelnemen-aan-digid/hoe/). Dit type is vaak gericht op de 
toegankelijkheid (accessibility), waarbij niet noodzakelijkerwijs rekening wordt gehouden met 
gebruiksvriendelijkheid (usability) en de effectiviteit van de toepassingen. 

2) Theoriegebaseerde heuristieken: deze heuristieken zijn afgeleid van algemene, bekende en 
geaccepteerde wetenschappelijke theorieën. Dit type is vaak afkomstig uit disciplines als human-
computer interaction (HCI), taalbeheersing en grafisch ontwerp. 

3) Onderzoeksgebaseerde heuristieken: deze heuristieken zijn gebaseerd op specifiek experimenteel 
onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit zoals bijvoorbeeld het onderzoek van 
Nielsen en Loranger (2006). Dit soort heuristieken zijn meestal gericht op website- of 
formulierelementen als hypertext, aan knoppen gekoppelde functionaliteiten en kleurgebruik. 

4) Heuristieken uit de praktijk: deze heuristieken hebben betrekking op richtlijnen die niet 
ondersteund worden door standaarden, theorie of onderzoek maar ontwikkeld zijn op basis van 
inzichten van professionele webdesigners uit de praktijk. Dit type kan men o.a. aantreffen in 
handboeken over webdesign en formulieren (zie o.a. 
http:/www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html). 

 
Het is niet eenvoudig om een scherpe grens tussen de vier soorten heuristieken te trekken. Vaak lopen ze 
door elkaar. Het is ook moeilijk om aan te geven welk type de voorkeur geniet voor het verbeteren van de 
kwaliteit van websites en formulieren. In alle typen heuristieken kunnen voor ontwerpers namelijk 
waardevolle aanknopingspunten zitten om er een goed product mee te ontwerpen. Lastig is dat 
heuristieken van verschillende auteurs elkaar tegen kunnen spreken, waardoor het aan de ontwerper is om 
te bepalen welke als meest waardevol wordt beschouwd (De Jong en Van der Geest, 2000). 
De heuristieken worden in verschillende vormen gepresenteerd. Het verschil zit ‘m meestal in de structuur 
en formulering van de richtlijn: ze kunnen als stelling of als vraag zijn geponeerd en er kan onderscheid 
worden gemaakt in het niveau van de heuristieken. Bij stellingen wordt vaak een verklaring gegeven 

 
12 Het woord heuristiek komt uit het Grieks en betekent ontdekking. 
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waarom iets zo is of een beschrijving gegeven van de condities waaronder het moet worden toegepast. Bij 
vragen is de opzet meer open (Russell et al., 1997). Met het niveau van de heuristiek wordt bedoeld dat ze 
een algemeen karakter kunnen hebben (hoog niveau zoals bijvoorbeeld: ‘zorg voor een gebruiksvriendelijk 
ontwerp’) of een specifieker kunnen zijn (laag niveau zoals bijvoorbeeld: ‘gebruik korte zinnen’). De 
heuristieken op hoog niveau laten meer ruimte voor interpretatie waardoor ze lastiger toe te passen zijn 
(De Jong en Van der Geest, 2006). 
Ook de validiteit van de richtlijnen verschilt. Ze kunnen uiteenlopen van intuïtieve en speculatieve 
heuristieken tot wetenschappelijk onderbouwde of juridisch vastgestelde richtlijnen. Het meest 
overtuigende bewijs voor het valideren van een heuristiek wordt geleverd wanneer een onderzoek 
aantoont dat een website of formulier ontworpen met een set van richtlijnen beter is dan eentje waarbij 
geen gebruik is gemaakt van bekende heuristieken. De beoordeling van de validiteit is subjectief en wordt 
in de praktijk zowel bepaald door de inhoudelijke toepasbaarheid als de onderbouwing van de richtlijn. Met 
andere woorden, het is afhankelijk van welke richtlijnen een ontwerper op een bepaald moment zoekt en 
de onderbouwing die hij daarbij aantreft. Ook de bekendheid van de auteur speelt een belangrijke rol (De 
Jong en Van der Geest, 2006). 
Wanneer heuristieken zich in de praktijk hebben bewezen en tot algemene regels worden verheven, 
kunnen ze zich tot conventies ontwikkelen. Dergelijk bewijs kan ontstaan door het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek of door het vaststellen van de heuristieken tot conventies door een daartoe 
bevoegd instituut. Voorbeelden hiervan zijn de webrichtlijnen van Advies Overheid.nl 
(http://webrichtlijnen.overheid.nl) welke zijn vastgesteld door de Tweede Kamer en de stijlgids websites 
rijksoverheid welke is vastgesteld door de Voorlichtingsraad (VoRa, 2006). 
Vanuit de gebruikerskant bezien zijn ontwerprichtlijnen van belang om gebruikers in staat te stellen te 
voorspellen wat een handeling voor effect heeft en hoe onderdelen kunnen worden bediend (Nielsen, 
2004). Omdat groepen gebruikers richtlijnen delen en handhaven kunnen ze zich over langere periode 
ontwikkelen tot vaste (gebruiks)regels, de in hoofdstuk 1 reeds beschreven conventies. Als vuistregel kan 
worden gehanteerd dat wanneer 85% van de gebruikers een richtlijn snapt (met andere woorden, de 
frequentie van een variabele 85% bedraagt), deze als een vaste eigenschap of conventie kan worden 
beschouwd (Jansen, 2006). 
Conventies zijn voor gebruikers van belang om hun verwachtingen aan te kunnen staven en afwijkingen 
mee te kunnen constateren. Binnen een groep veranderen dergelijke conventies maar zeer langzaam 
vanwege de behoefte aan vaste regels. Afgezet tegen verschillende groepen, disciplines, organisaties en 
culturen kunnen de conventies echter hopeloos vluchtig, kwetsbaar en veranderbaar blijken. Het kan 
voorkomen dat de ene groep de waarde van een conventie van een andere groep totaal niet inziet en 
begrijpt. De conventies ontwikkelen zich namelijk onder invloed van reeds bestaande waarden en 
omstandigheden binnen een groep. Om het bestaan van een conventie binnen een groep volledig te 
kunnen begrijpen, dienen ze daarom in cultuurhistorisch perspectief te worden bezien (Kostelnick en 
Hassett, 2003). 
In paragraaf 2.2 en 2.3 zijn de verschillen tussen papieren en elektronische formulieren beschreven en 
opgesomd. Deze verschillen in functionaliteit leiden tot verschillen in gebruik. En de verschillen in gebruik 
leiden vervolgens weer tot verschillen in conventies. Bij weinig ervaren gebruikers van elektronische 
formulieren kan het voorkomen dat wordt teruggegrepen naar conventies van (traditionele) papieren 
formulieren. Voor de analyse binnen dit onderzoek naar gebruik van elektronische formulieren door 
kwetsbare en weinig ervaren gebruikers is het daarom van belang de verschillen tussen functionaliteiten 
en gebruik van papieren en elektronische formulieren scherp te hebben. Ook is het zinvol om te kijken hoe 
verschillende groepen kwetsbare gebruikers met de formulieren omgaan. 
 
In onderstaande vier paragrafen zullen de ontwerprichtlijnen die specifiek voor formulieren gelden verder  
worden toegelicht. Het voert te ver om alle bestaande richtlijnen rondom formulieren te behandelen. Niet 
alleen zou dit een zeer uitgebreid boekwerk opleveren, maar hierdoor zou het accent van het onderzoek 
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ook verschuiven. Daarom wordt in de eerste paragraaf een overzicht gegeven van de ontwerprichtlijnen 
die volgens Jansen et al. (1989) op hoofdniveau bij formulier een rol spelen en daarmee als 
uitgangspunten kunnen worden gezien. Deze uitgangspunten worden in hoofdstuk 3 gebruikt om de 
onderzoeksvragen en de afhankelijke variabelen mee af te leiden en te formuleren. In de paragrafen 2.6 
en 2.7 volgt het overzicht uit de bureaustudie naar richtlijnen die samenhangen met de oriëntatie van 
formuliervelden en presentatie van selectievelden. Deze richtlijnen worden in hoofdstuk 3 gebruikt voor het 
specificeren van de onderzoeksvragen en de variabelen binnen dit onderzoek. Ze zijn daarnaast 
gehanteerd bij het samenstellen van het onderzoeksmateriaal om een zo goed mogelijk ontwerp mee te 
creëren. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met een paragraaf over ontwerprichtlijnen voor formulieren 
die vanuit het perspectief van de in dit onderzoek betrokken doelgroep (kwetsbare ouderen en 
allochtonen) dienen te worden nagestreefd. 
 
2.5 Algemene richtlijnen voor formulieren 
Het is bij formulieren uitermate belangrijk dat de invuller voortdurend goed weet wat hij moet doen, niet 
onnodig belast wordt (bijvoorbeeld door vragen die hij niet hoeft in te vullen) en bij iedere vraag precies 
weet wat hij moet invullen zodat hij foutloze antwoorden kan geven. Zo niet, dan wordt het invullen tot een 
worsteling, haken invullers voortijdig af en kan een instantie bij foutieve of onvolledige gegevens alsnog 
achter de juiste gegevens aan. Dit is een kostbare operatie. Een moeilijk of slecht invulbaar formulier 
schaadt bovendien het imago van de organisatie: het beeld kan ontstaan dat de organisatie niet 
klantvriendelijk wil zijn. Formulieren moeten daarom zeer zorgvuldig worden opgesteld, zeker als ze in 
grote hoeveelheden worden gebruikt. De meest centrale en fundamentele richtlijn om aan de hiervoor 
gemelde punten gehoor te geven luidt dat men bij het ontwerp van formulieren rekening dient te houden 
met gebruiksvriendelijkheid. 
In 1989, enkele jaren voordat computers op grote schaal hun intrede in de maatschappij deden, hebben 
Jansen et al. het principe van gebruiksvriendelijkheid omschreven met de meer op het proces gerichte 
term invulgemak. Invulgemak is het gemak waarmee iemand een bepaald formulier kan invullen. Om dit te 
concretiseren formuleerden Jansen et al. vijf richtlijnen op hoofdniveau die voor het ontwerp van het 
formulier van wezenlijk belang zijn: 
 
Effectiviteit 
Het formulier moet correct kunnen worden ingevuld. Er moeten precies die gegevens in staan die nodig 
zijn voor een juiste beslissing, zowel aan de kant van de gebruiker als aan de kant van de ontvangende 
instantie. 
 
Efficiëntie 
Het invullen van het formulier mag niet meer tijd en moeite kosten dan strikt noodzakelijk. 
 
Autonomie 
De invuller moet in staat zijn om het formulier zelfstandig in te vullen, zonder daarbij hulp van anderen in te 
roepen of andere hulpmiddelen (handleidingen, websites of brochures) te gebruiken. In de praktijk is een 
dergelijke autonomie moeilijk te bereiken, zodat voorzieningen als helpdesks en spreekuren in het leven 
worden geroepen. Dergelijke faciliteiten dienen -hoezeer ook van belang- een aanvullend karakter te 
hebben. Zelfredzaamheid van de invuller dient voorop te staan. 
 
Inzichtelijkheid 
De invuller moet begrijpen of, en zo ja, waarom het formulier moet worden ingevuld, waar de verschillende 
gegevens voor nodig zijn, wat er met die gegevens gebeurt en wat hem verder te wachten staat. Optimale 
inzichtelijkheid van het formulier is niet alleen bevorderlijk voor de kans van slagen bij het invullen van het 
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formulier. Ook het bevoegd gezag heeft er belang bij te voorkomen dat er verkeerd begrepen regelingen 
en procedures leiden tot foutief ingevulde formulieren. 
 
Aantrekkelijkheid 
Echt plezierig zal het invullen van een formulier wel nooit worden. Maar het hoeft ook geen onnodige 
weerstand op te roepen. Hoe beter gemotiveerd iemand een lastige taak uit kan voeren, hoe groter is de 
kans dat de taak tot een goed einde wordt gebracht. Zo is het ook met het invullen van een formulier: een 
aantrekkelijk formulier vergroot de motivatie en verkleint de kans op fouten (naar Jansen et al., 1989). 
 
2.6 Richtlijnen tekstvelden 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de richtlijnen die naar voren zijn gekomen uit de 
bureaustudie naar het samenstellen van tekstvelden en oriëntatieaspecten daarbij.  
 

Functionaliteit Toelichting 

Variabele invoer in het tekstveld Tekstvelden dienen de mogelijkheid te bieden om tekst te schrijven, wijzigingen of 

verwijderen. De invoer van de tekst kan verschillende karakters (bijvoorbeeld 

letters, cijfers en diakritische tekens) bevatten (Microsoft Corp., 1992). 

Geen overbodige tekstvelden Het stellen van overbodige of vermijdelijke vragen wordt sterk afgeraden en 

formulieren dienen zo kort mogelijk te worden gemaakt (Jansen et al., 1989; 

Bureau Taal, 2006; Timmerman, 2006; Vroom, 2006). Invullers dienen alleen die 

vragen te zien, die op hen van toepassing zijn (Vroom, 2006). 

Omvang van het tekstveld De meeste tekstvelden zijn slechts één regel hoog. Tekstvelden dienen echter 

groot genoeg zodat een invuller de ruimte heeft om gewenste informatie in te 

vullen (Timmerman, 2006). Het moet voor gemiddeld gebruik niet nodig zijn te 

scrollen om de ingevoerde gegevens na te lezen. Gebruikers horen alle ingevulde 

informatie in één keer te zien. Ook dient de breedte en hoogte van het tekstvak 

een indicatie te geven van wat men kan invullen (Vroom, 2006). Vroom pleit er ook 

voor om aan te geven hoeveel karakters kunnen worden ingevuld als het 

maximale aantal groter is dan de grootte van het invoerveld. Beter kan ernaar 

worden gestreefd om maximaal aantal karakters en de grootte van het tekstveld 

zoveel mogelijk gelijk te schakelen zodat de invuller niet met onverwachte 

verrassingen (in dit geval het buiten het kader vallen van tekst) wordt 

geconfronteerd (Timmerman, 2006). 

Er zullen altijd gebruikers zijn die meer gegevens invullen dan voorzien, maar zorg 

er in ieder geval voor dat de gemiddelde gebruiker ermee uit de voeten kan en niet 

hoeft te scrollen. Het U.S. Departement of Health and Human Services (2006) pleit 

ervoor om naast of in het veld aan te geven als er gebruik wordt gemaakt van een 

maximum aantal karakters. Dit is voor zover bekend geen conventie. 

Wanneer een tekstveld meerdere regels hoog is, dient ctrl + enter te worden 

gebruikt om de cursor naar de volgende regel in het tekstvak te verplaatsen. Een 

normale enter dient namelijk het hoofdelement van de pagina uit te voeren 

(Microsoft Corp., 1992). 

Verplaatsen in het tekstveld Met de pijl-toetsen op het toetsenbord (←, ↑, →, en ↓) moet het mogelijk zijn om 

de cursor door het veld te verplaatsen. In 1992 ging Microsoft er daarnaast van uit 

dat wanneer tegelijkertijd de ctrl toets werd ingedrukt dat de cursor dan zowel 

horizontaal als verticaal naar het begin of eind van de tekst zou springen. 

Tegenwoordig hanteert Microsoft een afwijkende functionaliteit, namelijk het 

verspringen van woord naar woord wanneer van een combinatie van de ctrl toets 
en de pijl-toetsen ← of → gebruik wordt gemaakt. Wanneer gebruik wordt 

gemaakt van een combinatie van de ctrl toets en de pijl-toetsen ↑ of ↓ dan 
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verspringt de cursor over het algemeen naar het begin van de alinea (bij Word), 

maar deze functionaliteit wijkt af bij andere applicaties. 

Horizontaal scrollen vermijden Bij de oriëntatie van velden in een formulier dient rekening te worden gehouden 

met dat gebruikers niet horizontaal hoeven te scrollen. Het horizontaal 

verplaatsen is volgens onderzoek een langzame en vervelende manier om het hele 

scherm te kunnen zien (U.S. Departement of Health and Human Services, 2006). 

Dit hangt samen met het feit dat een scroll wheel van een muis alleen verticaal 

kan scrollen, waardoor een gebruiker voor het horizontaal verplaatsen binnen een 

venster gebruik moet maken van de scroll bar (onderin het scherm van een 

browser). Dit vereist een extra handeling die het gebruik vertraagt. 

Het horizontaal en verticaal uitlijnen 

van pagina-elementen 

Gebruikers geven de voorkeur aan uitgelijnde items zoals tekstblokken, rijen, 

kolommen, checkboxes, radio buttons, invoervelden etc. De uitlijning dient daarbij 

consistent te geschieden. Het verspringen van uitlijningen levert namelijk een 

onrustig beeld op (U.S. Departement of Health and Human Services, 2006). 

Verticaal i.p.v. horizontaal 

gepositioneerde velden en items 

Wanneer een aantal gerelateerde velden of items worden getoond dan is het beter 

om ze verticale ten opzichte van elkaar te plaatsen dan horizontaal (Nygren, 1996; 

Nielsen, 2004). Uit onderzoek blijkt dat het ‘scannen’ van informatie in horizontale 

geplaatste items gebruikers namelijk 20% meer tijd kost dan het scannen van een 

verticale gepositioneerde items (U.S. Departement of Health and Human Services, 

2006). In tegenspraak daarmee toonde het onderzoek van Lentz en De Jong, 2005) 

juist aan dat horizontaal georiënteerde adresvelden efficiënter werden ingevuld. 

Toon duidelijke labels bij tekstvelden Maak gebruik van labels bij tekstvelden om gebruikers te laten begrijpen welke 

waarden ingevuld moeten worden in een tekstveld. De labels dienen duidelijk, 

precies en niet ambigue te zijn. Ook is het van belang dat gebruikers de labels niet 

verwarren met de tekstvelden zelf. Daarom dienen de labels bij voorkeur als vet 

weergegeven tekst te worden gemarkeerd (U.S. Departement of Health and 

Human Services, 2006). Volgens Wroblewski (2006) zorgt een weergave in vette 

letter voor een groter visuele ‘gewicht’ waardoor de karakters in de lay-out meer 

naar de voorgrond worden gebracht. 

Positionering labels tekstvelden Zorg ervoor dat labels dicht genoeg bij de bijbehorende invoervelden staan zodat 

gebruikers het veld als beschrijving van het invoerveld beschouwen. De labels 

dienen bij voorkeur boven het invoerveld te worden geplaatst (Lentz en De Jong, 

2005; U.S. Departement of Health and Human Services, 2006; Penzo, 2006; 

Wroblewski, 2006) omdat invullers zich dan niet apart op het label en het 

invoerveld hoeven te concentreren maar in een vloeiende beweging door kunnen 

werken. Er dient voldoende ruimte tussen de tekstvelden te worden geplaatst 

zodat duidelijk is welk label bij welk tekstveld hoort (Penzo, 2006). 

Volgorde-oriëntatie  velden Adresvelden kunnen het beste in een gebruiksgeoriënteerde volgorde worden 

aangeboden, d.w.z. volgens de opzet voornaam/voorletters, tussenvoegsel, 

achternaam (Lentz en De Jong, 2005). 

Logische tabvolgorde tekstvelden Zowel met de tab-toets als met een klik met de linker muisknop dient een 

tekstveld te kunnen worden geactiveerd. Nadat het veld is geactiveerd, dient de 

cursor knipperend in het veld aanwezig te zijn (Microsoft Corp., 1992). Zorg ervoor 

dat ervaren gebruikers met de tab-toets het formulier logisch kunnen doorlopen. 

Hierdoor hoeven gebruikers niet te schakelen tussen toetsenbord en muis en dat 

bespaart tijd (en reduceert de kans op het ontstaan van RSI). Door gebruik van de 

tab-toets dient de cursor naar het meest dichtstbijzijnde of het volgende 

opgesomde item te springen. Als volgorde dient van links naar rechts en van 

boven naar onder te worden aangehouden (U.S. Departement of Health and 

Human Services, 2006). 
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Opsplitsen lange tekstvelden Deel lange tekstvelden op in meerdere korte invoervelden. Hierdoor kunnen 

gebruikers geholpen worden bij het detecteren van invoerfouten (U.S. 

Departement of Health and Human Services, 2006). Een voorbeeld van deze 

richtlijn is wel eens te zien bij velden voor telefoonnummers, waarbij een 

opsplitsing is gemaakt tussen een veld voor het netnummer en een veld voor het 

abonneenummer.  Voor erg lange nummers kan dit zinvol zijn omdat zo beter 

gestructureerd en daardoor beter geconcentreerder invoer plaats kan vinden. 

Voor relatief korte velden zoals postcode en telefoonnummer wekt het eerder 

irritatie op dan dat het de gebruiker helpt. 

Reduceren wisselen muis en 

toetsenbord bij tekstvelden 

Zorg voor zo min mogelijk afwisseling van toetsenbord en muis: het schakelen 

tussen muis en toetsenbord kan ten koste gaan van de snelheid van het invullen 

van gegevens (U.S. Departement of Health and Human Services, 2006). 

Tekstvelden en selectievelden dienen elkaar dus zo min mogelijk af te wisselen. 
Tabel 3 Overzicht van richtlijnen voor het samenstellen en de oriëntatie van tekstvelden 
 
2.7 Richtlijnen selectievelden 
Zoals in de paragraaf 2.2 aangegeven zijn er twee soorten selectievelden die een keuze van één uit 
meerdere opties mogelijk maken, te weten radio buttons en drop-down lists. In onderstaande tabel zijn de 
richtlijnen die naar voren zijn gekomen uit de bureaustudie naar selectievelden opgenomen en toegelicht. 
 

Functionaliteit Toelichting 

Radio buttons voor het selecteren van 

één uit meerdere opties 

Radio buttons dienen gebruikt te worden wanneer slechts één keuze uit meerdere 

opties mag worden geselecteerd, waarbij de andere opties worden uitgesloten 

(gedeselecteerd).  

Nooit één radiobutton Gebruik nooit één enkele radio button. Gebruik ten minste twee radio buttons (U.S. 

Departement of Health and Human Services, 2006; Timmerman, 2006; Apple 

Computer Inc., 1992). 

Gebruik standaard visuele 

representaties voor radio buttons 

Een radio button behoort een klein cirkeltje te zijn die een opgevulde cirkel in zich 

heeft indien geselecteerd. Een checkbox dient een klein vierkantje te zijn waarin 

(bij voorkeur) een vinkje of een X geplaatst wordt indien geselecteerd. Haal deze 

visuele representaties niet door elkaar. Zorg er voor dat de standaard 

representaties worden gebruikt die binnen het besturingssysteem of de applicatie 

beschikbaar zijn (Nielsen, 2004). 

Groeperen van radio buttons Het groeperen van radio buttons is nodig om kenbaar te maken dat een set van 

radio buttons bij elkaar hoort. Voor de visuele scheiding van bij elkaar horende 

groepen radio buttons kan gebruik worden gemaakt van kaders, kleurvlakken of 

tabellen (Apple Computer Inc., 1992). Ook kan gebruik worden gemaakt van 

tussenkopjes (Nielsen, 2004). 

Selectie bij radiobuttons met muis en 

toetsenbord 

Het dient mogelijk te zijn om zowel met een muis als met een toetsenbord een 

radio button te selecteren. Gebruikers moeten het selectievakje of bijbehorend 

label kunnen aanklikken om een keuze te maken (Apple Computer Inc ., 1992; 

Nielsen, 2004; U.S. Departement of Health and Human Services, 2006). 

Bij het toetsenbord moet het mogelijk zijn om met de tab-toets de cursor naar een 

optie te verplaatsen, waardoor de button zelf ge-highlight moet worden (Microsoft 

Corp., 1992) of het label ge-highlight moet worden (Apple Computer Inc., 1992) 

door een tegenovergestelde kleur of gestippelde box om het label te plaatsen. Met 

de enter-toets (Microsoft Corp., 1992) of spatie-toets (Apple Computer Inc., 1992) 

moet het mogelijk zijn de optie te selecteren. Nielsen stelt daarnaast dat het 

gebruik van sneltoetsen voor t.b.v. frequent gebruikte radio buttons, bijvoorbeeld 

Alt + 1/2/3/4/5 voor de keuzeopties 1 tot en met 5 (Nielsen, 2004). Dit veronderstelt 
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dat gebruikers precies weten welke functionaliteit er onder een 

sneltoetscombinatie zit. Dergelijke kennis is lastig te stimuleren omdat dergelijke 

afspraken niet te veralgemeniseren zijn voor andere formulieren. In de praktijk 

wordt dit ook weinig toegepast. 

Positionering labels radio buttons Verticaal onder elkaar geplaatste radio buttons en bijbehorende labels moeten 

volgens Apple Computer Inc. (1992) links uitgelijnd zijn. Penzo (2006) heeft op 

basis van eyetracking onderzoek vastgesteld dat het plaatsen van de labels boven 

de velden het meest efficiënte ontwerp is. 

Duidelijk onderscheid opties bij radio 

buttons 

De opties dienen inhoudelijk duidelijk van elkaar te verschillen en er dient gebruik 

te worden gemaakt van algemene begrippen (Nielsen, 2004). 

Gebruik radio buttons voor selecties 

i.p.v. acties 

Radio buttons dienen te worden gebruikt voor het wijzigen van opties binnen een 

formulier. Het is niet de bedoeling dat ze worden gebruikt als alternatieve 

navigatieknoppen om door te springen naar een volgende of vorige pagina 

(Nielsen, 2004). 

Grenswaarde gebruik radio buttons en 

drop-down lists 

Met het oog op ruimtegebruik in een formulierontwerp, kan een drop-down list 

beter worden gebruikt dan radio buttons. Als grenswaarden tussen radio buttons 

en drop-down lists dient volgens  Microsoft Corp. (1992) 6 opties te worden 

aangehouden en volgens Apple Computer Inc. (1992) 7 opties. 

Weergave drop-down list Een drop-down list mag buiten een venster vallen. Maar wanneer er niet genoeg 

ruimte is om de lijst te tonen (bijvoorbeeld wanneer de rand van het scherm wordt 

bereikt), dan dient de drop-down list naar boven te worden geopend (Microsoft 

Corp., 1992). 

Uitklappen, selectie en sluiten van de 

drop-down list met muis en 

toetsenbord 

Het uitklappen van drop-down lists dient te geschieden wanneer met de muisknop 

op het pijltje naast de drop-down list wordt geklikt of wanneer op de getoonde 

waarde in de drop-down list wordt geklikt. De lijst dient weer te worden gesloten 

wanneer nogmaals op de pijl of standaard getoonde waarde wordt geklikt 

(Microsoft Corp., 1992). 

Een relatief onbekende functionaliteit is het gebruik van het toetsenbord voor het 

openen en sluiten van de lijst. Microsoft (1992) stelt dat wanneer de focus op de 

drop-down list is met behulp van de Alt + Down en Alt + Up toetsen de lijst dient te 

worden geopend en gesloten. Dit is geen algemeen bekende functionaliteit. 

Selectie van een item in de drop-down list kan door met de linker muisknop een 
item aan te klikken of door gebruik te maken van de omlaag-toets (↓) of omhoog-

toets (↑). Bij gebruikmaking van de linker muisknop dient de selectie direct te 

worden bevestigd en de lijst te worden gesloten. Bij gebruikmaking van de 

omlaag- en omhoog-toetsen dient de selectie pas te worden bevestigd wanneer 

gebruik wordt gemaakt van de enter-toets.  

Bij gebruikmaking van de tab-toets dient de focus van het veld te verdwijnen en de 

lijst automatisch te sluiten op basis van het geselecteerde item (Microsoft Corp., 

1992). 

Niet beschikbare opties selectievelden Wanneer een specifieke optie niet beschikbaar is dient deze grijs (in geval van een 

zwarte letterkleur) of in een tint (bij andere kleuren) te worden weergegeven. Ook 

dient deze optie niet te kunnen worden geselecteerd. Doel van deze weergave is 

de gebruiker bewust te maken dat er meerdere keuzes mogelijk zijn, maar dat de 

grijs/getinte opties door (de eerder in het proces geselecteerde of externe) 

omstandigheden niet beschikbaar zijn (Microsoft Corp., 1992). 

Breedte van drop-down list Rondom de breedte van de drop-down list of list box geldt een omstreden richtlijn. 

Microsoft Corp. (1992) stelt namelijk dat de lijst een vaste breedte en slechts een 

paar spaties breder hoeft te zijn dan de modale tekstbreedte van de items in de 

lijst. Deze richtlijn is voor zover bekend nooit aangepast of tegengesproken. Op 
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Internet zijn ook veel voorbeelden te vinden van het toepassen van de richtlijn. Het 

risico hierbij is echter dat gebruikers een deel van de items niet goed kunnen 

lezen omdat ze buiten het venster vallen (omdat een horizontale scroll bar over 

het algemeen ontbreekt en ook niet gewenst is).  

Beter is daarom de lengte van de opties in de drop-down list beperkt te houden en 

de breedte van de drop-down list zo brred te maken als de langste optie in de lijst. 

Drop-down list hoogte Een drop-down list moet hoog genoeg zijn om één item te kunnen tonen wanneer 

de drop-down list is gesloten (Microsoft Corp., 1992). 

Volgorde van items in drop-down list De volgorde van items in een drop-down list dient volgens Microsoft (1992) 

alfabetisch plaats te vinden wanneer het tekst en cijfergegevens betreft. Wanneer 

het datumgegevens bevat dient de ordening chronologisch plaats te vinden. Bij 

lange lijsten is het echter nuttig de meest gebruikte items bovenaan in de lijst te 

plaatsen en de rest alfabetisch te ordenen (Timmerman, 2006). 

Standaard waardes selectievelden Toon bij radio buttons en drop-down lists een standaard waarde wanneer een 

meest frequent gebruikte waarde kan worden gedefinieerd. Dit heeft tot resultaat 

dat de snelheid van invullen hiermee verhoogd kan worden. Wel dienen gebruikers 

de mogelijkheid te hebben de waarde te veranderen indien van toepassing (U.S. 

Departement of Health and Human Services, 2006). Nielsen (2004) en Penzo (2006) 

stellen zelfs dat altijd een standaard waarde moet worden ingesteld. Het risico 

hiervan is dat invullers de standaard waarde over het hoofd zien terwijl deze niet 

van toepassing is. 

Bewaren van gekozen opties bij 

selectievelden bij navigatie 

Wanneer een invuller naar een volgende of vorige pagina navigeert dan dienen de 

geselecteerde waardes van de radio buttons en drop-down lists bewaard te 

blijven. Een invuller moet dus niet verrast worden door het feit dat reeds ingevulde 

waardes verloren zijn gegaan en opnieuw moeten worden ingevuld (Nielsen, 2004; 

Timmerman, 2006; Vroom, 2006). Wanneer radio buttons worden gebruikt voor 

een zogenaamde vragenboomstructuur en routering binnen een formulier dan 

dienen de waardes op een lager (meer specifiek) niveau echter wel te worden 

geleegd wanneer op een hoger (algemeen) niveau een keuze wordt gewijzigd. Het 

legen van de velden op een lager niveau is nodig om de afhankelijkheden in een 

dergelijke vragenboom successievelijk juist op elkaar aan te laten sluiten. 
Tabel 4 Overzicht van richtlijnen voor het samenstellen van selectievelden 
 
2.8 Richtlijnen voor kwetsbare groepen van formulierengebruikers 
Tot slot wordt gekeken welke ontwerprichtlijnen specifiek voor kwetsbare groepen van formulieren-
gebruikers als ouderen en allochtonen kunnen worden gehanteerd om de gebruiksvriendelijkheid zo veel 
mogelijk te bevorderen. 
 
Ouderen, computers en Internet 
De groep ouderen in onze samenleving wordt steeds groter. Wereldwijd vertegenwoordigen personen van 
65 jaar en ouder 13% van de totale populatie en verwacht wordt dat het aantal tot 22% stijgt in 2030 
(Czaja, 2005). Hun belang in maatschappij neemt hierdoor ook toe en ontwerpers doen er daarom goed 
aan serieus rekening te houden met deze belangengroep (Czaja, 2004). De snel groeiende groep senioren 
bestaat niet alleen uit ouderen die zorgafhankelijk zijn, maar ook uit ouderen die zelf invulling willen en 
kunnen geven aan hun leven. Ouderen moeten naar eigen inzicht vorm kunnen geven aan hun leven, 
waarbij gestreefd wordt naar een grotere mate van participatie van ouderen in de samenleving (Batenburg 
et al, 2004). 
Computers en Internet vormen meer en meer een mogelijkheid om in de behoeften en wensen voor 
ouderen en de mensen in hun omgeving te voorzien. Allerhande toepassingen kunnen het emotionele en 
fysieke welbevinden van ouderen stimuleren en er voor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven 
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wonen. Zo kan het Internet bijvoorbeeld als een bron van informatie dienen, een mogelijkheid bieden voor 
het leggen van contacten (zie o.a. www.seniorweb.nl), er bestaan programma’s voor het trainen van 
lichamelijke en mentale functies en bestellingen of aanvragen kunnen worden verricht via elektronische 
formulieren. Helaas wordt bij het ontwerp van deze toepassingen vaak weinig rekening gehouden met 
ouderen, waardoor deze problemen kunnen ervaren bij het gebruik (Czaja, 2004 en 2005). 
Twee belangrijke voorwaarden om aan de slag te gaan met de diverse toepassingen zijn de motivatie 
(willen) en vaardigheid (kunnen) van ouderen  (Batenburg et al., 2004). Tegenwoordig treft men allerhande 
cursussen voor ouderen aan om in contact te komen met deze nieuwe communicatiemedia en zichzelf te 
trainen in hun vaardigheden. Zo worden onder andere (beginners)cursussen Windows, Word, 
telebankieren en Internet gegeven (zie o.a. www.seniorweb.nl en www.doenjadienstverlening.nl). Door in 
eigen tempo aan de vaardigheden te kunnen werken en vragen en problemen in groepsverband te 
bespreken neemt de motivatie over het algemeen vanzelf toe (Batenburg et al., 2004). 
In de literatuur worden verschillende problemen onderkend die ouderen in fysieke en cognitieve zin 
ervaren bij het gebruik van computers en Internet. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van 
de beperkingen die over het algemeen optreden bij vijftigplussers.  
 

Eigenschap Beperking 

Cognitieve activiteit neemt af De cognitieve activiteit die tegelijkertijd kan plaatsvinden neemt af (Hawthorn, 

2000). De verwerking van prikkels en in het bijzonder informatieverwerking wordt 

hierdoor minder. 

Aandacht neemt af De capaciteit om aandacht te schenken aan objecten af, waardoor het moeilijk is 

een keuze te maken in een website met veel beeldelementen (Czaja, 2005). 

Ouderen zijn ook minder in staat om minimale verplaatsingen van objecten waar 

te nemen. Bij gedimd licht neemt de visuele accuratesse zelfs zeer snel af 

(Hawthorn, 2000). 

Geheugen neemt af Het geheugen van ouderen neemt af: één op de tien personen van 65 jaar of ouder 

en bijna de helft van 85 jaar en ouder lijdt aan Alzheimer maar ook minder 

ernstige geheugenproblemen treden op (Czaja, 2005). 

Afname visuele waarneming  Problemen in de visuele waarneming (het zicht) beginnen rond je veertigste. 

Visuele accuratesse, ofwel de mogelijkheid om fijne details te zien, verdwijnt in de 

loop van de jaren. Het visuele veld waarin waarnemingen kunnen worden gedaan 

wordt tevens kleiner. Hierdoor is het van belang dat bij elkaar horende objecten 

ook dicht bij elkaar worden geplaatst (Hawthorn, 2000). 

Afname kleurwaarneming Ook de kleurwaarneming, met name in het kleurenspectrum van blauw tot groen, 

neemt in de loop der tijd af (Hawthorn, 2000). Ook het kleurenonderscheid neemt 

af waardoor gekleurde tekst (i.p.v. zwart) op een witte of gekleurde achtergrond 

voor problemen zorgt. 

Gehoor Vanaf 50 jaar neemt het gehoor met ongeveer 20% af en vanaf 75 jaar neemt het 

gehoor zelfs tot 75% af (Kurniawan et al., 2006). 

Tastzin neemt af De responstijd bij meer complexe motorische taken neemt toe doordat de 

gevoeligheid van de tastzin afneemt. Ouderen zijn voorzichtiger en langzamer in 

het maken van muisbewegingen (Hawthorn, 2000). 

Vermogen om continue beweging 

neemt af 

Het vermogen om continue bewegingen te maken neemt af en er ontstaan meer 

onderbrekingen in de coördinatie van bewegingen (dit is o.a. ook te zien in de 

afname van de kwaliteit van het handschrift). Hierdoor is het lastig voor ouderen 

om inputapparaten zoals een muis en toetsenbord goed te bedienen (Kurniawan et 
al., 2006). 

Tabel 5 Overzicht van optredende beperkingen t.a.v. fysieke en mentale functies bij ouderen 
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Te zien is dat ouderen met het op leeftijd komen te maken krijgen met een aantal fysieke en mentale 
beperkingen die het gebruik van computers en Internet steeds lastiger maakt. Tezamen met de 
achterstand die ouderen kennen in het gebruik van de computer in het dagelijks leven, kan het soms een 
hele opgave voor ouderen zijn om zaken voor elkaar te krijgen in de digitale wereld. Het ontwerp moet 
daarom niet alleen gericht zijn op de capaciteiten van ouderen maar ook op hun strategieën om doelen te 
bereiken binnen een applicatie of website. Ouderen zijn minder bekend met computers en 
beeldschermontwerpen (interfaces genaamd) en keuzevrijheid is om die reden belangrijk. Er dient daarom 
met zo min mogelijk negatieve consequenties en valse alarmeringen (foutmeldingen) rekening te worden 
gehouden (Goodman en Lundell, 2005). 
 
Allochtonen, computers en Internet 
Rondom het gebruik van Internet en computers door allochtonen is aanzienlijk minder bekend. In de 
literatuur is nauwelijks informatie te vinden over gebruik en ontwerpaspecten die allochtonen als hinderlijk 
of juist prettig ervaren. Op de Nederlandse websites www.foquz.nl en www.etnomedia.nl is minimale 
informatie te vinden over het gebruik van computers en Internet door allochtonen. Uit een onderzoek van 
Foquz uit 2004 onder 1075 allochtonen blijkt wel dat allochtonen over het algemeen meer internetten dan 
Nederlanders (http://www.foquz.nl/etnomarketing/persberichten/internet09-08-2004.html). Per week 
besteden Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen tussen de 20 en 45 jaar oud gemiddeld 7,8 uur 
aan Internet. Dat is een uur meer dan Nederlanders in dezelfde leeftijdsgroep doen. Daar staat tegenover 
dat autochtone Nederlanders en burgers uit geïndustrialiseerde landen volgens een onderzoek van Arts et 
al. de voorkeur geven aan het regelen van hun zaken met de overheid via Internet. Burgers met een 
Surinaamse, Marokkaanse, Turkse of niet-geïndustrialiseerde achtergrond lijken de voorkeur te geven aan 
persoonlijk contact aan de balie (Arts et al., 2003). Allochtonen zijn dus gemiddeld wel langer online dan 
autochtonen maar zich richten zich daarbij minder op digitale overheidsdiensten. 
Van allochtone ouderen is bekend dat zij, naast de hierboven beschreven beperkingen bij ouderen in het 
algemeen, ook beperkt worden door een ander aspect namelijk de financiële middelen om gebruik te 
maken van computers en Internet. Doordat allochtonen ouderen de innovatieve ontwikkeling minder goed 
bij kunnen houden door een financiële achterstand ten opzichte van autochtone ouderen worden ze tevens 
in hun sociale activiteit beperkt (Forum, 2001). Over het gebruiksgemak of juist gebruiksongemak dat 
allochtonen ervaren bij het bezoek van websites is helaas niets bekend. 
In de onderzoeken van Arts et al. en Forum wordt niet duidelijk in welk land de onderzochte allochtonen 
geboren en getogen zijn. Een allochtoon is feitelijk iemand die in een land buiten Nederlands Koninkrijk 
(incl. de voormalige koloniën) is geboren en eventueel opgegroeid. Allochtonen hebben geen autochtone 
ouders en zijn over het algemeen de Nederlandse taal niet of beperkt vaardig. De term allochtoon wordt 
meestal ruimer toegepast; vaak worden tweede en derde generaties van allochtonen ook tot de groep van 
allochtonen gerekend. Voor dit onderzoek zijn echter specifiek de allochtonen relevant die vallen onder de 
groep van kwetsbare gebruikers van elektronische formulieren. In paragraaf 3.6 is beschreven welke 
selectiecriteria zijn gehanteerd voor het selecteren van kwetsbare allochtone formulierengebruikers.  
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3 Werkwijze 

In hoofdstuk 2 is gekeken naar welke theorieën rondom het ontwerp en gebruik van formulieren bekend 
zijn. Meer specifiek is gekeken naar welke richtlijnen met betrekking tot (de oriëntatie van) tekstvelden en 
presentatie van selectievelden bekend zijn. Ook is gekeken welke richtlijnen voor de kwetsbare groepen 
ouderen en allochtonen het beste kunnen worden gehanteerd. In dit hoofdstuk wordt de werkwijze 
besproken. Daarbij worden op basis van de informatie uit hoofdstuk 2 de variabelen binnen dit onderzoek 
afgeleid en worden de bijbehorende onderzoeksvragen geformuleerd. 
 
3.1 Variabelen 
In hoofdstuk 1 is al beschreven welke onafhankelijke variabelen in dit onderzoek worden bekeken, 
namelijk de oriëntatie van formuliervelden en de presentatie van selectievelden. Voor de onafhankelijke 
variabele oriëntatie van formuliervelden was al duidelijk welke opties een rol spelen: horizontale versus 
verticale oriëntatie. Uit hoofdstuk 2 is inmiddels duidelijk geworden dat er twee varianten van 
selectievelden met een enkelvoudige keuzemogelijkheid zijn, te weten radio buttons en drop-down lists. 
Het verschil tussen beiden is dat radio buttons permanent zichtbare selectievelden zijn en drop-down lists 
niet permanent zichtbare selectievelden. Daarmee kunnen de opties van de tweede onafhankelijke 
variabele, de presentatie van selectievelden, nu ook worden gedefinieerd: ze kunnen permanent zichtbaar 
en niet-permanent zichtbaar zijn. 
Aan de hand van de in hoofdstuk 2 beschreven theorie is een duidelijker beeld ontstaan over welke 
aspecten een rol spelen bij de oriëntatie van de formuliervelden en de presentatie van selectievelden en 
welke afhankelijke variabelen daarbij kunnen worden getoetst. Zoals in de hoofdvraag weergegeven is het 
doel van dit onderzoek te bepalen welke richtlijnen voor formuliervelden kunnen worden afgeleid om 
gebruiksvriendelijkheid na te streven. In paragraaf 2.5 zagen we dat er vijf uitgangspunten kunnen worden 
aangewezen die van invloed zijn op het invulgemak ofwel de gebruiksvriendelijkheid van formulieren, te 
weten: 

 De effectiviteit van het formulier 
 Efficiëntie bij het invullen 
 Autonomie bij het invullen van het formulier 
 Inzichtelijkheid 
 Aantrekkelijkheid 

 
De effectiviteit, autonomie, inzichtelijkheid en aantrekkelijkheid van een formulier laten zich zowel meten 
door respondenten naar de waardering van een formulier te vragen als door het gedrag van een persoon 
te bestuderen. De efficiëntie kan gemeten worden door (op basis van een JavaScript, zie §3.8.2) te 
bepalen hoe efficiënt velden worden ingevuld. Op basis van hiervan kunnen drie meetbare variabelen 
worden afgeleid: 

 De efficiëntie van het invullen 
 De waardering van de formuliervelden en 
 Het gedrag dat proefpersonen vertonen bij het gebruik van de formuliervelden. 

 
Om de efficiëntie binnen formulieren te kunnen meten, is gekeken naar de invul- en correctiehandelingen 
die de proefpersonen verrichten bij het van invullen van tekstvelden en de selectievelden op het formulier. 
De waardering is gemeten aan de hand van een aantal stellingen waaraan de proefpersonen een score 
toe moesten kennen. En het gedrag van de proefpersonen is gemeten aan de hand van een aantal criteria. 
In de paragraaf Operationalisatie wordt het meten van deze constructen verder toegelicht. 
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3.2 Onderzoeksvragen 
Op basis van de definitie van de variabelen binnen dit onderzoek kunnen nu ook de onderzoeksvragen 
verder worden gespecificeerd. De onderzoeksvragen binnen dit onderzoek luiden: 
 
Welke oriëntatie van formuliervelden (horizontaal of verticaal) wordt door kwetsbare groepen 
formulierengebruikers als meest gebruiksvriendelijk ervaren? 
 
Welke presentatievorm van selectievelden (radio button of drop-down list) wordt door kwetsbare groepen 
formulierengebruikers als meest gebruiksvriendelijk ervaren? 
 
3.3 Hypotheses 
Op basis van het inzicht uit hoofdstuk 2 en de hierboven gedefinieerde onderzoeksvragen kunnen de 
volgende hypotheses worden afgeleid: 
 

Nr. Hypothese Construct 

1a Verticaal georiënteerde velden zijn efficiënter in gebruik dan horizontaal 
georiënteerde velden. 

Efficiëntie 

1b Verticaal georiënteerde velden worden hoger gewaardeerd (ten aanzien van 
begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid) dan horizontaal georiënteerde 
velden. 

Waardering 

1c Verticaal georiënteerde velden worden gemakkelijker in gebruik ervaren dan 
horizontaal georiënteerde velden. 

Gedrag 

2a Permanent getoonde selectievelden (radio buttons) zijn efficiënter in gebruik dan 
selectievelden, die door middel van een actie van de gebruiker kunnen worden 
getoond (zoals drop-down lists). 

Efficiëntie 

2b Permanent getoonde selectievelden worden hoger gewaardeerd (ten aanzien van 
begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid) dan selectievelden, die door 
middel van een actie van de gebruiker kunnen worden getoond. 

Waardering 

2c Permanent getoonde selectievelden (radio buttons) worden gemakkelijker in 
gebruik ervaren dan selectievelden, die door middel van een actie van de 
gebruiker kunnen worden getoond (zoals drop-down lists). 

Gedrag 

 
Indien de hypotheses 1a, b en c worden ondersteund, kan worden gesteld dat verticaal georiënteerde 
velden gebruiksvriendelijker zijn dan horizontaal georiënteerde velden. En als 2a, b en c worden 
aangetoond, kan worden gesteld dat permanent getoonde selectievelden, ofwel radio buttons, 
gebruiksvriendelijker zijn dan drop-down lists. 
 
De nulhypotheses (H0) bij bovenstaande hypotheses luiden tot slot: 

H0 (a) Er bestaat voor kwetsbare groepen geen verschillen in gebruiksgemak tussen horizontaal en verticaal 
georiënteerde formuliervelden. 

H0 (b) Er bestaat voor kwetsbare groepen geen verschillen in gebruiksgemak tussen permanent en niet-
permanent getoonde selectievelden. 
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3.4 Methodiek 
Het onderzoek naar oriëntatie van formuliervelden en de presentatie van selectievelden is verricht op basis 
van een in-use13 gebruikersonderzoek (in situ). Daarbij is gebruik gemaakt van een script waarmee de 
efficiëntie werd gemeten, vragenlijsten waarop de proefpersonen hun waardering voor de formuliervelden 
aan konden geven en het onderzoekspakket Morae om het gedrag te kunnen onderzoeken. Er is gebruik 
gemaakt van twee verschillende formulieren, die in een viertal manipulaties zijn uitgewerkt. Elke 
proefpersoon kreeg de twee formulieren voorgelegd, hetzij in variërende tegenovergestelde manipulaties 
(zie voor nauwkeurigere beschrijving paragraaf 3.5). Elke manipulatie van een formulier is aan 2 x 12 
proefpersonen voorgelegd. Deze groep is in principe groot genoeg om statistisch betrouwbare analyses op 
los te kunnen laten. 

Figuur 5 Metingen tijdens en na het experiment: efficiëntie (1), waardering (2) en gedrag (3) 
 
Het gebruikersonderzoek is uitgevoerd op twee speciaal daarvoor ingerichte testcomputers14. Beide 
computers waren voorzien van een 20” scherm. Met deze testcomputers was het mogelijk de formulieren 
op redelijke grootte (vergelijkbaar met een A4 formaat formulier) te presenteren zodat de waardering door 
de onervaren computergebruikers zo min mogelijk werd beïnvloed door een te kleine vormgeving. De 
testen zijn uitgevoerd in een separate ruimte in een -voor de proefpersonen- bekend gebouw. Op die 
manier konden proefpersonen veilig, ongestoord en eventueel hardop denkend het onderzoek verrichten. 
Tijdens het onderzoek zijn drie metingen verricht. In de figuur hierboven is te zien op welke wijze dat 
gebeurde: de proefpersoon kreeg een formulier getoond op het scherm, bij het invullen werden 
automatisch de efficiëntie met een speciaal geprogrammeerd JavaScript gemeten (zie §3.8.2 voor een 
nadere toelichting van deze methodiek) en het gedrag vastgelegd met het onderzoekspakket Morae. 
Achteraf werd de waardering gemeten aan de hand van een vragenlijst om te bezien op welke wijze de 
proefpersonen de oriëntatie van de formuliervelden en de presentatie van de selectievelden beoordeelden. 

 
13 Een in-use onderzoek is een methode waarbij proefpersonen opdracht krijgen om een specifieke taak uit te voeren. Bij een non-
use onderzoek wordt de proefpersonen gevraagd commentaar te leveren op hetgeen onderzocht wordt. Beide varianten kunnen in 
laboratorium situatie of in een natuurlijk setting (in situ) worden uitgevoerd. In dit experiment is gekozen voor een in situ opzet. 
14  Hardware specificaties: Apple iMac 2.16 GHz Intel Core 2 Duo met 4 MB L2-cache 1 GB geheugen, 250-GB seriële ATA harde 
schijf, 20" LCD breedbeeldscherm resolutie 1680 x 1050, ATI Radeon X1600 videokaart met 128 MB GDDR3 geheugen en 
ingebouwde videocamera. Hewlett Packard muis en (Nederlands ingedeeld) toetsenbord. Software specificaties: Windows 
besturingssysteem, Microsoft Office XP, Internet Exporer 6.x. 
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Met Morae is het mogelijk video, geluid, beeldschermen, toetsenbordaanslagen en muisbewegingen van 
een proefpersoon vast te leggen. Zodoende is het mogelijk om te onderzoeken welke aspecten de 
proefpersonen als prettig of juist niet prettig ervaren bij het invullen van de velden. Met de constateringen 
die zij doen bij het invullen van de formulieren kunnen de beweegredenen bij het maken van bepaalde 
keuzes of handelingen worden achterhaald (zie verder §3.8.4).  
 
3.5 Materiaal 
In dit onderzoek is gekeken hoe proefpersonen reageren op gemanipuleerde formulieren, die qua 
oriëntatie en presentatie verschillenden. Om de proefpersonen zich niet bewust te laten zijn van de 
manipulaties is gekozen voor twee inhoudelijk verschillende formulieren. Door gebruik te maken van twee 
inhoudelijk verschillende formulieren is de kans dat waargenomen effecten zijn toe te schrijven aan 
toevallige eigenschappen kleiner.  
Als basis voor de onderzochte formulieren hebben de papieren versie van het formulier Aanvragen 
Huurtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen (zie http://www.toeslagen.nl/particulier/huurtoeslag2006/ 
huurtoeslag2006.html voor meer informatie) en het formulier Vergunningaanvraag voor een velvergunning 
van de gemeente Utrecht (http://www.utrecht.nl/images/DSB/evenementen/vel%206.pdf) gediend. 
Gekozen is voor deze twee formulieren omdat ze een redelijk algemeen karakter hebben: veel mensen in 
de steekproef zijn enigszins bekend met het formulier Aanvragen Huurtoeslag (voorheen huursubsidie 
genaamd) en een formulier voor het aanvragen kap- of velvergunning en bijbehorende regelingen. 
In bijlage 2 en bijlage 3 zijn de voor dit onderzoek gemanipuleerde elektronische formulieren te vinden. 
Naar aanleiding van het uit hoofdstuk 2 ontstane inzicht in de verschillen tussen papieren en digitale 
formulieren en bekende (formulieren)richtlijnen is bij het ontwerp van de te onderzoeken formulieren 
rekening gehouden met een aantal aspecten: 

 Voor de lay-out van de in dit onderzoek gecreëerde elektronische formulieren is gekeken naar de 
lay-out van de papieren variant van de onderzochte formulieren. Dit is gedaan om zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij bekende lay-out conventies ten aanzien van papieren formulieren. Te verwachten 
is dat beide groepen van proefpersonen meer bekend zijn met conventies ten aanzien van 
papieren formulieren dan van elektronische formulieren. Op die manier is getracht het experiment 
zo laagdrempelig mogelijk te houden en het onderzoek te kunnen richten op de te onderzoeken 
afhankelijk variabelen. 

 De lay-outkenmerken van het in dit onderzoek gebruikte elektronische formulier Aanvragen 
Huurtoeslag zijn overgenomen van het papieren formulier Huurtoeslag van de dienst Toeslagen. 
Zowel lettertypes, afbeeldingen, kleurgebruik, positionering van toelichtingteksten als het gebruik 
van tussenkopjes is zo veel mogelijk overgenomen van de papieren variant van het formulier 
Huurtoeslag. 

 Het formulier voor het aanvragen van een kap- of velvergunning verschilt per gemeente. Vanaf 
2008 zal dit formulier worden ondergebracht in de het formulier Aanvraag omgevingsvergunning 
van het Ministerie van VROM (http://www.omgevingsvergunning.vrom.nl/). Voor de lay-out van het 
in dit onderzoek gebruikte formulier is derhalve uitgegaan van de lay-out van het formulier 
omgevingsvergunning. 

 De formulieren zijn zo veel mogelijk op een laag taalniveau (zie 
http://www.begrijpelijkeformulieren.nl/-regels-van-begrijpelijke-formulieren-7.html voor uitleg) 
geschreven. Dit is gedaan om het invullen van de formulieren door de proefpersonen taalkundig zo 
eenvoudig mogelijk te maken. 

 De formulieren zijn zodanig gebouwd dat ze aan een aantal bekende functionaliteiten voldoen. Zo 
is het, naast gebruik van de linker muisknop, mogelijk om naar een volgend veld te gaan door 
gebruik te maken van de tab- en enter-toets. 
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 In de formulieren is zo veel mogelijk uitgegaan van formuliervelden die qua breedte waren 
gestandaardiseerd. Er is uitgegaan van drie breedtes. Met deze breedtes werd een indruk 
gegeven van het aantal gewenste karakters in een (tekst)invoerveld. 

 Voor het invoeren van karakteraanslagen gold een onbeperkt aantal karakters per veld. Dit is 
gedaan om geen praktische beperkingen op te leggen en de metingen binnen dit onderzoek 
grenzeloos te kunnen verrichten. Wanneer namelijk een maximum aantal karakters op een veld 
zou worden geplaatst dan zou de meting stoppen bij het bereiken van de maximum waarde.  

 
Aan de (twee inhoudelijk verschillende) onderzochte formulieren zijn vier manipulaties verricht. Er zijn twee 
manipulaties verricht met betrekking tot de variabele oriëntatie van de velden en twee manipulaties met 
betrekking tot de presentatie van selectievelden (radio buttons versus drop-down lists). In totaal zijn dus 
vier formats met elkaar vergeleken: 

 Een ontwerp met horizontaal georiënteerde formuliervelden en radio buttons. 
 Een ontwerp met verticaal georiënteerde formuliervelden en radio buttons. 
 Een ontwerp met horizontaal georiënteerde formuliervelden en drop-down lists. 
 Een ontwerp met verticaal georiënteerde formuliervelden en drop-down lists. 

 
Om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen kreeg elke proefpersoon tijdens het onderzoek twee 
formulieren voorgelegd: één formulier Aanvragen Huurtoeslag met een bepaalde manipulatie, en één 
formulier Aanvraag Kapvergunning met een tegenoverliggende manipulatie. Voor het onderdrukken van 
volgorde-effecten is gevarieerd in de manipulaties waarmee aangevangen werd door de proefpersonen. In 
bijlage 4 is te zien op welke wijze dit zogenaamde contra-balanceren heeft plaatsgevonden. Om er zeker 
van te zijn dat er toch geen volgorde-effecten optreden, is het verstandig hiervoor een statistische analyse 
te verrichten. Dit gebeurt in §4.2.4. 
 
3.6 Proefpersonen 
De proefpersonen binnen dit onderzoek bestaan uit twee kwetsbare groepen van formulierengebruikers: 
ouderen en allochtonen. Er is specifiek voor deze groepen gekozen, omdat met enige regelmaat door de 
media wordt bericht over de problemen die deze bevolkingsgroepen ondervinden bij het gebruik van 
formulieren. Zoals in paragraaf 2.8 gemeld, is echter onduidelijk welke problemen exact worden ervaren bij 
het invullen van formulieren. 
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) 
blijkt dat deze bevolkingsgroepen de komende jaren ook een behoorlijk aandeel van de Nederlandse 
bevolking zullen vormen. In tabel 6 is te zien hoe alleen al de vergrijzing (toename van het aantal ouderen) 
de komende decennia zal stijgen. 
 
 Totaal 0 tot 60 jaar 60 tot 70 jaar 70 jaar en ouder 

  Aantal % Aantal % Aantal % 

2006 16328200 13171786 81 1532004 9 1624410 10 

2010 16462595 12914957 78 1836274 12 1711364 10 

2015 16640640 12726599 76 2036483 13 1877558 11 

2020 16800181 12514081 74 2068861 13 2217239 13 

2025 16934122 12269544 72 2195946 13 2468632 15 

Tabel 6 Omvang van het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving (www.cbs.nl) 
 
Ook het aantal personen dat een tijdelijke of permanente verblijfstatus aanvraagt in Nederland vormt een 
substantieel deel. Een reden voor deze personen om een tijdelijke of permanente verblijfstatus aan te 
vragen is bijvoorbeeld familiebezoek- en/of hereniging, werk en het aanvragen van politiek asiel. De 
afgelopen tien jaar heeft het aantal allochtonen dat om een tijdelijke of permanente verblijfstatus heeft 
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verzocht rond de 100.000 gelegen. Het aantal verzoeken dat is ingewilligd, was gemiddeld zo’n 60.000 per 
jaar (www.ind.nl). 
Omdat ouderen en allochtonen een kwetsbare groep vormen en omdat ze tevens een substantieel 
aandeel binnen onze samenleving vormen, leveren beide groepen een potentieel grote risicogroep op bij 
ontwikkeling van formulieren. Het is daarom relevant om aandacht aan deze groepen te schenken voor het 
bepalen van de gebruiksvriendelijkheid van formuliervelden. Hieronder worden de proefpersonen die zijn 
geselecteerd uit de risicogroepen ouderen en allochtonen en de criteria die daarbij een rol hebben 
gespeeld kort beschreven. 
 
Doelgroep ouderen 
In de Van Dale wordt als definitie voor een ‘oudere’ iemand van circa 55 jaar of ouder gehanteerd. Binnen 
de doelgroep van personen van 55 jaar en ouder is een groot deel aanwezig dat geen enkel probleem 
heeft met formulieren en niet als kwetsbaar hoeft te worden aangemerkt. Voor de selectie van de 
proefpersonen is daarom uitgegaan van een deelverzameling van de groep ouderen. Van belang voor de 
selectie van oudere proefpersonen waren de volgende criteria: 

 De proefpersoon heeft een leeftijd van 55 jaar of ouder 
 De proefpersoon kan een computer (minimaal) bedienen 
 De proefpersoon is autochtoon en vaardig in de Nederlandse taal 
 De proefpersoon is niet analfabetisch in lezen of schrift 
 De proefpersoon heeft geen bovengemiddelde ervaring met (Nederlandse) formulieren 

 
Als proefpersonen voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een groep ouderen die deelnam aan een 
computercursus voor beginners en/of gevorderden van de stichting Doenja (in samenwerking met het 
ROC) uit Utrecht. Het ervaringsniveau mocht verschillen, maar het was van belang om enige 
computerervaring te hebben zodat het aspect ‘computerervaring’ het onderzoek minimaal zou 
beïnvloeden. 
 
Doelgroep allochtonen 
Volgens Van Dale is een allochtoon iemand die van elders afkomstig is. Hieronder kunnen zowel personen 
worden verstaan die tijdelijk als permanent binnen Nederland verblijven. Ook vallen onder deze definitie 
alle opleidingsniveaus. Omdat dit onderzoek zich richt op de kwetsbare personen binnen deze doelgroep 
is het nodig de selectie te verengen. In dit onderzoek zijn proefpersonen betrokken die aan de volgende 
criteria voldeden: 

 De proefpersoon is in het buitenland geboren en daar minimaal vijf jaar woonachtig geweest 
 De proefpersoon kan een computer bedienen 
 De proefpersoon is (minimaal) alfabetisch geschoold en niet analfabetisch in lezen of schrift 
 De proefpersoon is de Nederlandse taal minimaal vaardig (niveau 1 van de cursus NT2) 
 De proefpersoon  heeft geen bovengemiddelde ervaring met (Nederlandse) formulieren 

 
De proefpersonen die op basis van deze criteria zijn geselecteerd, waren allen deelnemers aan het ROC 
programma Nederlands als tweede taal (NT2) uit de regio Zwolle. 
 
3.7 Instructie 
Aan de proefpersonen binnen dit onderzoek werd vooraf een verklaring overhandigd dat de vastgelegde 
gegevens enkel voor wetenschappelijke doeleinden zouden worden gebruikt en persoonsgegevens 
beschermd zouden worden. Aan de proefpersonen werd vervolgens gevraagd twee formulieren voor het 
onderzoek zelfstandig in te vullen. De proefpersonen kregen hierbij de opdracht zo veel mogelijk 
realistische gegevens in te vullen. Indien zij geen werkelijke gegevens voorhanden hadden (zoals bij het 
onderdeel verhuurder en woningbouwvereniging) of wanneer zij bepaalde informatie niet wensten in te 
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vullen (zoals bijvoorbeeld bij het sofinummer of bankrekeningnummer) kregen zij de mogelijkheid om door 
de onderzoeker aangeboden gegevens over te nemen. De fictieve gegevens werden op een los vel naast 
de test PC neergelegd en omvatte de volgende gegevens: 
 

Beatrix van Oranje-Nassau 
Korte Vijverberg 3 
2513 AB  Den Haag 
Telefoonnummer: 070 330 88 88 
E-mailadres: beatrix@oranjenassau.nl 
Sofinummer: 164471134 
Bankrekening: 137833113 
 
Huurt woning (een aangewezen groepswoning) via: 
Woningbouwvereniging Jottem 
Dr. H.Th. ’s Jacoblaan 193a 
2571 RB  Den Haag 
 
Huurprijs € 378,46 
Energiekosten gemeenschappelijk € 34,11 
Schoonmaakkosten € 0,00 
 
Te kappen bomen: Eik, den en een valse Christusdoorn 

 
Op die manier werd er voor gezorgd dat de proefpersonen ieder geval iets zouden invullen en 
meetresultaten verkregen zouden worden. 
Na het invullen van de formulieren dienden de proefpersonen op de knop ‘versturen’ te klikken om de 
meetgegevens weg te schrijven naar een lokaal bestand. Nadat zij beide formulieren hadden ingevuld, kon 
dit aan de onderzoeker worden gemeld. Deze stopte vervolgens de Morae-opname en overhandigde de 
vragenlijst voor het bepalen van de demografische gegevens en de vragenlijsten voor het meten van de 
waardering. De vragenlijsten konden op een andere plek (rustig) worden ingevuld omdat hiervoor geen 
computer nodig was en volgende proefpersonen met het experiment achter de computer te kunnen laten 
beginnen. Indien gewenst mochten de proefpersonen bij het invullen van de vragenlijsten worden 
geholpen. Na het invullen van de vragenlijsten konden deze worden ingeleverd bij de onderzoeker en 
waren de proefpersonen klaar met het experiment. 
 
3.8 Operationalisatie 
In onderstaande subparagrafen wordt toegelicht op welke wijze een beeld is verkregen over de 
demografische gegevens van de proefpersonen en de afhankelijke variabelen binnen dit onderzoek zijn 
gemeten.  
 
3.8.1 Demografische vragen 
Aan de proefpersonen is tevens een vragenlijst voorgelegd met daarin een aantal vragen om inzicht te 
verkrijgen in de demografische eigenschappen (geslacht, opleiding en leeftijd) van de steekproef. De 
vragenlijst in opgenomen in bijlage 5. 
Informatie over de sekse, leeftijd en opleidingsniveau van de proefpersonen is relevant om te achterhalen 
of het onderzoek generaliseerbaar is. Aan de hand van deze gegevens kan nagegaan worden of de 
steekproef ook een goede afspiegeling is van kwetsbare allochtonen en ouderen in de Nederlandse 
maatschappij. 
De informatie over het aantal keren dat iemand papieren of elektronische formulieren had ingevuld en 
informatie over de leeftijd waren tevens selectievragen (zie paragraaf Uitsluitingen) om te bepalen of de 
juiste proefpersonen waren geselecteerd voor het experiment. Ook leverde de vraag over het invullen van 
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de formulieren, tezamen met de vragen over het Internetgebruik en de doeleinden waarvoor de 
proefpersoon een computer gebruikt, een beeld op van het ervaringsniveau op. Op basis van deze 
informatie zullen statistische bepalingen worden gedaan van het effect van het ervaringsniveau in relatie 
tot de efficiëntie en waardering. 
 
3.8.2 Meten van het construct efficiëntie  
Om de efficiëntie te kunnen meten, is gebruik gemaakt van een JavaScript dat de handelingen via muis en 
toetsenbord in een formulierveld registreerde. Per formulier, dat door de proefpersonen werd ingevuld, 
werden op de achtergrond gegevens over het invullen geregistreerd. Elke handeling in een veld maar ook 
het terugkeren naar een veld kon met het script nauwkeurig worden vastgelegd. Nadat de proefpersonen 
in het formulier op de knop ‘versturen’ hadden geklikt, werden de gegevens naar een Excel tabel op de 
testcomputers weggeschreven.  
De handelingen die gemeten werden bestonden uit: 

 Het aantal ingetypte karakters (letters, spaties, cijfers en diakritische tekens15) voor het meten van 
de totale invoer in het veld Lengte. De meting van deze gegevens is alleen van toepassing op 
tekstvelden.  

 Het aantal keren dat een veld werd benaderd door gebruikmaking van de tab-toets of via een 
muisklik in het veld Focus. 

 Het meten van het aantal muiskliks (zowel via de linker als rechter muisknop) in de regel Clicks. 
 Het gebruik van de backspace- en delete-toets voor het meten van de correcties in de regel 

Verwijderd. 
 Het aantal keren dat een proefpersoon het veld heeft gewijzigd via de regel Gewijzigd. Wanneer 

een veld (zowel invoerveld, radio button als drop-down list) werd ingevuld of geselecteerd dan 
kwam de stand van Gewijzigd op 1 te staan. Voor elke volgende keer dat een veld werd gewijzigd 
door bijvoorbeeld een stuk tekst te corrigeren of een andere waarde te kiezen werd de teller met 1 
verhoogd. 

 De verplaatsingen in een formulierveld met de pijltjes toetsen en de toetsen page up, page down, 
end en home via de regel Verplaatsingen. 

 Het aantal keren dat iemand de shift-toets gebruikte (bijvoorbeeld voor het opnemen van een 
hoofdletter in de naam) via de regel Shifts. 

 Het gebruik van de esc-toets in de regel Escapes. 
 
Uit bovenstaande beschrijvingen kan worden afgeleid dat de factor tijd niet is gemeten. Tijd zou in dit 
experiment ook geen objectieve variabele zijn omdat het benodigde aantal in te vullen karakters per 
proefpersoon varieert (afhankelijk van hun naam, adres etc.) en daarmee ook de benodigde tijd voor 
invoer van gegevens variabel zou zijn. Ook is het niet mogelijk de benodigde tijd te vergelijken met de 
werkelijk gebruikte tijd omdat de benodigde tijd moeilijk tot niet is vast te stellen. 
Op basis van de vastgelegde efficiëntiegegevens kon de efficiëntiecoëfficiënt worden bepaald. De 
efficiëntiecoëfficiënt omvat het aantal verrichte handelingen in relatie tot de benodigde handelingen. Het 
benodigde aantal handelingen omvat het aantal handelingen (zowel invoer van karakters via het 
toetsenbord als muiskliks) dat minimaal benodigd zou zijn om de door de proefpersoon ingevulde 
gegevens in te voeren. Het aantal verrichte handelingen geeft echter de werkelijk ingevoerde gegevens 
weer. Wanneer iemand een fout maakt en dit corrigeert, dan is de werkelijke invoer uiteraard groter dan de 
benodigde invoer. 

 
15  Diakritische tekens ofwel diacrieten zijn de karakters die verkregen worden door gebruik van de shift-toets met de toetsen 1 tot en 
met 0 op het toetsenbord: bijvoorbeeld !, @, # etc. Daarnaast de verschillende leestekens die door middel van invoer via het 
toetsenbord verkregen kunnen worden: ; “ , . ? { etc. En ten slotte de ASCII karakters die door gebruik van de alt-toets en de cijfers 
van het numerieke toetsenbord kunnen worden verkregen: é, ä, ï, Ç, Æ, ñ, ß, etc. De diakritische tekens zijn via de applicatie Word 
ook in te voegen als symbool. Deze functionaliteit is echter onder browserprogramma’s (zoals Internet Explorer) niet beschikbaar en 
de diacriete karakters dienen derhalve op een alternatieve manier zoals hier beschreven te worden verkregen. 
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Voor het meten van de efficiëntiecoëfficiënt (EC) bij (tekst)velden werd de volgende formule gebruikt: 

 
Bij radio buttons gebeurde dat met de formule: 

 
 
En voor drop-down lists gold onderstaande formule: 

 
 
Het verschil tussen de waarde 1 in de teller bij de formule voor de radio buttons en de waarde 2 bij drop-
down list zit in het gegeven dat bij radio buttons voor efficiënt gebruik slechts één muisklik benodigd is en 
bij drop-down lists twee muiskliks. Met andere woorden, een radio button kan met één muisklik worden 
geselecteerd; bij drop-down lists zijn twee handelingen van toepassing, namelijk het uitklappen van een 
drop-down list en het selecteren van de gewenste keuze. Omdat de selectievelden qua gebruik 
(toetsenbordinput versus muisinput) en gehanteerde formules wezenlijk anders zijn dan de tekstvelden 
zullen de efficiëntiemetingen van beide soorten formuliervelden als losse variabelen worden 
onderscheiden. 
De definitieve lengte van een veld werd bepaald door de waardes uit de regel Lengte en het aantal keren 
shift door de regel Shifts. Het aantal verwijderingen en escapes werd bepaald op basis van de velden 
Verwijderingen en Escapes. Het aantal keren focus werd bepaald met het veld Focus, het aantal 
verplaatsingen met de regel met de regel Verplaatsingen. De extra muiskliks werden tot slot bepaald door 
de regels Focus en Clicks van elkaar af te trekken. Wanneer dit een positieve waarde opleverde, 
indiceerde de positieve uitslag dat een proefpersoon meerdere keren (onnodig) op een veld had geklikt. Bij 
een positieve waarde van Extra muiskliks werd deze waarde in de noemer van de efficiëntiecoëfficiënt 
opgenomen. Met behulp van deze formules kon uiteindelijk de efficiëntie van het gebruik van het 
formulierveld worden berekend. 
Indien proefpersoon een noodzakelijk veld abusievelijk oversloegen dan werd met het JavaScript geen 
meting vastgelegd. Aangezien dergelijke omissies in de praktijk tot het terugsturen van een formulier van 
de instantie naar de invuller kan leiden, valt deze meting als inefficiënt aan te merken. Daarom is ervoor 
gekozen om daar waar omissies bij noodzakelijke velden16 optraden de waarde 0 als efficiëntiecoëfficiënt 
in te vullen. Bij niet-noodzakelijke velden is het ontbreken van de meting als niet-beschikbaar (in SPPS 
met waarde 99) geregistreerd. 
 
3.8.3 Meten van het construct waardering 
Naast de efficiëntiemeting is een aantal vragen aan de proefpersonen voorgelegd waarin retrospectief de 
mening over elk formulier werd bevraagd. Met behulp van de vragenlijsten is aanvullende informatie 
verkregen over de waardering van de proefpersoon over de oriëntatie van clusters van formuliervelden en 
de presentatie van de selectievelden. 

 
16 Zowel voor het formulier Aanvragen Huurtoeslag als het formulier Aanvraag Kapvergunning geldt dat de meeste velden 
noodzakelijk zijn. Niet-noodzakelijke velden bij het formulier Aanvragen Huurtoeslag zijn Energiekosten voor gemeenschappelijke 
ruimten, Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten en Totaal. Niet-noodzakelijke velden bij het formulier Aanvraag 
Kapvergunning zijn Tussenvoegsel(s), E-mailadres, Woningbouwvereniging, Naam woningbouwvereniging, Straat, Nummer, 
Postcode, Plaats, Boomsoort 2, 3 en 4. 
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Bij het samenstellen van de vragenlijsten zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het meten van de 
waardering (zie §3.1) vertaald in een aantal -voor de doelgroepen ouderen en allochtonen- te begrijpen 
criteria: 

 de inzichtelijkheid van de velden werd gemeten met het criterium Begrijpelijk 
 de effectiviteit werd gemeten met het criterium Nuttig 
 de autonomie (waarmee de velden konden worden ingevuld) werd gemeten met het criterium 

Gemakkelijk 
 en de aantrekkelijkheid werd gemeten met het criterium Overzichtelijk. 

 
De criteria zijn in de vragenlijsten uitgewerkt in een 7 puntsschaal (een zogenaamde Likert-schaal). De 
proefpersonen konden hun waardering geven in een score uiteenlopend van zeer mee eens zijn tot zeer 
mee oneens. In bijlage 5 en 6 zijn de gehanteerde vragenlijsten opgenomen. 
 
3.8.4 Meten van het construct gedrag 
Met het onderzoekspakket Morae werd tijdens het invullen van het formulier het proces van invullen 
vastgelegd. Dit laatste was van belang om te kunnen bepalen welke keuzes werden gemaakt en welke 
constateringen daarbij werden gedaan. Op deze manier kon worden geregistreerd hoe de proefpersonen 
handelden. In figuur 6 is te zien hoe de beeldscherm- en webcamopnamen van Morae zijn samengesteld. 
 

 
Figuur 6 Beeldscherm- en webcamopnamen in Morae 
 
Het meten van het construct gedrag is normaal gesproken goed mogelijk met gebruik van het Morae in 
combinatie met de hardop denkmethode. Voor de hardop denkmethode is echter vereist dat de 
proefpersonen het gebruik van het onderzoeksmateriaal kunnen combineren met het hardop denken over 
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wat hun constateringen (hun houding) en welke keuzes worden gemaakt (het gedrag van de 
proefpersonen). Omdat de proefpersonen in dit onderzoek een kwetsbare groep van formuliergebruikers 
betreft, werd het als een te grote opgave gezien om naast het invullen van de formulieren hardop te 
moeten denken. Daarmee is niet gezegd dat de proefpersonen helemaal geen uitingen deden over hun 
bevindingen of keuzes. Maar er werd in ieder geval niet expliciet om gevraagd. 
Voor het verrichten van een meting voor het construct gedrag is per formulier (dus niet per veld zoals bij de 
voorgaande twee constructen) gekeken naar een aantal gedragen die zowel non-verbaal als verbaal 
werden geregistreerd. De metingen bestonden uit een aantal vooraf gedefinieerde gedragingen: 

 ‘het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan de onderzoeker’ 
voor het meten van de autonomie bij het invullen van formulieren 

 ‘snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ voor het meten van de inzichtelijkheid en 
effectiviteit van selectievelden 

 ‘merkt typefout zelf niet op’  voor het meten van de effectiviteit van horizontaal en verticaal 
gepositioneerde tekstvelden  

 ‘vergeet veld in te vullen’ voor het meten van de effectiviteit van horizontaal en verticaal 
gepositioneerde tekstvelden  

 ‘vult gegevens bij het verkeerde veld in’ voor het meten van de inzichtelijkheid van tekstvelden 
 ‘heeft niet of niet direct door waar of wanneer de cursor actief is, waardoor tekst in het foute vakje 

verschijnt’ voor het meten van de inzichtelijkheid en effectiviteit van tekstvelden 
 
Deze punten zijn voornamelijk gebaseerd op bekende problemen bij gebruik van elektronische formulieren 
(Baker, 2001; Nielsen en Loranger, 2006; Timmerman, 2006; Zonnenberg, 2006) en op de knelpunten met 
betrekking tot computer- en Internetgebruik bij ouderen en allochtonen (zie §2.8). De criteria zijn de 
beperkt tot aspecten die samenhangen met de manipulaties binnen dit onderzoek en zijn gerelateerd aan 
de uitgangspunten voor de gebruiksvriendelijkheid van formulieren (zie §3.1). 
Naast bovengenoemde voorgedefinieerde gedragingen is ook gekeken naar andere opmerkelijke uitingen 
en gedragingen die de proefpersonen tijdens het experiment lieten zien of horen. Deze metingen ten 
aanzien van het construct gedrag zijn gebruikt voor een aanvullende kwalitatieve analyse bij de discussie 
over de kwantitatieve resultaten in hoofdstuk 5. 
 
3.9 Pretest 
Om te beoordelen of de methodiek van dit onderzoek goed zou werken is een pretest uitgevoerd. De 
pretest is verricht met twee personen uit de doelgroep ouderen. Tijdens de pretest is onderzocht of het 
meten van de constructen efficiëntie en gedrag correct verliep op de test PC’s en de data van deze 
metingen op de juiste manier werd geregistreerd en opgeslagen. Ook is getoetst hoe de pretesters de 
waarderingvragenlijsten ervoeren. Aan de hand van een interview is achteraf geïnventariseerd welke 
onderdelen binnen het onderzoeksmateriaal goed en minder goed werden begrepen en functioneerden. 
Tevens is een docent NT2 gevraagd of het onderzoeksmateriaal wat betreft het taalgebruik aan zou sluiten 
bij het gemiddelde niveau van de doelgroep allochtonen. 
Op grond van de proefmetingen kon worden vastgesteld dat de technische opzet zonder problemen 
functioneerde. Aan de hand van het verzamelde commentaar zijn de formulieren en de vragenlijsten 
taalkundig aangepast zodat ze in principe te begrijpen zouden moeten zijn door beide doelgroepen. Qua 
structuur en vormgeving bestond geen behoefte tot aanpassing. 
 
3.10 Uitsluitingen en ontbrekende gegevens 
Omdat dit onderzoek zich richt op kwetsbare groepen elektronische formuliergebruikers is achteraf 
gekeken of de proefpersonen daar werkelijk onder vielen. Er is zoveel mogelijk getracht een inschatting te 
maken of iemand aan de criteria zoals vermeld in de paragraaf Proefpersonen voldeed. Meer zekerheid 
kon daarover pas achteraf verkregen worden op basis van de vragenlijst met demografische gegevens. De 
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proefpersonen zouden worden uitgesloten van de analyses van dit onderzoek (zie paragraaf 3.6) wanneer 
ze hadden opgegeven dat ze veel of zeer veel elektronische formulieren hebben ingevuld. Ook wanneer 
proefpersonen binnen de groep ouderen hadden aangegeven dat ze jonger dan 55 waren, zouden de 
meetgegevens niet worden meegenomen om aan de selectiecriteria van de doelgroepen te voldoen. 
Zoals bij de paragraaf Instructie beschreven, werden de proefpersonen zo veel mogelijk gestimuleerd om 
realistische gegevens in te voeren om de metingen betrouwbaar te maken. Indien de proefpersonen 
desondanks toch onrealistische gegevens hadden ingevuld (bijvoorbeeld 1234567890 bij 
bankrekeningnummer of hgfahjksfg bij de naam van de verhuurder), zouden deze gegevens als ‘niet 
beschikbaar’ worden bestempeld (in SPSS weergegeven met waarde 99) voor de te verrichten analyses. 
 
3.11 Analyse 
De meetgegevens van de efficiëntie-, waardering- en gedragmetingen zijn vastgelegd in een aantal SPSS 
databestanden. De meetgegevens zijn op een aantal niveaus geregistreerd: 

 de efficiëntiemetingen bij tekst- en selectievelden op veldniveau 
 de waarderingmetingen op clusterniveau (bijvoorbeeld voorletters, tussenvoegsel, achternaam) 
 de gedragmetingen op formulierniveau 

 
Om te komen tot dataset die voldoende groot is om betrouwbare analyses mee te verrichten en algemene 
conclusies (in plaats van conclusies op veld- of formulierniveau) uit te trekken, is het wenselijk de data 
binnen en van de gemanipuleerde formulieren zoveel mogelijk tot clusters te groeperen. In hoofdstuk 4 
wordt daarom gekeken of de meetgegevens binnen de efficiëntie-, waardering- en gedragmetingen kunnen 
worden geclusterd voor de tekst- en selectievelden op formulierniveau. Om het aantal metingen per 
manipulatie nog verder te verhogen dient vastgesteld te worden of er geen volgorde-effecten zijn 
opgetreden. De metingen zullen vervolgens aan kwantitatieve analyses worden onderworpen om te 
bepalen of er significante effecten zijn waar te nemen. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van formulieren door ouderen en 
allochtonen besproken en geanalyseerd. In §4.1 wordt aangegeven of er gegevens op basis van de 
gestelde uitsluitingcriteria uit paragraaf 3.9 moeten worden uitgesloten. In §4.2 is de mogelijkheid tot 
clustering van de gegevens uitgewerkt. In §4.4 wordt de invloed van storende variabelen beschreven. Per 
onafhankelijke variabele worden vervolgens de waargenomen effecten geanalyseerd. Voor de 
onafhankelijk variabele oriëntatie van de formuliervelden is dat gebeurd in §4.4 en voor de variabele 
presentatie van selectievelden tot slot in §4.5. 
 
4.1 Uitsluiten van gegevens 
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, golden er zowel voor de ouderen als allochtonen selectiecriteria 
voor deelname aan dit onderzoek. Twee aspecten konden pas na het invullen van de vragenlijst met meer 
zekerheid worden vastgesteld omdat vragen vooraf belastend of ongepast zou zijn. Deze aspecten waren 
achteraf bepalend voor het uitsluiten van gegevens van de proefpersonen. Wanneer de proefpersonen 
veel of zeer veel ervaring met elektronische formulieren hadden, zouden ze worden uitgesloten. Uitsluiting 
zou ook plaatsvinden wanneer binnen de groep ouderen proefpersonen hadden aangegeven dat ze jonger 
dan 55 waren. Op basis van de verstrekte informatie kon worden gesteld dat geen van beide voorwaarden 
is opgetreden binnen het onderzoek. Het was daarom niet nodig om gegevens van proefpersonen bij 
aanvang van de analyse uit te sluiten voor verdere bewerking. 
 
4.2 Clusteren van de gegevens 
Tijdens en na het experiment zijn verschillende metingen verricht. Met betrekking tot de efficiëntie is per 
formulierveld (zowel tekstvelden als selectievelden) een efficiëntiescore geregistreerd. Bij de 
waarderingmeting is per bij elkaar horend groepje formuliervelden door de proefpersonen een beoordeling 
met betrekking tot begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid geregistreerd (zie bijlage 5 en 6). Bij de 
meting van het gedrag is tot slot gekeken naar het optreden van vooraf gedefinieerde handelingen bij 
invullen van een formulier door een proefpersoon. 
Het trekken van conclusies op het laagste niveau, op basis van de gegevens op veldniveau voor de 
variabele efficiëntie, voegt voor het gewenste inzicht met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid van 
losse tekst- en selectievelden van formulieren niet zo veel toe. Om algemene conclusies uit dit onderzoek 
te kunnen trekken is het zinvoller om zo veel mogelijk uit te gaan van gegevens op hoger niveau, op het 
niveau van een formulier. Op die manier kunnen statistische bewerkingen worden verricht per formulier. In 
deze paragraaf wordt daarom gekeken of clustering van de efficiëntie- en waarderinggegevens ook op 
formulierniveau (Aanvragen Huurtoeslag en Aanvraag Kapvergunning) mogelijk is. 
Om vast te stellen of de gegevens kunnen worden geclusterd tot waardes op formulierniveau dient de 
Cronbach’s Alpha te worden bepaald. Wanneer de Alpha groter is dan 0,61 kunnen de velden op de 
formulieren als een cluster worden beschouwd17. Het bepalen van de Cronbach’s Alpha is per formulier 
separaat voor tekstvelden en voor selectievelden verricht, omdat het twee verschillende 
efficiëntiemetingen betreft (toetsenbordinvoer versus muisinvoer) met elk hun eigen hypotheses (zie §3.3). 
Nadat is vastgesteld dat de gegevens als een cluster kunnen worden beschouwd, kan de waarde per  
cluster worden berekend door de waardes van de afzonderlijke velden te middelen. 
 
4.2.1 Clustering efficiëntiegegevens 
In onderstaand overzicht is de Alpha voor het bepalen van de mogelijkheid tot clustering van 
efficiëntiegegevens te zien. Bij de berekening van de Cronbach’s Alpha’s voor het formulier Huurtoeslag 
 
17 Voor het bepalen van de Cronbach’s Alpha is gezorgd dat de oriëntatie van de vraagstellingen gelijk is. 
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zijn de resultaten van het veld Betalingstermijn buiten beschouwing gelaten omdat dit veld een negatief 
effect op de Alpha oplevert. De gegevens van het veld zullen bij de verdere bewerking daarom ook buiten 
beschouwing worden gelaten. Hetzelfde geldt voor het veld Tussenvoegsel(s) bij het formulier 
Kapvergunning. 
 

Meting Alpha 

Efficiëntie selectievelden Aanvragen Huurtoeslag (excl. veld Betalingstermijn) 0,62 

Efficiëntie tekstvelden Aanvragen Huurtoeslag  0,66 

Efficiëntie selectievelden Aanvraag Kapvergunning 0,61 

Efficiëntie tekstvelden Aanvraag Kapvergunning (excl. veld Tussenvoegsel) 0,86 
Tabel 7 Clustering efficiëntiegegevens op formulierniveau 
 
Deze clustering levert in alle gevallen een Alpha op die groter is dan 0,61 (tabel 7). Het is op basis van de 
efficiëntiegegevens dus mogelijk om de tekstvelden en selectievelden op de losse formulieren 
(Huurtoeslag en Kapvergunning) als een cluster te beschouwen.  
 
4.2.2 Clustering waarderinggegevens 
Ook voor de waarderinggegevens is de Alpha bepaald. Omdat de waarderingmeting voor vier criteria 
(begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid) heeft plaatsgevonden, is het nodig voor beide 
formulieren de Alpha’s eerst te bepalen voor deze vier afzonderlijke factoren. In tabel 8 zijn de resultaten 
van deze statistische bewerking voor het formulier Aanvragen Huurtoeslag te zien en in tabel 9 voor het 
formulier Aanvraag Kapvergunning. 
 

Meting Alpha 

Begrijpelijk selectievelden 0,61 

Begrijpelijk tekstvelden  0,89 

Nuttig selectievelden 0,65 

Nuttig tekstvelden 0,90 

Gemakkelijk selectievelden 0,61 

Gemakkelijk tekstvelden 0,88 

Overzichtelijk selectievelden 0,64 

Overzichtelijk tekstvelden 0,93 
Tabel 8 Clustering afzonderlijke waarderinggegevens voor het formulier Aanvragen Huurtoeslag 
 

Meting Alpha 

Begrijpelijk selectievelden 0,68 

Begrijpelijk tekstvelden  0,80 

Nuttig selectievelden 0,68 

Nuttig tekstvelden 0,80 

Gemakkelijk selectievelden 0,67 

Gemakkelijk tekstvelden 0,81 

Overzichtelijk selectievelden 0,79 

Overzichtelijk tekstvelden 0,89 
Tabel 9 Clustering afzonderlijke waarderinggegevens voor het formulier Aanvraag Kapvergunning  
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Te zien is dat in alle gevallen de Alpha groter dan 0,61 is. Vervolgens is gekeken of het mogelijk is de 
gegevens van de waarderingcriteria te clusteren op formulierniveau.  
 

Meting Alpha 

Waardering selectievelden Aanvragen Huurtoeslag (excl. veld Betalingstermijn) 0,90 

Waardering tekstvelden Aanvragen Huurtoeslag 0,97 

Waardering selectievelden Aanvraag Kapvergunning 0,94 

Waardering tekstvelden  Aanvraag Kapvergunning (excl. veld Tussenvoegsel) 0,95 
Tabel 10 Clustering waarderinggegevens op formulierniveau 
 
Ook hier geldt weer dat het samenvoegen van de gegevens een Alpha hoger dan 0,61 oplevert. In de 
volgende paragrafen zal op basis van bovenstaande uitkomsten daarom ook worden uitgegaan van de 
gemiddelde waarderinggegevens voor tekstvelden en voor selectievelden per formulier. 
 
4.2.3 Clustering gedraggegevens 
Tot slot is ook voor de gedraggegevens de Cronbach’s Alpha bepaald. Voor het onderzoeken van de 
mogelijkheid tot clusteren van gedraggegevens is bekeken of de gedragcriteria uit paragraaf 3.8.4 bijeen 
konden worden gevoegd tot een cluster. Omdat de meting van de gedraggegevens reeds op 
formulierniveau is verricht is het niet nodig te beoordelen of de afzonderlijke gedragcriteria een cluster 
vormen. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot clustering is daarom direct voor alle criteria tezamen 
verricht. In onderstaande tabel is het resultaat te zien. 
 

Meting Alpha 

Gedrag Aanvragen Huurtoeslag 0,17 

Gedrag Aanvraag Kapvergunning 0,22 
Tabel 11 Clustering gedraggegevens op formulierniveau 
 
Het clusteren van de gedraggegevens blijkt op geen enkele manier mogelijk, ook niet wanneer een 
toetscriterium wordt verwijderd. Het niet kunnen clusteren van de gedraggegevens heeft ook weinig 
toegevoegde waarde. Interessanter is het om binnen dit onderzoek te bezien wat het effect voor de 
afzonderlijke criteria is. Op basis van het gevonden resultaat zullen de gedraggegevens daarom niet 
geclusterd worden geanalyseerd. 
 
4.2.4 Volgorde-effecten 
Nu is aangetoond dat - naast de gedraggegevens - het ook mogelijk is de efficiëntie- en 
waarderinggegevens ten aanzien van tekst- en selectievelden te clusteren op formulierniveau dient nog 
wel te worden bepaald of er geen sprake is van volgorde-effecten. Voor het onderzoeken van de 
mogelijkheid tot clustering is namelijk in §4.2.1 tot en met §4.2.3 aangenomen dat de gegevens van het 
eerste formulier en het tweede formulier bij elkaar konden worden gevoegd terwijl niet duidelijk was of de 
volgorde van aanbieding van invloed is geweest op de gemeten waardes.  
Om zoveel mogelijk onderzoeksgegevens te verzamelen, kregen de proefpersonen tijdens het onderzoek 
twee formulieren voorgelegd, een formulier Aanvragen Huurtoeslag en een formulier Aanvraag 
Kapvergunning. De proefpersonen hebben de formulieren in een vooraf gedefinieerde volgorde 
aangeboden gekregen (zie bijlage 4). Er is weliswaar rekening gehouden met afwisselende volgordes 
(beginnend met formulier A en vervolgens formulier 4 voor proefpersoon 1, beginnend met formulier B en 
vervolgens formulier 3 voor proefpersoon 2, etc.) om te contra-balanceren voor het onderdrukken van 
volgorde-effecten. Maar om te bepalen of de volgorde waarin de formulieren zijn aangeboden aan de 
proefpersonen daadwerkelijk niet van invloed is geweest op het uiteindelijk gemeten effect, is het 
belangrijk om vast te stellen of er geen volgorde-effecten kunnen worden waargenomen.  
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De volgorde-effecten zouden binnen dit onderzoek op twee manieren een rol kunnen spelen: 
 Ten aanzien van het formuliertype (Huurtoeslag versus Kapvergunning) 
 Ten aanzien van de manipulaties binnen het formuliertype (horizontaal/verticaal versus drop-down 

lists/radio buttons) 
  
Het bepalen van de volgorde-effecten wordt voor ratio- en intervalmetingen (zoals respectievelijk bij de 
meting van efficiëntie en waardering het geval is) berekend met een variantie-analyse. Bij dichotome 
nominale metingen (tweevoudige zoals de meting van ja/nee bij gedrag) gebeurt dat met een Chi-
kwadraattoets. In tabel 12 tot en met 17 zijn de resultaten van de berekeningen van de volgorde-effecten 
te zien. 
 

 Sig. 

Volgorde formuliertype i.r.t. Efficiëntie selectievelden 0,801 

Volgorde formuliertype i.r.t. Efficiëntie tekstvelden 0,723 

Volgorde manipulatie i.r.t. Efficiëntie selectievelden 0,521 

Volgorde manipulatie i.r.t. Efficiëntie tekstvelden 0,497 
Tabel 12 Variantie-analyse volgorde-effecten op efficiëntie (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Sig. 

Volgorde formuliertype i.r.t. Efficiëntie selectievelden 0,424 

Volgorde formuliertype i.r.t. Efficiëntie tekstvelden 0,144 

Volgorde manipulatie i.r.t. Efficiëntie selectievelden 0,471 

Volgorde manipulatie i.r.t. Efficiëntie tekstvelden 0,117 
Tabel 13 Variantie-analyse volgorde-effecten op efficiëntie (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 

 Sig. 

Volgorde formuliertype i.r.t. Waardering selectievelden 0,823 

Volgorde formuliertype i.r.t. Waardering tekstvelden 0,078 

Volgorde manipulatie i.r.t. Waardering selectievelden 0,061 

Volgorde manipulatie i.r.t. Waardering tekstvelden 0,756 
Tabel 14 Variantie-analyse volgorde-effecten op waardering (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Sig. 

Volgorde formuliertype i.r.t. Waardering selectievelden 0,812 

Volgorde formuliertype i.r.t. Waardering tekstvelden 0,281 

Volgorde manipulatie i.r.t. Waardering selectievelden 0,946 

Volgorde manipulatie i.r.t. Waardering tekstvelden 0,832 
Tabel 15 Variantie-analyse volgorde-effecten op waardering (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
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 Sig. 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of 

stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 

0,768 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje 

niet’ 

0,081 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,083 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vergeet veld in te vullen’ 0,525 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,755 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Heeft niet of niet direct door waar of 

wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje verschijnt’ 

0,551 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen 

van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 

0,647 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje 

niet’ 

0,077 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,721 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vergeet veld in te vullen’ 0,304 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,606 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer 

cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje verschijnt’ 

0,271 

Tabel 16 Chi-kwadraattoets volgorde-effecten op gedrag (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Sig. 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of 

stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 

0,594 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje 

niet’ 

0,202 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,562 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vergeet veld in te vullen’ 0,259 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,278 

Volgorde formuliertype i.r.t. afhankelijke variabele ‘Heeft niet of niet direct door waar of 

wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje verschijnt’ 

0,116 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen 

van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 

0,642 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje 

niet’ 

0,571 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,572 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vergeet veld in te vullen’ 0,918 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,630 

Volgorde manipulatie i.r.t. afhankelijke variabele ‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer 

cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje verschijnt’ 

0,555 

Tabel 17 Chi-kwadraattoets volgorde-effecten op gedrag (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
De berekening levert in alle gevallen een p > 0,05 op. Dat wil zeggen dat er zowel voor de variabelen 
efficiëntie, waardering en gedrag geen significant verschil bestaat tussen het starten met het formulier 
Huurtoeslag of het formulier Kapvergunning. Ook is er geen verschil waargenomen ten aanzien van het 
starten met de verschillende gemanipuleerde formulieren. Er hoeft bij de verder berekeningen dus geen 
rekening te worden gehouden met volgorde-effecten. Tevens is het mogelijk de meetgegevens binnen de 
formulieren als een totale set te beschouwen, waardoor de dataset groter wordt en meer betrouwbare 
analyses kunnen worden verricht. 
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4.3 Analyse op storende variabelen 
Nu is vastgesteld welke datasets kunnen worden gehanteerd, is het nog zinvol te kijken welke verstorende 
variabelen nog eventueel een rol spelen bij de het toetsen van de hypotheses. Bij waargenomen storende 
effecten is het mogelijk een statistische correctie toe te passen. Omdat het niet mogelijk is om te 
corrigeren voor een storende variabele bij nominale variabelen in een Chi-kwadraattoets is het bepalen 
van het effect van storende variabelen op de gedragmeting niet zinvol en derhalve achterwege gelaten. 
Om te kijken of er met betrekking tot de efficiëntie- en waarderingmeting variabelen zijn met een storend 
karakter wordt gekeken naar de invloed van de demografische eigenschappen. Daarvoor wordt een 
variantie-analyse verricht waarbij het effect wordt gemeten van de potentieel storende variabele op de 
variabelen efficiëntie en waardering. De resultaten zijn in onderstaande tabellen weergegeven. 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

A
llochtonen 

O
uderen 

A
llochtonen 

O
uderen 

A
llochtonen 

O
uderen 

 

Efficiëntie selectievelden 0,75 0,86 0,26 0,21 24 24 0,133 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,94 0,07 0,05 24 24 0,030 

Waardering selectievelden 6,54 6,75 0,78 0,44 23 24 0,260 

Waardering tekstvelden 6,63 6,54 0,88 0,78 23 24 0,729 
Tabel 18 Effect groep proefpersonen op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

A
llochtonen 

O
uderen 

A
llochtonen 

O
uderen 

A
llochtonen 

O
uderen 

 

Efficiëntie selectievelden 0,64 0,72 0,33 0,32 24 24 0,368 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,95 0,08 0,04 24 24 0,027 

Waardering selectievelden 6,22 6,50 1,50 0,98 23 24 0,448 

Waardering tekstvelden 6,78 6,54 0,42 0,83 23 24 0,220 
Tabel 19 Effect groep proefpersonen op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

Vrouw
en 

M
annen 

Vrouw
en 

M
annen 

Vrouw
en 

M
annen 

 

Efficiëntie selectievelden 0,83 0,73 0,25 0,19 33 14 0,213 

Efficiëntie tekstvelden 0,93 0,91 0,06 0,06 33 14 0,458 

Waardering selectievelden 6,67 6,58 0,68 0,51 33 13 0,698 

Waardering tekstvelden 6,64 6,42 0,83 0,79 33 13 0,423 
Tabel 20 Effect geslacht op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
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 Mean SD Freq. Sig. 

Vrouw
en 

M
annen 

Vrouw
en 

M
annen 

Vrouw
en 

M
annen 

 

Efficiëntie selectievelden 0,65 0,75 0,36 0,21 33 14 0,354 

Efficiëntie tekstvelden 0,92 0,95 0,08 0,04 33 14 0,297 

Waardering selectievelden 6,30 6,50 1,42 0,76 33 13 0,629 

Waardering tekstvelden 6,75 6,42 0,50 0,94 33 13 0,124 
Tabel 21 Effect geslacht op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

O
nder 55 

55–65 jaar 

B
oven 65 

O
nder 55 

55–65 jaar 

B
oven 65 

O
nder 55 

55–65 jaar 

B
oven 65 

 

Efficiëntie selectievelden 0,75 0,89 0,85 0,26 0,23 0,21 24 8 16 0,301 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,95 0,94 0,07 0,05 0,05 24 8 16 0,089 

Waardering selectievelden 6,54 6,75 6,75 0,78 0,47 0,45 23 8 16 0,535 

Waardering tekstvelden 6,63 6,50 6,56 0,87 0,93 0,73 23 8 16 0,929 
Tabel 22 Effect leeftijd op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

O
nder 55 

55–65 jaar 

B
oven 65 

O
nder 55 

55–65 jaar 

B
oven 65 

O
nder 55 

55–65 jaar 

B
oven 65 

 

Efficiëntie selectievelden 0,64 0,75 0,71 0,34 0,31 0,32 24 8 16 0,645 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,95 0,95 0,08 0,03 0,05 24 8 16 0,096 

Waardering selectievelden 6,18 6,56 6,50 1,53 0,73 1,10 23 8 16 0,661 

Waardering tekstvelden 6,77 6,56 6,56 0,43 1,01 0,73 23 8 16 0,563 
Tabel 23 Effect leeftijd op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

G
een vis. 

beperking 

Visuele 
beperking 

G
een vis. 

beperking 

Visuele 
beperking 

G
een vis. 

beperking 

Visuele 
beperking 

 

Efficiëntie selectievelden  0,82 0,72 0,23 0,31 41 7 0,311 

Efficiëntie tekstvelden 0,93 0,93 0,06 0,04 41 7 0,957 

Waardering selectievelden 6,63 6,71 0,66 0,49 40 7 0,761 

Waardering tekstvelden 6,59 6,57 0,84 0,79 40 7 0,967 
Tabel 24 Effect visuele beperking op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
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 Mean SD Freq. Sig. 

G
een vis. 

beperking 

Visuele 
beperking 

G
een vis. 

beperking 

Visuele 
beperking 

G
een vis. 

beperking 

Visuele 
beperking 

 

Efficiëntie selectievelden  0,71 0,53 0,32 0,32 41 7 0,193 

Efficiëntie tekstvelden 0,93 0,94 0,07 0,07 41 7 0,768 

Waardering selectievelden 6,35 6,43 1,33 0,79 40 7 0,881 

Waardering tekstvelden 6,65 6,71 0,66 0,76 40 7 0,817 
Tabel 25 Effect visuele beperking op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

 

Efficiëntie selectievelden 0,85 0,78 0,78 0,21 0,29 0,21 18 19 11 0,662 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,93 0,93 0,05 0,05 0,06 18 19 11 0,610 

Waardering selectievelden 6,50 6,57 7,00 0,86 0,51 0,00 17 19 11 0,100 

Waardering tekstvelden 6,50 6,57 6,73 0,86 0,77 0,90 17 19 11 0,777 
Tabel 26 Effect ervaring papieren formulieren op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

 

Efficiëntie selectievelden 0,63 0,71 0,70 0,39 0,29 0,31 18 19 11 0,775 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,93 0,95 0,10 0,05 0,04 18 19 11 0,280 

Waardering selectievelden 6,20 6,30 6,67 1,42 1,42 0,65 17 19 11 0,616 

Waardering tekstvelden 6,67 6,50 6,92 0,62 0,83 0,29 17 19 11 0,237 
Tabel 27 Effect ervaring papieren formulieren op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

 

Efficiëntie selectievelden 0,81 0,82 - 0,25 0,24 - 38 10 0 0,897 

Efficiëntie tekstvelden 0,92 0,94 - 0,07 0,04 - 38 10 0 0,289 

Waardering selectievelden 6,61 6,80 - 0,68 0,42 - 37 10 0 0,394 

Waardering tekstvelden 6,61 6,50 - 0,75 1,09 - 37 10 0 0,722 
Tabel 28 Effect ervaring elektronische formulieren op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
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 Mean SD Freq. Sig. 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

 

Efficiëntie selectievelden 0,66 0,75 - 0,34 0,29 - 38 10 0 0,417 

Efficiëntie tekstvelden 0,92 0,95 - 0,07 0,05 - 38 10 0 0,256 

Waardering selectievelden 6,26 6,67 - 1,40 0,65 - 37 10 0 0,336 

Waardering tekstvelden 6,60 6,83 - 0,73 0,39 - 37 10 0 0,302 
Tabel 29 Effect ervaring elektronische formulieren op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

 

Efficiëntie selectievelden 0,79 0,79 0,87 0,22 0,28 0,28 29 11 8 0,654 

Efficiëntie tekstvelden 0,93 0,94 0,91 0,07 0,03 0,06 29 11 8 0,397 

Waardering selectievelden 6,57 6,80 6,70 0,74 0,42 0,48 28 11 8 0,603 

Waardering tekstvelden 6,46 6,80 6,70 0,92 0,63 0,67 28 11 8 0,485 
Tabel 30 Effect computer- en Internetervaring op metingen formulier Aanvragen Huurtoeslag 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

Laag 

G
em

iddeld 

H
oog 

 

Efficiëntie selectievelden 0,73 0,53 0,74 0,31 0,40 0,23 29 11 8 0,206 

Efficiëntie tekstvelden 0,91 0,95 0,96 0,08 0,04 0,20 29 11 8 0,121 

Waardering selectievelden 6,18 6,55 6,75 1,42 1,21 0,46 28 11 8 0,461 

Waardering tekstvelden 6,64 6,73 6,63 0,73 0,65 0,52 28 11 8 0,930 
Tabel 31 Effect computer- en Internetervaring op metingen formulier Aanvraag Kapvergunning 
 
Alleen de variabele ‘groep proefpersonen’ heeft volgens deze berekeningen invloed op de efficiëntiemeting 
van tekstvelden, zowel bij het formulier Aanvragen Huurtoeslag als de Aanvraag kapvergunning. Voor 
beide formulieren scoren de oudere proefpersonen met respectievelijk 94% en 95% efficiëntie beter dan 
allochtone proefpersonen (voor beide formulieren 91%). 
Er gaat wel enige invloed uit van de storende variabele op de efficiëntiemetingen maar echt storen doet de 
variabele pas wanneer er interactie-effecten tussen de storende variabelen en de onafhankelijke 
variabelen van het onderzoek plaatsvindt. In de volgende paragrafen zal bij het meten van de 
hoofdeffecten daarom worden beoordeeld of de storende variabele ‘groep proefpersonen’ werkelijk van 
invloed is op de efficiëntiemetingen. 
 
4.4 Resultaten oriëntatie van formuliervelden 
In hoofdstuk 3 is de onderzoeksvraag beschreven die ten grondslag lag aan het onderzoek naar de 
oriëntatie van formuliervelden. Deze luidde: ‘Welke oriëntatie van formuliervelden (horizontaal of verticaal) 
wordt door kwetsbare groepen formulierengebruikers als meest gebruiksvriendelijk ervaren?’ De 
hypothese daarbij was dat verticaal georiënteerde velden efficiënter zouden zijn in gebruik dan horizontaal 
georiënteerde velden (1a) en bovendien hoger zouden worden gewaardeerd (ten aanzien van 
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begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid) dan horizontaal georiënteerde velden (1b). Voor de 
variabele gedrag was als hypothese geformuleerd dat verticaal georiënteerde velden gemakkelijker in 
gebruik worden ervaren dan horizontaal georiënteerde velden (1c). In deze paragraaf wordt getoetst of 
deze hypotheses op basis van de onderzoeksresultaten stand houden of dienen te worden verworpen. 
In onderstaande tabel zijn de hoofdeffecten voor de variabelen efficiëntie en waardering weergegeven. Het 
bepalen van een significant effect voor efficiëntie en waardering dient wederom te worden verricht met een 
variantie-analyse omdat de gegevens op een ratio- en intervalschaal zijn gemeten. 
Om met de storende variabelen uit paragraaf 4.3 rekening te houden, worden de efficiëntiemetingen ook 
met de betreffende storende variabelen als covariate18 berekend. Op die manier wordt de invloed van de 
storende variabele uitgeschakeld en kan het hoofdeffect los van de storende invloed worden bepaald.  
 

 Mean SD Freq. Sig. 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

 

Efficiëntie selectievelden 0,81 0,80 0,25 0,24 24 24 0,865 

Efficiëntie tekstvelden 0,92 0,93 0,06 0,06 24 24 0,937 

Efficiëntie tekstvelden covariate groep proefpersonen       0,031 
Tabel 32  Hoofdeffecten oriëntatie van formuliervelden op efficiëntie (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

 

Efficiëntie selectievelden 0,74 0,62 0,27 0,37 24 24 0,191 

Efficiëntie tekstvelden 0,94 0,92 0,07 0,06 24 24 0,165 

Efficiëntie tekstvelden covariate groep proefpersonen       0,023 
Tabel 33  Hoofdeffecten oriëntatie van formuliervelden op efficiëntie (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
In tabel 32 en 33 is te zien dat er geen hoofdeffect is waar te nemen indien niet wordt gecorrigeerd voor de 
storende variabele ‘groep proefpersonen’. Wanneer de storende variabele als covariate wordt 
meegewogen, treedt wel een hoofdeffect op voor de efficiëntie van tekstvelden bij zowel het formulier 
Aanvragen Huurtoeslag als de Aanvraag Kapvergunning. Het effect is echter tegengesteld bij beide 
formulieren. Tekstvelden die verticaal zijn georiënteerd worden bij het formulier Aanvragen Huurtoeslag 
efficiënter ingevuld dan velden die horizontaal zijn georiënteerd (F = 4,934, df = 1, 48; p=0,031). En bij het 
formulier Aanvraag Kapvergunning worden tekstvelden die horizontaal zijn georiënteerd efficiënter 
ingevuld (F = 5,520, df = 1, 48; p=0,023). De verschillen tussen de gemiddelden zijn minimaal en 
aangezien ze alleen optreden, wanneer wordt gecorrigeerd voor de storende variabele ‘groep 
proefpersonen’, kan worden gesteld dat beide effecten elkaar opheffen. 
 
 
 
 
 
 
 
18 Bij de covariate variantie-analyse worden geen Mean, SD en Freq. berekend. 
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 Mean SD Freq. Sig. 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

 

Waardering selectievelden 6,67 6,63 0,56 0,71 24 24 0,444 

Waardering tekstvelden 6,67 6,50 0,82 0,83 24 24 0,746 
Tabel 34  Hoofdeffecten oriëntatie van formuliervelden op waardering (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

H
orizontaal 

Verticaal 

 

Waardering selectievelden 6,50 6,22 0,93 1,54 24 23 0,440 

Waardering tekstvelden 6,62 6,70 0,71 0,63 24 23 0,700 
Tabel 35  Hoofdeffecten oriëntatie van formuliervelden op waardering (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
In de tabellen 34 en 35 is te zien dat ook voor de waarderingmeting ten aanzien van de oriëntatie van 
formuliervelden geen hoofdeffecten zijn waar te nemen. 
De meting van het gedrag heeft op een nominale schaal (ja/nee) plaatsgevonden. Aan de hand van de 
toetscriteria (zie paragraaf 3.8.4) is bij de Morae opnamen (zie §3.8) gekeken of een bepaald effect optrad.  
In verband met de nominale meting zijn de gegevens onderworpen aan een Chi-kwadraattoets. De 
resultaten zijn in onderstaande twee tabellen te zien. 
 

 Sig. 

‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 0,376 

‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ 0, 383 

‘Merkt typefout zelf niet op’ 0, 156 

‘Vergeet veld in te vullen’ 1,000 

‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,755 

‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje 

verschijnt’ 

0,074 

Tabel 36  Hoofdeffecten oriëntatie van formuliervelden op gedrag (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Sig. 

‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 0,562 

‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ 0,330 

‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,564 

‘Vergeet veld in te vullen’ 0,477 

‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,365 

‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje 

verschijnt’ 

1,000 

Tabel 37  Hoofdeffecten oriëntatie van formuliervelden op gedrag (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
Ook met betrekking tot de variabele gedrag kunnen geen significante hoofdeffecten worden waargenomen.  
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Op basis van bovenstaande resultaten kunnen zowel hypothese 1a, 1b als 1c worden verworpen. Voor de 
variabelen efficiëntie, waardering en gedrag bestaat geen significant verschil tussen horizontale en 
verticale oriëntatie van velden. 
 
4.5 Resultaten presentatie van selectievelden 
Voor de presentatie van selectievelden luidde de onderzoeksvraag die ten grondslag lag aan het 
onderzoek: ‘Welke presentatievorm van selectievelden (radio button of drop-down list) wordt door 
kwetsbare groepen formulierengebruikers als meest gebruiksvriendelijk ervaren?’ Als hypotheses werden 
daarbij geformuleerd dat permanent getoonde selectievelden (radio buttons) efficiënter in gebruik zouden 
zijn dan selectievelden, die door middel van een actie van de gebruiker kunnen worden getoond (drop-
down lists) en dat radio buttons hoger zouden worden gewaardeerd (ten aanzien van begrijpelijkheid, nut, 
gemak en overzichtelijkheid) dan drop-down lists. Met betrekking tot de variabele gedrag was de 
verwachting dat radio buttons gemakkelijker in gebruik zouden worden ervaren dan drop-down lists. 
In tabel 38 en 39 zijn de hoofdeffecten voor de presentatie van selectievelden gemeten in relatie tot de 
variabele efficiëntie weergegeven. Ook bij deze meting zijn de efficiëntiemetingen gecorrigeerd voor de 
storende variabelen groep proefpersonen en leeftijdgroep. 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

 

Efficiëntie selectievelden 0,77 0,85 0,25 0,24 24 24 0,039 

Efficiëntie tekstvelden 0,94 0,91 0,06 0,06 24 24 0,180 

Efficiëntie tekstvelden covariate groep proefpersonen       0,028 
Tabel 38  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op efficiëntie (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

 

Efficiëntie selectievelden 0,52 0,84 0,34 0,22 24 24 0,000 

Efficiëntie tekstvelden 0,92 0,93 0,08 0,06 24 24 0,741 

Efficiëntie tekstvelden covariate groep proefpersonen       0,028 
Tabel 39  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op efficiëntie (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
In de tabellen is te zien dat er zowel bij het formulier Aanvraag Huurtoeslag (F = 1,268, df = 1, 48; 
p=0,039) als het formulier Aanvragen Kapvergunning (F = 15,315, df = 1, 48; p=0,000) een hoofdeffect ten 
aanzien van efficiëntie van selectievelden optreedt. Op basis van de gemiddelde scores uit de tabel kan 
worden gesteld dat een permanente presentatie van selectievelden (aan de hand van radio buttons) met 
een efficiëntie van respectievelijk 85% en 84% beter scoort dan een niet-permanente presentatie van 
selectievelden (de drop-down lists) met respectievelijk 77% en 52%. 
Ten aanzien van de efficiëntie van de tekstvelden is hetzelfde verschijnsel te zien als in paragraaf 4.4 
optrad voor de onafhankelijke variabele oriëntatie. Voor beide formulieren is een effect waar te nemen 
wanneer wordt gecorrigeerd voor de storende variabele ‘groep proefpersonen’, maar het effect is 
tegengesteld. Bij het formulier Aanvragen Huurtoeslag (F = 5,137, df = 1, 48; p=0,028) vertonen de drop-
down lists gemiddeld hoger en bij het formulier Aanvraag Kapvergunning (F = 5,189, df = 1, 48; p=0,028) 
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de radio buttons. Ook hier geldt dat de verschillen tussen de gemiddelden minimaal zijn en alleen optreden 
bij correctie voor de storende variabele. Om die reden kan worden gesteld dat beide effecten elkaar 
opheffen. Er treedt dus alleen een significant effect op met betrekking tot de efficiëntie van selectievelden. 
In de tabellen 40 en 41 is het effect op de waardering van selectie- en tekstvelden bepaald. 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

 

Waardering selectievelden 6,67 6,63 0,70 0,58 24 24 0,823 

Waardering tekstvelden 6,67 6,50 0,87 0,78 24 24 0,492 
Tabel 40  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op waardering (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Mean SD Freq. Sig. 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

D
rop-dow

n 
lists 

R
adio 

buttons 

 

Waardering selectievelden 6,22 6,50 1,24 1,28 23 24 0,440 

Waardering tekstvelden 6,43 6,87 0,84 0,33 23 24 0,217 
Tabel 41  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op waardering (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
Uit beide tabellen is af te leiden dat ook voor de onafhankelijke variabele presentatie van selectievelden 
geldt dat geen effect kan worden waargenomen ten aanzien van de waardering. 
Evenals bij de meting van de oriëntatie van de formuliervelden zijn bij de onafhankelijke variabele 
presentatie van de selectievelden de scores op de gedrag onderworpen aan een Chi-kwadraattoets. De 
resultaten van de statistische bewerking zijn in onderstaande tabellen te zien. 
 

 Sig. 

‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 0,768 

‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ 0,383 

‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,083 

‘Vergeet veld in te vullen’ 0,525 

‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,755 

‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje 

verschijnt’ 

0,551 

Tabel 42  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op gedrag (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 
 

 Sig. 

‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 1,000 

‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ 0,003 

‘Merkt typefout zelf niet op’ 0,564 

‘Vergeet veld in te vullen’ 0,155 

‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 0,763 

‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje 

verschijnt’ 

0,149 

Tabel 43  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op gedrag (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
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Te zien is dat er een significant verschil is waar te nemen voor de variabele ‘Snapt de functionaliteit van 
het selectievakje niet’ (F = 8,545, df = 1, 48; p = 0,003). In onderstaande kruistabel is te zien hoe de 
verdeling voor deze variabele eruit ziet. 
 

  Snapt de functionaliteit 

van het selectievakje niet 

 

  Nee Ja Totaal 

Presentatie van selectievelden Drop-down lists 13 11 24 

 Radio buttons 22 2 24 

  35 13 48 
Tabel 44  Kruistabel gemiddelde scores presentatie van selectievelden i.r.t. variabele gedrag (formulier Aanvraag 
Kapvergunning) 
 
Uit de kruistabel is af te leiden dat elf personen moeite hadden met de functionaliteit van de drop-down 
lists tegenover twee personen die moeite hadden met radio buttons. De radio buttons worden in het 
formulier Aanvraag Kapvergunning beter begrepen dan de drop-down lists. 
 
Op basis van de hierboven beschreven resultaten kan de hypothese 2a gehandhaafd blijven en dient 
hypothese 2b te worden verworpen. Hypothese 2c gaat alleen voor het formulier Aanvraag Kapvergunning 
op. Radio buttons worden efficiënter in gebruik ervaren en worden beter begrepen (Snapt de functionaliteit 
van het selectievakje niet) dan drop-down lists. Ze worden volgens dit onderzoek niet significant hoger 
gewaardeerd. 
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5 Discussie 

Nu de resultaten zijn gepresenteerd en de analyses zijn verricht, rest in dit hoofdstuk de discussie over de 
gevonden effecten. Daarvoor wordt ten eerste een samenvatting gegeven van de hypotheses voor dit 
onderzoek en de gemeten effecten (§5.1). In paragraaf 5.2 worden de verschillen tussen groepen binnen 
de steekproef verder besproken. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek gerelativeerd op 
basis van validiteit (§5.3) en praktische en maatschappelijke toepassingsmogelijkheden (§5.4). In dit 
hoofdstuk worden tevens aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 
 
5.1 Hypotheses en gemeten effecten 
In hoofdstuk 3 zijn de volgende hypotheses geformuleerd: 
 

Nr. Hypothese Construct 

1a Verticaal georiënteerde velden zijn efficiënter in gebruik dan horizontaal 
georiënteerde velden. 

Efficiëntie 

1b Verticaal georiënteerde velden worden hoger gewaardeerd (ten aanzien van 
begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid) dan horizontaal georiënteerde 
velden. 

Waardering 

1c Verticaal georiënteerde velden worden gemakkelijker in gebruik ervaren dan 
horizontaal georiënteerde velden. 

Gedrag 

2a Permanent getoonde selectievelden (radio buttons) zijn efficiënter in gebruik dan 
selectievelden, die door middel van een actie van de gebruiker kunnen worden 
getoond (zoals drop-down lists). 

Efficiëntie 

2b Permanent getoonde selectievelden worden hoger gewaardeerd (ten aanzien van 
begrijpelijkheid, nut, gemak en overzichtelijkheid) dan selectievelden, die door 
middel van een actie van de gebruiker kunnen worden getoond. 

Waardering 

2c Permanent getoonde selectievelden (radio buttons) worden gemakkelijker in 
gebruik ervaren dan selectievelden, die door middel van een actie van de 
gebruiker kunnen worden getoond (zoals drop-down lists). 

Gedrag 

 
Uitkomsten oriëntatie van formuliervelden 
Hypothese 1a, 1b en 1c zijn geformuleerd bij de vraagstelling welke oriëntatie van formuliervelden 
(horizontaal of verticaal) door kwetsbare groepen formulierengebruikers als meest gebruiksvriendelijk 
wordt ervaren. Uit de resultaten uit paragraaf 4.4 kan worden afgeleid dat zowel hypothese 1a, 1b als 1c 
kan worden verworpen. Voor de variabelen efficiëntie, waardering en gedrag bestaat geen significant 
verschil tussen horizontale en verticale oriëntatie van velden. Verticaal georiënteerde velden worden door 
kwetsbare groepen ouderen en allochtonen dus niet als gebruiksvriendelijker ervaren dan horizontaal 
georiënteerde velden. Op basis van de onderzoeken van Nygren (1996) en Nielsen (2004) was 
aangenomen dat verticaal georiënteerde velden gebruiksvriendelijker zouden worden ervaren dan 
horizontaal georiënteerde velden. Voor kwetsbare gebruikers wordt echter geen significant verschil tussen 
beide ruimtelijke ontwerpen waargenomen. 
Het afwijkende resultaat kan naar verwachting worden verklaard, doordat de kwetsbare gebruikers 
zorgvuldiger en bewuster met de beantwoording van de vragen in het formulier bezig zijn. Hierdoor zou 
een nivellerend effect op kunnen treden tussen de metingen bij horizontale en verticale velden. Bij de 
Morae opnamen is te zien dat de proefpersonen bij alle manipulaties erg hun best doen om te begrijpen 
wat voor informatie in een veld moet worden ingevuld alvorens ze tot het intypen van tekst of selecteren 
van een optie overgaan. De formulieren worden door deze groep gebruikers zeker niet roekeloos of op de 
automatische piloot ingevuld. Er wordt de tijd genomen om een correct antwoord in te vullen.  
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Bij de richtlijnen van Nygren en Nielsen speelt de factor tijd een bepalende rol: de verticale velden zijn 
volgens onderzoek sneller in gebruik dan de horizontaal geplaatste items. Beide onderzoeken hebben zich 
echter gericht op ervaren computergebruikers. Kenmerk van ervaren gebruikers is dat ze sneller typen 
maar ook sneller correcties uitvoeren (Van Waes, 1991). Voor het correct en efficiënt invullen van de 
formuliervelden door ervaren gebruikers is het daarom van belang dat de invullers in een oogopslag 
kunnen bepalen welke informatie ze in welk veld in moeten vullen. Door de snelheid van invullen kunnen 
vergissingen ontstaan die achteraf moeten worden hersteld. Bij het meten van de efficiëntie in een 
onderzoeksopzet met meer ervaren formulierengebruikers speelt de duidelijkheid die volgt uit de oriëntatie 
van de formuliervelden naar alle waarschijnlijkheid daarom een meer nadrukkelijke rol dan bij minder 
ervaren gebruikers. 
Tijdwinst bij het invullen is voor ervaren gebruikers wellicht van de belang, maar is voor de kwetsbare 
proefpersonen binnen dit onderzoek (zoals in paragraaf 3.8.2 reeds toegelicht) minder van belang. Om die 
reden is de factor tijd ook buiten beschouwing gelaten. Wanneer het tijdsaspect bij het invullen van 
formulieren zoals bij kwetsbare gebruikers dus geen doorslaggevende rol speelt, dan gaan de richtlijnen 
van Nygren en Nielsen niet op en bestaat er volgens dit onderzoek geen voorkeur voor verticaal 
georiënteerde boven horizontaal geplaatste velden. 
 
Uitkomsten presentatie van velden 
Bij de tweede vraagstelling voor dit onderzoek is gekeken welke presentatievorm van selectievelden (radio 
button of drop-down list) door kwetsbare groepen formulierengebruikers als meest gebruiksvriendelijk werd 
ervaren. 
In paragraaf 4.5 is zowel voor het formulier Aanvragen Huurtoeslag als het formulier Aanvraag 
Kapvergunning een effect waargenomen voor de efficiëntiemeting in relatie tot de presentatie van de 
selectievelden. Hypothese 2a kan daardoor gehandhaafd blijven. Een permanente presentatie van het 
radio button selectieveld scoort bij beide formulieren met een gemiddelde efficiëntie (van respectievelijk 
85% en 84%) aanzienlijk beter dan een niet-permanente presentatie van een drop-down list selectieveld 
(respectievelijk 77% en 52%). 
De radio buttons worden echter niet significant hoger gewaardeerd (zie tabel 40 en 41). Hypothese 2b 
dient daarom te worden verworpen aangezien geen significant effect tussen beide manipulaties kon 
worden waargenomen. 
Hypothese 2c gaat alleen op voor het criterium ‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ binnen 
het formulier Aanvraag Kapvergunning: elf personen hadden bij dit formulier moeite met de functionaliteit 
van de drop-down lists tegenover twee personen die moeite hadden met radio buttons. Ook bij het 
formulier Aanvragen Huurtoeslag was het aantal personen dat de functionaliteit van de drop-down lists niet 
snapten (4) hoger dan het aantal personen dan de radio buttons niet snapten (1), al was het verschil niet 
significant. Zo’n 30% van de proefpersonen snapt de functionaliteit van de drop-down lists niet tegenover 
6% van de proefpersonen die de functionaliteit van radio buttons niet kent. Het gebruik van radio buttons 
kan dus met 94% als conventioneel worden gezien (zie paragraaf 2.4). Het gebruik van drop-down lists is 
dat met 70% (nog) niet onder kwetsbare allochtonen en ouderen. 
Het verschil in het begrijpen van de functionaliteit is waarschijnlijk te verklaren doordat de proefpersonen - 
zoals in paragraaf 3.5 reeds beschreven - meer bekend zijn met conventies ten aanzien van papieren 
formulieren dan van elektronische formulieren. Papieren formulieren kennen geen drop-down lists en het is 
voor minder ervaren elektronische formulierengebruikers daarom lastig om te begrijpen wat er nou precies 
bedoeld wordt met een balkje en een pijltje dat naar beneden wijst. De radio buttons zijn in het papieren en 
elektronische ontwerp van formulieren in opzet gelijk (zie paragraaf 2.5) en leveren daarom zelfs voor 
minder ervaren gebruikers weinig tot geen problemen op. 
Dat de proefpersonen de functie van de drop-down list niet snappen of er niet goed mee overweg kunnen 
is goed te zien op de Morae opnamen. Zo is bijvoorbeeld te zien dat proefpersonen meerdere keren achter 
elkaar een drop-down list uitklappen en dichtklappen om uiteindelijk na een aantal herhalingen hiervan pas 
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tot een selectie over te gaan. Ook is te zien dat dit type selectievelden door het niet begrijpen van de 
functionaliteit gewoonweg wordt overgeslagen tijdens het invullen van het formulier, waardoor de 
gemiddelde efficiëntie lager uitviel. 
Daarnaast konden enkele proefpersonen niet goed overweg met de functionaliteit van de drop-down lists. 
Drie proefpersonen vertoonden duidelijk een verminderd vermogen om continue bewegingen te maken. Te 
zien is dat de muis alle kanten opschoot op het beeldscherm en het selecteren van de juiste optie zeer 
moeizaam verliep. Twee personen gaven de indruk dat ze last hadden van een verminderde tastzin 
doordat ze de muiskliks niet goed konden verrichten en de selectie bij de drop-down lists als gevolg 
daarvan meerdere mislukte. 
De drop-down list is zoals in paragraaf 2.2 beschreven geen bekend onderdeel van papieren formulieren. 
Het is daarom voor te stellen dat het kwetsbare personen aan inzicht ontbreekt op welke wijze met deze 
functionaliteit binnen een elektronisch formulier dient te worden omgegaan. Deze vooronderstelling wordt 
onderbouwd door de Morae opnamen, waarop bij een aantal proefpersonen te zien is dat ze wel 
aandachtig kijken naar de drop-down list en in sommige gevallen zelfs de instructie hardop voorlezen 
(Maak uw keuze…), maar verzaken om tot actie over te gaan door de drop-down list uit te klappen en een 
optie te selecteren. 
Uit dit onderzoek komt dus naar voren dat radio buttons efficiënter worden ingevuld en beter begrepen dan 
de drop-down lists. Een volledige onderbouwing van de stelling dat permanent getoonde selectievelden 
gebruiksvriendelijker zijn dan drop-down lists is er eigenlijk volgens de onderzoeksopzet niet omdat de 
waarderingmeting geen significant effect heeft opgeleverd en de gedragmeting alleen voor één formulier 
een effect heeft opgeleverd. Daarbij dient echter te worden meegewogen dat de waarderingmeting niet als 
volledig betrouwbaar kan worden beschouwd (zie §5.3, Interne validiteit) en de efficiëntie- en 
gedragmeting feitelijk voldoende representatief zijn voor de uitgangspunten van gebruiksvriendelijkheid. 
Wanneer de waarderingmeting buiten beschouwing wordt gelaten kan op grond van de gevonden effecten 
ten aanzien van de efficiëntie en gedrag worden gesteld dat radio buttons door kwetsbare groepen als 
gebruiksvriendelijker worden ervaren dan drop-down lists. 
 
Toetsing richtlijn grenswaarde radio buttons/drop-down lists 
Nu is aangetoond dat radio buttons gebruiksvriendelijker worden ervaren dan drop-down lists is het 
interessant om te bepalen of er sprake is van een omslagpunt. In paragraaf 2.7 is een richtlijn voor de 
grenswaarde tussen radio buttons en drop-down lists beschreven. Door Microsoft Corp. en Apple 
Computer, Inc. is in 1992 gesteld dat de grenswaarde respectievelijk op 6 en 7 opties zou moeten liggen. 
Het onderzoeken van de grenswaarde was weliswaar geen onderzoeksvraag binnen dit onderzoek, maar 
omdat binnen de selectievelden gevarieerd is met het aantal keuzeopties, is het mogelijk te bezien welke 
verschillen in efficiëntie19 zijn waar te nemen bij de gehanteerde aantallen. Het resultaat is te zien in 
onderstaande tabel. 
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Efficiëntie selectieveld 2 opties 0,92 0,94 0,24 0,17 24 24 0,730 

Efficiëntie selectieveld 4 opties 0,72 0,78 0,28 0,39 24 24 0.525 

Efficiëntie selectieveld 12 opties 0,77 0,91 0,35 0,25 24 24 0,129 
Tabel 45  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op efficiëntie (formulier Aanvragen Huurtoeslag) 

 
19 Aangezien de waarderingmeting als niet valide wordt beschouwd en de gedragmeting op formulierniveau is verricht (en dus niet 
specifiek voor de afzonderlijke selectievelden) kan alleen een vergelijking worden gemaakt tussen de efficiëntiescores van de 
gehanteerde aantallen keuzeopties. 
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Efficiëntie selectieveld 2 opties 0,46 0,90 0,43 0,25 24 24 0,000 

Efficiëntie selectieveld 4 opties 0,61 0,91 0,42 0,20 18 16 0,017 

Efficiëntie selectieveld 12 opties 0,57 0,81 0,48 0,38 24 24 0,119 
Tabel 46  Hoofdeffecten presentatie van selectievelden op efficiëntie (formulier Aanvraag Kapvergunning) 
 
Voor het formulier Aanvragen Huurtoeslag geldt dat er geen significant verschil bestaat in de efficiëntie 
tussen de ontwerpvarianten met radio buttons en de ontwerpvarianten met drop-down lists. Het formulier 
Aanvraag Kapvergunning levert een ander resultaat. Wanneer wordt uitgegaan van 2 of 4 keuzeopties 
blijkt er een significant verschil in efficiëntie te bestaan tussen radio buttons en drop-down lists. De radio 
buttons worden met een efficiëntiescore van 90% bij 2 opties en 91% bij 4 opties efficiënter gebruikt dan 
drop-down lists met 2 opties (46%) en 4 opties (61%). Bij 12 opties kan er geen significant verschil worden 
waargenomen, maar in tabel 46 is te zien dat de gemiddelde efficiëntiescore van de radio buttons met 81% 
altijd nog een stuk hoger ligt dan die van drop-down lists met 57%. 
De door Microsoft Corp. en Apple Computer, Inc. voorgestelde grenswaarde van 6 á 7 blijkt voor 
kwetsbare gebruikers dus niet op te gaan. De radio buttons zijn in alle gevallen efficiënter in gebruik dan 
de drop-down lists. Belangrijk daarbij is te beseffen, dat de grenswaarde van het aantal opties niet relevant 
is zolang gebruikers de functionaliteit van de drop-down lists niet begrijpen. 
 
5.2 Verschillen tussen groepen binnen de steekproef 
In paragraaf 4.3 is gekeken naar de storende variabelen binnen dit onderzoek. Daarmee is tevens een 
beeld ontstaan van de verschillen in efficiëntie- en waarderingmetingen tussen de verschillende groepen 
binnen de steekproef (de zogenaamde tussengroep verschillen). Bij de efficiëntiemeting van de 
tekstvelden kon als enige in tabel 18 en 19 een verschil worden vastgesteld tussen de subgroep ouderen 
(met respectievelijk 94% en 95% efficiëntie voor de formulieren Aanvragen Huurtoeslag en Aanvraag 
Kapvergunning) en de subgroep allochtonen (91% efficiëntie voor beide formulieren). Voor de overige 
subgroepen (leeftijd, visuele beperking, ervaring formulieren, ervaring computers en Internet etc.) konden 
geen verschillen worden waargenomen tussen de verschillende te onderscheiden groepen. 
De oudere proefpersonen gaan dus efficiënter om met het invullen van tekstvelden dan de allochtone 
proefpersonen. Omdat bij de tekstvelden het correct invullen van de gewenste tekst de cruciale factor is 
voor de hoogte van efficiëntiemeting kan worden gesteld dat ouderen minder taalfouten maken bij het 
invullen dan allochtonen. Uit de beeldopnamen van de gedragmeting met Morae blijkt tevens dat 
allochtonen vaker typefouten maken en correcties uitvoeren dan ouderen. Dat is niet raar want voor 
allochtonen speelt natuurlijk de taalachterstand bij het Nederlands een meer prominente rol waardoor 
eerder fouten ontstaan en meer moeite moet worden gedaan voor een correcte formulering. Het niet 
opmerken van typefouten is echter bij beide groepen op basis van de frequentiemetingen van gedrag (zie 
onderstaande tabel) ongeveer gelijk. Opvallend is dat ouderen vaker vergeten een veld in te vullen en 
gegevens vaker bij het verkeerde veld invullen. Dit wordt in veel gevallen veroorzaakt doordat ouderen niet 
doorhebben waar de cursor actief is en geen volledige controle over de muis hebben. Het lijkt er op dat 
mentale aspecten als afname van aandacht en cognitieve activiteit (zie §2.8), en een verminderde tastzin 
een rol spelen. Bij een proefpersoon is bijvoorbeeld heel duidelijk te zien dat het activeren van de cursor in 
een veld moeizaam gaat door problemen met het aanklikken van de muisknop. Absolute zekerheid of de 
genoemde aspecten van belang zijn kan helaas niet worden verkregen omdat deze in het onderzoek niet 
specifiek zijn onderzocht. Aanvullend onderzoek zou hierover uitkomst kunnen bieden. 
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 Allochtonen Ouderen 

 Freq. Perc. Freq. Perc. 

‘Het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan onderzoeker’ 39 75% 2 4% 

‘Snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ 9 17% 9 19% 

‘Merkt typefout zelf niet op’ 24 46% 22 46% 

‘Vergeet veld in te vullen’ 8 15% 16 33% 

‘Vult gegevens bij het verkeerde veld in’ 10 19% 22 46% 

‘Heeft niet of niet direct door waar of wanneer cursor actief is, waardoor tekst in foute vakje 

verschijnt’ 

0 0% 5 10% 

Tabel 47  Scores groepen proefpersonen op gedragcriteria 
 
Uit het overzicht is verder af te leiden dat allochtonen vaker op zoek gaan naar toelichtingen. Vanuit een 
taalachterstand bezien is dat niet zo vreemd. In de Morae opnamen is te zien dat gezocht of gevraagd 
wordt naar de betekenis van begrippen. Bij twee allochtone proefpersonen was het bovendien nodig om 
het systeem van huursubsidie uit te leggen omdat ze niet snapten wat er mee bedoeld werd. Dit ging 
verder dan het niet begrijpen van de betekenis van een term. 
In paragraaf 4.3 was verder te zien dat meer ervaren formulieren- en computergebruikers in het onderzoek 
niet beter scoren dan de minder ervaren gebruikers. Dit is opmerkelijk. Verwacht zou worden dat ervaren 
gebruikers de functionaliteiten van selectievelden beter kennen, waardoor ze beter in staat zouden zijn een 
juiste handeling te verrichten waardoor de efficiëntie toeneemt. Uit de tabellen 26 tot en met 31 is af te 
leiden dat de gemiddelde scores van de efficiëntie- en waarderingmetingen weliswaar stijgen bij het 
toenemen van het ervaringsniveau, maar een significant effect is hierbij niet gevonden. Nu is de mate van 
ervaring een relatief begrip binnen dit onderzoek, aangezien beide groepen als kwetsbaar kunnen worden 
omschreven. Het zou interessant zijn om een vergelijking te trekken tussen de kwetsbare personen uit dit 
onderzoek en ‘echte’ ervaren formulieren- en computergebruikers. Aanvullend onderzoek zou inzicht 
kunnen leveren bij de vraag of er wel een significant verschil is waar te nemen tussen kwetsbare en 
ervaren gebruikers. 
 
5.3 Validatie van het onderzoek 
Om te beoordelen of de resultaten uit dit onderzoek betrouwbaar zijn en kunnen worden doorgetrokken 
naar een bredere populatie is het nodig om de validiteit van het onderzoek te evalueren. De validiteit van 
wetenschappelijk onderzoek laat zich opsplitsen in interne en externe validiteit. 
Interne validiteit verwijst naar de mate waarin de resultaten van een onderzoek adequaat kunnen worden 
geïnterpreteerd en de mate waarin de interpretaties betrouwbaar zijn. Dit wordt bepaald door na te gaan of 
geobserveerde effecten wel toe te schrijven zijn aan de gemanipuleerde variabelen en of er voldoende 
controle was op potentieel storende variabelen (m.a.w. of er geen alternatieve verklaringen zijn). Externe 
validiteit verwijst naar de mate waarin de resultaten van een empirisch onderzoek te veralgemeniseren zijn 
naar een bredere populatie en/of andere omstandigheden. Dit betekent niet dat resultaten naar zoveel 
mogelijk populaties of omstandigheden generaliseerbaar moeten zijn. Als bij een onderzoek alleen 
hoogbegaafde kinderen betrokken worden, dan zal het de bedoeling zijn om conclusies te trekken over de 
totale populatie van hoogbegaafde kinderen, maar niet over alle kinderen 
(http://ppw.kuleuven.be/FL/validiteit.htm). 
 
5.3.1 Interne validiteit 
Dit onderzoek had tot doel om te bepalen welke oriëntatie van formuliervelden en presentatie van 
selectievelden kwetsbare groepen als meest gebruiksvriendelijk ervaren. Als kwetsbare groepen zijn een 
aantal allochtonen en ouderen geselecteerd die aan de kwetsbaarheidcriteria voldeden. 
Zoals in paragraaf 2.5 toegelicht zijn er een vijftal uitgangspunten die kunnen worden gehanteerd voor het 
ontwikkelen van gebruiksvriendelijke formulieren, te weten de effectiviteit van het formulier, efficiëntie bij 
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het invullen, autonomie bij het invullen van het formulier, inzichtelijkheid en aantrekkelijkheid. Om deze 
uitgangspunten meetbaar te maken zijn in paragraaf 3.1 een drietal meetinstrumenten gepresenteerd: 

 een JavaScript voor het meten van de efficiëntie van het invullen 
 een aantal vragenlijsten om de waardering van de formuliervelden mee te meten en 
 een onderzoekpakket (Morae) om het gedrag dat proefpersonen vertonen middels film- en 

schermopnamen mee te kunnen bestuderen. 
 
Hieronder wordt de interne validiteit van de verschillende metingen, het onderzoeksmateriaal en de 
onderzoeksgegevens nader toegelicht. 
 
Validiteit van de efficiëntiemeting 
Het in dit onderzoek gehanteerde JavaScript is ontwikkeld naar analogie van het gebruikte script in het 
onderzoek van Lentz en De Jong (2005) en is op een aantal punten aangevuld. Het bood de mogelijkheid 
om het aantal handelingen per formulierveld te kunnen meten en vastleggen. Daarbij werd zowel rekening 
gehouden met invulhandelingen als de correctiehandelingen die de proefpersonen verrichten bij het van 
invullen van tekstvelden en selectievelden. De efficiëntiecoëfficiënt werd berekend door het aantal 
benodigde handelingen door het aantal verrichte handelingen te delen. 
Nadeel van het JavaScript was dat het geen meting verrichtte op het moment dat een veld werd 
overgeslagen. Op basis van de Morae opnamen is geanalyseerd wanneer iemand abusievelijk een veld 
oversloeg. Wanneer het overslaan een noodzakelijk veld betrof werd deze omissie met een 
efficiëntiecoëfficiënt van 0% beoordeeld. Over het toekennen van de waarde 0 is lang nagedacht, maar 
werd uiteindelijk verantwoord met dat het overslaan van een noodzakelijk veld in de praktijk tot het 
terugsturen van een formulier kan leiden en daarmee als zeer inefficiënt kan worden beoordeeld. Om die 
reden is gemeend dat het gebruik van een efficiëntiecoëfficiënt van 0% in deze gevallen verantwoord is. 
Het berekenen van de efficiëntiecoëfficiënten is redelijk secuur gebeurd door alle handelingen met muis en 
toetsenbord te registreren en te verwerken in een drietal efficiëntiecoëfficiënten voor tekstvelden, radio 
buttons en drop-dow lists. Deze methode is daarmee uitgebreider dan die van Lentz en De Jong (2005) 
omdat naast toetsenbordaanslagen van karakters en focus op velden ook muiskliks, het gebruik van de 
esc-, shift- en enter-toets en het gebruik van het numeriek toetsenbord werden geregistreerd. 
Hoewel deze methode zeer nauwkeurig de muis- en toetsenbordhandelingen berekent, zijn er nog een 
aantal factoren aan te wijzen die medebepalend zijn voor de efficiëntie bij het invullen van het formulier, 
namelijk de begrijpelijkheid van de vraagvelden, de benodigde oogbewegingen en benodigde arm- en 
handbewegingen om tot beantwoording te komen. 
De begrijpelijkheid is bij de meting van de constructen waardering en gedrag meegenomen en zal bij de 
bespreking van de validiteit van die constructen verder worden toegelicht. 
Voor het meten van oogbewegingen is zogenaamde eye tracking apparatuur beschikbaar (zie 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking). Deze apparatuur is kostbaar, gevoelig en moeilijk af te stellen op 
de oogbewegingen van een proefpersoon (calibreren). Omdat het onderzoek op verschillende locaties met 
een betrekkelijk grote steekproef is verricht en de verwachting was dat de doelgroep van kwetsbare 
elektronische formulierengebruikers door de apparatuur zou worden afgeschrikt, werd het betrekken van 
de eye tracking methode - hoewel beschikbaar aan de vakgroep Taalbeheersing van de Universiteit 
Utrecht - in het experiment als niet haalbaar en zinvol beschouwd. Voor het onderzoeken van een groep 
niet-kwetsbare formuliergebruikers in een laboratoriumopzet kan dit middel wel een waardevolle 
toevoeging vormen. 
De benodigde arm- en handbewegingen laten zich lastig meten. Arm- en handbewegingen zijn nodig om 
de toetsen op een toetsenbord aan te slaan en elke proefpersoon maakt de bewegingen, bewust of 
onbewust, om de gewenste tekst in te typen en handelingen te verrichten. Omdat de toetsen op het 
(QWERTY)toetsenbord van de testcomputer op een vaste positie zitten zou het in principe mogelijk 
moeten zijn om de armbewegingen op een of andere manier in een universele formule uit te drukken. Niet 
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alleen is dit praktisch moeilijk uitvoerbaar om een dergelijke formule te bepalen en te berekenen op basis 
van toetsenbordaanslagen, maar het leidde ook tot de vraag welke relevante informatie dit zou opleveren. 
Het gebruik van het toetsenbord kan namelijk als een constante factor worden gezien voor alle 
proefpersonen. Enige afwijking vormt het corrigeren van fouten maar deze informatie is ook al 
verdisconteerd in de werkelijke handelingen van een proefpersoon die tijdens het experiment werden 
gemeten. 
De arm- en handbewegingen zijn tevens nodig voor het verplaatsen van de muis tijdens het invullen van 
de formulieren. Voor de benodigde arm- en handbewegingen van de muis geldt ook dat ze afhankelijk zijn 
van het aantal fouten dat iemand maakt. Maar voor de muisbewegingen geldt dat deze op geen enkele 
manier werden geregistreerd door gebrek aan software hiervoor. Zowel de benodigde arm- als 
handbewegingen met muis en toetsenbord zijn daarom niet betrokken in deze methode. 
Al met al kan worden gesteld dat de meting van de efficiëntie redelijk doelgericht en volledig is verricht. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen het berekenen van een separate efficiëntiecoëfficiënt voor tekstvelden, 
radio buttons en drop-down lists en er is gecorrigeerd voor de wisselende benodigde hoeveelheid 
karakters voor de invoer van velden (benodigde versus werkelijk aantal handelingen). Nagenoeg alle 
handelingen die personen verrichtten bij het gebruik van een toetsenbord en een muis zijn vastgelegd. 
Daarmee is de methode erg volledig. Een andere bekende methode voor het meten van de efficiëntie is de 
zogenaamde KLM-methode (zie http://en.wikipedia.org/wiki/KLM_%28human_computer_interaction%29) 
maar deze heeft als nadeel dat de registratie handmatig plaats moet vinden. Dit is een zeer 
arbeidsintensieve klus waarbij zeer snel meetfouten op kunnen treden. Ook dienen alle handelingen van 
een persoon bij de KLM-methode te worden meegenomen en verschillen in naamslengte worden op die 
manier niet gecorrigeerd. Met het gebruikte JavaScript traden deze beperkingen niet op en kan daarom als 
de meest exacte methode voor het doel van dit onderzoek worden beschouwd. 
 
Validiteit van de waarderingmeting 
De waardering is gemeten aan de hand van een viertal (voor de proefpersonen te begrijpen) criteria: 

 begrijpelijk voor het meten van de inzichtelijkheid 
 nuttig voor het meten van de effectiviteit 
 gemakkelijk voor het meten van de autonomie en 
 overzichtelijk voor het meten van de aantrekkelijkheid 

 
Gekozen is voor de termen begrijpelijk, nuttig, gemakkelijk en overzichtelijk in plaats van inzichtelijk, 
effectief, autonomie en aantrekkelijk omdat uit de pretest bleek dat de laatstgenoemde termen 
onvoldoende duidelijk werden bevonden door een tweetal cursusleiders van de cursus NT2. Om die reden 
zijn criteria geselecteerd die meer duidelijkheid verschaften. Gesteld kan worden dat er geen volledige 
overlap tussen de gekozen termen bestaat. Bij elkaar genomen vertegenwoordigen de gehanteerde 
criteria echter nagenoeg een zelfde beproeving van de factor waardering. 
De waarderingmeting heeft plaatsgevonden met een aantal vragenlijsten, welke in bijlage 6 zijn 
opgenomen. In de vragenlijst zijn de waarderingcriteria in een vier kolommen ondergebracht, waarbij de 
proefpersonen per criterium een score van 1 tot 7 konden geven (variërend van zeer mee oneens tot zeer 
mee eens). Als observatie bij het onderzoek kan worden gesteld dat door de grote hoeveelheid scores (tor 
maximaal 52 per formulier) die volgens deze methode per formulier moesten worden toegekend veel 
proefpersonen zich verzuchten over de arbeidsintensieve opgave die dit met zich meebracht. De indruk 
bestaat dat de proefpersonen zich er over het algemeen gemakkelijk vanaf hebben gemaakt door bij de 
verschillende scoretabellen dezelfde waarde in te vullen. Het is daarom de vraag of de proefpersonen de 
waarderingmeting zorgvuldig hebben verricht. 
Wanneer de vragenlijsten wat betreft de scores worden vergeleken met elkaar dan valt op dat over het 
algemeen dezelfde waardes zijn toegekend aan de criteria begrijpelijk, nuttig, gemakkelijk en overzicht. 
Ook is te zien dat de scores bij de verschillende groepen van formuliervelden (A tot en met L bij het 
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formulier Aanvraag Kapvergunning en A tot en met M bij het formulier Aanvragen Huurtoeslag) bij de 
waarderingmeting veelal met een zelfde score zijn gewaardeerd. Het is daarom zeer de vraag of de 
waarderingmeting als betrouwbaar kan worden gezien. Omdat bij de gedragmeting met uitzondering van 
het criterium aantrekkelijk dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als bij de waarderingmeting is het 
raadzaam om de factor waardering bij het bepalen van de gebruiksvriendelijkheid in de gestelde 
hypotheses minder zwaar te wegen en in belangrijkere mate uit te gaan van de efficiëntie- en de 
gedragmeting. Bij toekomstig onderzoek dient rekening te worden gehouden dat de vragenlijsten geen 
onevenredige tijdsinspanning bij het onderzoek opleveren waardoor de antwoorden minder betrouwbaar 
worden. Dit zou kunnen worden bewerkstelligd door bij de meting uit te gaan van minder criteria of bij de 
bevraging uit te gaan van minder groepen van formulierenvelden. 
 
Validiteit van de gedragmeting 
Het gedrag van de proefpersonen is tot slot getoetst aan de hand van een zestal vooraf vastgestelde 
criteria. Ook voor de gedragmeting gold dat het een beeld op moest leveren in hoeverre aan de 
uitgangspunten inzichtelijk, effectief en autonomie werd voldaan.  
Bij de gedragmeting zijn de volgende criteria getoetst: 

 ‘het op zoek gaan naar toelichtingen of stellen van een inhoudelijke vraag aan de onderzoeker’ 
voor het meten van de autonomie 

 ‘snapt de functionaliteit van het selectievakje niet’ voor het meten van de inzichtelijkheid en 
effectiviteit van selectievelden 

 ‘merkt typefout zelf niet op’ voor het meten van de effectiviteit van horizontaal en verticaal 
gepositioneerde tekstvelden  

 ‘vergeet veld in te vullen’ voor het meten van de effectiviteit van horizontaal en verticaal 
gepositioneerde tekstvelden 

 ‘vult gegevens bij het verkeerde veld in’ voor het meten van de inzichtelijkheid ten aanzien van 
tekstvelden 

 ‘heeft niet of niet direct door waar of wanneer de cursor actief is, waardoor tekst in het foute vakje 
verschijnt’ voor het meten van de inzichtelijkheid en effectiviteit van tekstvelden 

 
De gedragmeting is verricht door het bestuderen van de Morae beeldscherm- en webcamopnamen. Per 
proefpersoon is getoetst of een criterium optrad of niet. 
De uitgangspunten zijn bij de gedragmeting niet één op één getoetst. De inzichtelijkheid is bijvoorbeeld 
aan de hand van drie criteria getoetst en de effectiviteit aan de hand van vier criteria. Van belang is dat er 
onderscheid is gemaakt tussen selectievelden en tekstvelden en rekening is gehouden met de oriëntatie 
van de formuliervelden. Op die manier kunnen waargenomen effecten voor de gedragmeting worden 
herleid tot de onafhankelijke variabelen van dit onderzoek. Met betrekking tot selectievelden is echter maar 
één criterium opgenomen. Dit criterium levert weliswaar als enige een significant effect op, maar voor 
toekomstig onderzoek zou het raadzaam zijn om het aantal criteria (en daarmee het aantal afhankelijke 
variabelen) tot twee of meer uit te breiden. 
 
Validiteit van het onderzoeksmateriaal 
In bijlage 2 en 3 is te zien welke manipulaties van formulieren tijdens het experiment aan de proefpersonen 
zijn aangeboden om het effect van de onafhankelijke variabelen op bovenstaande metingen te 
onderzoeken. Uitgegaan is van twee verschillende formulieren met elk vier manipulaties: 

 een formulier met horizontaal georiënteerde formuliervelden en drop-down lists 
 een formulier met horizontaal georiënteerde formuliervelden en radio buttons 
 een formulier met verticaal georiënteerde formuliervelden en drop-down lists 
 een formulier met verticaal georiënteerde formuliervelden en radio buttons 
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Bij het samenstellen van de gemanipuleerde formulieren is uitgebreid rekening gehouden met zo min 
mogelijk storende factoren. Zo is onder andere rekening gehouden met een aantrekkelijk grafisch ontwerp, 
voldoende groot lettertype en bekende toegankelijke en soortgelijke formulieren. De formuliervelden zijn 
zowel bij de horizontale positionering als de verticale positionering zoveel mogelijk in rechte lijnen onder en 
naast elkaar geplaatst zodat de (gebrekkige) ordening van de velden niet als storende factor op zou 
treden. Bij het samenstellen van de tekst- en selectievelden is daarnaast rekening gehouden met een 
uitgebreide set bestaande richtlijnen (zie paragraaf 2.6 en 2.7). De selectievelden functioneerden 
uitstekend en zowel de radio buttons als de drop-down lists zijn voldoende duidelijk gepresenteerd in de 
formulieren (drop-down lists bevatten bijvoorbeeld de instructietekst Maak uw keuze...). Aan de 
manipulaties van het onderzoek is derhalve weinig op te merken. 
 
Validiteit van de onderzoeksgegevens 
Voor de validiteit van de onderzoeksgegevens is het nodig om te kijken of er voldoende gegevens 
beschikbaar zijn om statistische berekeningen mee te verrichten. In totaal hebben 48 proefpersonen aan 
het onderzoek deelgenomen en zijn 48 unieke efficiëntie-, waardering- en gedragmetingen verricht. Elke 
proefpersoon kreeg bij het experiment twee tegenoverliggende formulieren aangereikt ter observatie. 
Doordat geen volgorde-effecten zijn opgetreden was het mogelijk de gegevens van het eerste formulier en 
het tweede formulier bij elkaar te voegen waardoor de eenheid van de data kon worden uitgebreid tot 96 
metingen. Per manipulatie kwamen daarmee 24 metingen beschikbaar voor analyse. 
De dosering van de efficiëntie-, waardering- en gedragmetingen is met 24 stuks aan de lage kant. Omdat 
van tevoren niet zeker was of het samenvoegen van de data van beide formulier statistisch mogelijk was, 
is een risico genomen. Wanneer bijvoorbeeld naar voren was gekomen dat er volgorde-effect optraden, 
was het aantal metingen per manipulatie op 12 uitgekomen, hetgeen ten koste had kunnen gaan van de 
statistische betrouwbaarheid van het onderzoek. Voor een volgend onderzoek zou het raadzaam zijn om 
de steekproef uit te breiden tot minimaal 20 stuks per manipulatie en per formulier (in totaal dus 160 
proefpersonen) om de dosering voor alle deelmetingen ruim voldoende te laten zijn20.  
 
5.3.2 Externe validiteit 
De externe validiteit verwijst zoals gezegd naar de mate waarin de resultaten van een onderzoek te 
veralgemeniseren zijn naar een bredere populatie en/of andere omstandigheden. Om dat te kunnen 
bepalen is het nodig de validiteit van de gebruikte formulieren te evalueren en de validiteit van de 
steekproef. 
 
Validiteit van de gebruikte formulieren 
Zoals hierboven bij Validiteit van het onderzoeksmateriaal aangegeven zijn voor dit onderzoek formulieren 
gebruikt met zo min mogelijk storende factoren erin. Dit is gedaan om de effecten van de onafhankelijke 
variabelen zo goed mogelijk te kunnen bepalen. In de praktijk komt men echter formulieren tegen die qua 
grafisch ontwerp en begrijpelijkheid slechter in elkaar steken (zie onder andere Oltheten en Steenwijk, 
1979; Timmerman, 2006 en Zonnenberg, 2006). In de praktijk zullen daarom vaak meerdere factoren aan 
te wijzen zijn waarom gebruikers, en met name kwetsbare formulierengebruikers, problemen ondervinden 
bij het invullen van een formulier. De formulieren van dit onderzoek voldoen anders gezegd in hoge mate 
aan de uitgangspunten (zie paragraaf 2.5) die voor gebruiksvriendelijke formulieren gelden. 
De wijze waarop de formulierenvelden en selectievelden binnen de gemanipuleerde formulieren van dit 
onderzoek zijn ontworpen sluit echter aan bij de opzetten zoals men die in de praktijk aantreft. Zo bestaan 
er formulieren met een horizontale of verticale oriëntatie van velden of combinaties daarvan. Maar men 
treft ook allerlei formulieren aan met radio buttons en drop-down lists. Er is uitgegaan van twee 
verschillend samengestelde bestaande formulieren bij het ontwikkelen van het onderzoeksmateriaal om de 

 
20 Bedacht moet worden dat het onderzoek in de huidige opzet al zeer veel inspanning heeft gekost door de combinatie van de drie 
metingen. Bij meer proefpersonen zal de tijdsinspanning evenredig toenemen. 
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gevonden resultaten niet toevallig van één formulier te laten afhangen. Gesteld kan worden dat de 
manipulaties die in de formulieren zijn verwerkt als representatief kunnen worden gezien voor een grotere 
groep formulieren zoals men die in de praktijk aantreft. 
 
Validiteit van de steekproef 
Voor het bepalen van de validiteit van de steekproef is het nodig om te bepalen of de onderzochte 
proefpersonen een bredere groep zouden kunnen vertegenwoordigen. Daarvoor is het zinvol om te kijken 
of de demografische kenmerken van de proefpersonen overeenkomen met de eigenschappen van 
soortgenoten in de populatie. 
Wat betreft de ervaring van ouderen en allochtonen met computers, Internet en formulieren zijn geen 
gegevens bekend. Het is derhalve niet mogelijk om voor deze aspecten te bepalen of de steekproef 
representatief is voor een grotere groep. Voor opleidingsniveau en leeftijdopbouw is dat wel mogelijk. Het 
CBS beschikt namelijk over een uitgebreide database met demografische gegevens, waaronder gegevens 
van ouderen en allochtonen met betrekking tot leeftijdopbouw en opleidingsniveau (zie 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/Selection/Applet/SelectPage.asp). 
 
Om voor deze factoren te bepalen of de steekproef aansluit bij de populatie allochtonen en ouderen in de 
maatschappij, en de resultaten kunnen worden gegeneraliseerd, dient met een Chi-kwadraattoets het 
verschil tussen de geobserveerde aantallen (de meting van demografische kenmerken uit het onderzoek) 
en de verwachte aantallen (op basis van cijfers van het CBS) te worden bepaald. In onderstaande tabellen 
zijn de uitkomsten van de vergelijkingen voor de factoren leeftijd en opleidingsniveau te zien. 
 

 Observed 

N 

Expected 

N 

  Opleidings-

niveau 

Laag 2 8  Chi-square 6,767 

Middel 14 10  df 2 

Hoog 8 6  Asymp Sig. 0,034 

Totaal 24 24    
Tabel 48  Chi-kwadraattoets representatie opleidingsniveau ouderen 
(bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Selection/Applet/SelectPage.asp)  
 

 Observed 

N 

Expected 

N 

  Opleidings-

niveau 

Laag 15 9  Chi-square 6,439 

Middel 6 11  df 2 

Hoog 5 6  Asymp Sig. 0,040 

Totaal 26 26    
Tabel 49  Chi-kwadraattoets representatie opleidingsniveau allochtonen 
(bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Selection/Applet/SelectPage.asp)  
 

 Observed 

N 

Expected 

N 

  Opleidings-

niveau 

Tot 20 jaar 2 3  Chi-square 8,571 

20 tot 30 jaar 7 5  df 4 

30 tot 40 jaar 12 7  Asymp Sig. 0,073 

40 tot 50 jaar 4 6    

50 tot 60 jaar 1 5    

Totaal 26 26    
Tabel 50  Chi-kwadraattoets representatie leeftijdsopbouw allochtonen  
(bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Selection/Applet/SelectPage.asp)  
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 Observed 

N 

Expected 

N 

  Opleidings-

niveau 

55 tot 65 jaar 8 11  Chi-square 4,357 

65 tot 75 jaar 12 7  df 2 

75 tot 85 jaar 4 5  Asymp Sig. 0,113 

85 jaar en ouder 0 1    

Totaal 24 24    
Tabel 51  Chi-kwadraattoets representatie leeftijdsopbouw ouderen  
(bron: http://statline.cbs.nl/StatWeb/Selection/Applet/SelectPage.asp)  
 
Bij een significantie groter dan 0,05 kan worden gesteld dat de verdeling binnen de steekproef en de 
populatie overeenkomstig is. Ten aanzien van het opleidingsniveau van de ouderen en allochtonen in de 
steekproef geldt daarom dat het niet overeenkomt met het opleidingsniveau van ouderen en allochtonen in 
het algemeen (zie tabel 48 en 49). Voor de doelgroep ouderen geldt dat de proefpersonen gemiddeld een 
hoger opleidingsniveau hebben dan ouderen uit de maatschappij. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat de relatief hoger opgeleide ouderen eerder de moeite nemen om zich aan te melden voor een 
computercursus. De allochtone proefpersonen zijn over het algemeen lager opgeleid dan allochtonen in de 
maatschappij.  
Hoewel de allochtone en oudere proefpersonen uit dit onderzoek aan de gestelde criteria van kwetsbare 
formulierengebruikers voldeden (zie paragraaf 3.6) is er waarschijnlijk nog een groep ouderen aan te 
wijzen die als nog kwetsbaarder kunnen worden aangemerkt, omdat ze lager opgeleid zijn en niet aan de 
bezochte computercursussen deelnemen. Voor een vervolgonderzoek naar kwetsbare computer- en 
formulierengebruikers zou het verstandig zijn deze groep in kaart te brengen en te betrekken bij de 
steekproef. 
De leeftijdsopbouw blijkt volgens tabel 50 en 51 wel in overeenstemming te zijn met de opbouw in de 
samenleving. De proefpersonen die binnen dit onderzoek zijn betrokken lijken op basis van de uitkomst 
van de leeftijd daarom representatief voor een grotere groep allochtonen en ouderen in de maatschappij. 
Bij de vergelijking is echter geen rekening gehouden met het ervaringsniveau met computers, Internet en 
formulieren omdat gegevens hierover ontbreken. 
 
5.4 Conclusies en toepassingsmogelijkheden van de gevonden resultaten 
Dit onderzoek had tot doel te bepalen welke ontwerprichtlijnen het beste kunnen worden gehanteerd bij het 
aanbieden van selectievelden en de oriëntatie van selectievelden in elektronische formulieren wanneer 
rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen. Voor de presentatie van selectievelden heeft dit een 
duidelijke voorkeur opgeleverd voor radio buttons boven drop-down lists. Hieronder wordt nader ingegaan 
op de formulering van de richtlijn en de toepassingsmogelijkheden. Tevens wordt beschreven voor welke 
instanties deze richtlijnen interessant zijn. 
 
Ontwerprichtlijn selectievelden 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat voor kwetsbare groepen formulierengebruikers geldt dat beter radio 
buttons als selectievelden kunnen worden gebruikt dan drop-down lists bij het maken van een keuze van 
één uit meerdere opties. Ouderen en allochtonen snappen de functionaliteit van de radio buttons (met 
94%) beter dan de functionaliteit van de drop-down lists (70%). Omdat radio buttons ook al op de 
(traditionele) papieren formulieren voorkwamen, is met bekend met de functionaliteit. Voor drop-down lists 
geldt dat niet. Uit dit onderzoek blijkt dat kwetsbare personen drop-down lists compleet negeren of 
meerdere keren uitproberen voordat ze tot actie overgaan doordat ze de functionaliteit niet snappen.  
De reden hiervan is gelegen in de relatieve onbekendheid met de functionaliteit van drop-down lists. Niet 
voor alle gebruikers is duidelijk dat een extra muisklik benodigd is, hetgeen ten koste kan gaan van de 
efficiëntie. Ook zijn radio buttons gemakkelijker in gebruik voor personen die moeite hebben met precieze 
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muisbewegingen zoals bijvoorbeeld ouderen en minder ervaren computergebruikers. Over het algemeen 
geldt voor kwetsbare formulierengebruikers dat hoe meer items ze zonder te scrollen kunnen zien in een 
selectieveld hoe sneller hun respons zal zijn en hoe minder vergissingen ze zullen maken. Vergeleken met 
drop-down lists neigen radio buttons naar een snellere performance voornamelijk omdat deze permanent 
zichtbaar zijn en drop-down lists een extra muisklik nodig hebben om te openen.  
Bij het ontwerpen van formulieren zou de vraag moeten worden gesteld of kwetsbare groepen tot de 
doelgroep van het formulier behoren. Wanneer dat het geval is, doet een ontwerper er verstandig aan 
radio buttons te gebruiken in plaats van drop-down lists. 
 
Ontwerprichtlijn oriëntatie van formuliervelden 
De oriëntatie van de formuliervelden heeft geen duidelijke voorkeur opgeleverd. Voor kwetsbare groepen 
gebruikers maakt het - in tegenstelling tot wat eerder onderzoek heeft uitgewezen (Nygren, 1996; Nielsen 
2004; Lentz en De Jong, 2006) - niet uit of de velden horizontaal of verticaal georiënteerd zijn. Door de 
relatieve traagheid van kwetsbare gebruikers worden beide ontwerpen even prettig ervaren en efficiënt 
ingevuld. Aanvullend onderzoek naar de ruimtelijke oriëntatie van formuliervelden onder ervaren 
gebruikers zal moeten uitwijzen of ‘snelle werkers’ onder dezelfde experimentele opzet als in dit onderzoek 
net zo onverschillig zijn voor de oriëntatie als kwetsbare formuliergebruikers. 
 
Belanghebbende instanties ontwerprichtlijnen 
Als belanghebbenden voor deze richtlijnen kunnen feitelijk alle instanties (overheden, bedrijven etc.) die 
gebruik maken van elektronische formulieren worden aangemerkt. Omdat allochtonen en ouderen door 
hun stijgende aantal in de maatschappij steeds vaker tot de kerndoelgroepen van instanties zullen 
behoren, doen deze instanties er verstandig aan rekening te houden met de hier afgeleide 
ontwerprichtlijnen om invulproblemen bij hun clientèle te voorkomen. 
Naast deze algemene beschrijving van belanghebbenden is voor de volgende instanties het gebruik van 
de ontwerprichtlijnen in ieder geval interessant: 

 het programma eFormulieren van ICTU ten behoeve van de ontwikkeling van formulieren voor 
Nederlandse overheden 

 het programma Omgevingsvergunning ten behoeve van de ontwikkeling van de Landelijke 
Voorziening Omgevingsvergunning daarbinnen 

 de Belastingdienst ten behoeve van hun formulieren voor zakelijke en particuliere diensten 
 de Kamer van Koophandel ten behoeve van hun formulieren voor registratie van de verschillende 

vormen van rechtspersonen 
 de Immigratie en Naturalisatie Dienst ten behoeve van hun formulieren voor het verkrijgen van een 

tijdelijke of permanente verblijfstatus 
 Energie- en Waterbedrijven ten behoeve van hun formulieren voor abonnees 
 Internet verkooppunten als eBay, Marktplaats, Marktplaza etc. 

 
Bij het gebruik van de richtlijn voor selectievelden dient de kanttekening te worden geplaatst dat niet te 
veel van het principe ‘one size fits all’ moet worden uitgegaan. De beschreven richtlijn is namelijk afgeleid 
voor kwetsbare formulierengebruikers. Wanneer dit soort gebruikers niet tot de doelgroep behoren, zoals 
bijvoorbeeld bij jongerenwebsites vaak aan de orde zal zijn, dan is de richtlijn voor selectievelden minder 
van belang.  
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Bijlage 1 Ontwerpen onderzoek Lentz en De Jong 

 Naam   

 Voorletters   

 Tussenvoegsel (van, de)   

 Straatnaam   

 Huisnummer   

 Huisnummer toevoeging   

 Postcode (zonder spatie!)   

 Woonplaats   
 

 annuleren versturen  

Systeemgeoriënteerd verticaal ontwerp met labels voor de invoervelden 
 

 Voorletters   

 Tussenvoegsel   

 Naam   

 Straatnaam   

 Huisnummer   

 Huisnummer toevoeging   

 Postcode (zonder spatie!)   

 Woonplaats   
 

 annuleren  versturen  

Gebruikersgeoriënteerd verticaal ontwerp met labels voor de invoervelden 
 

 voorletters  tussenvoegsel  achternaam  

       

 straatnaam  huisnummer  huisnummer toevoeging 

        

 postcode (zonder spatie!)  woonplaats 

       
 

 annuleren  versturen  

Gebruikersgeoriënteerd horizontaal ontwerp met labels boven de invoervelden 
 

 voorletters  tussenvoegsel  achternaam   

 straatnaam  huisnummer  huisnummer toevoeging   

 postcode (zonder spatie!)  woonplaats   
 

 annuleren  versturen  

Gebruikersgeoriënteerd horizontaal ontwerp met labels voor de invoervelden 
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Bijlage 2 Formulier Aanvragen Huurtoeslag 

Huurtoeslag horizontaal georiënteerd en drop-down lists 
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Huurtoeslag horizontaal georiënteerd en radio buttons 
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Huurtoeslag verticaal georiënteerd en drop-down lists 
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Huurtoeslag verticaal georiënteerd en radio buttons 
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Bijlage 3 Formulier Aanvraag Kapvergunning 

Kapvergunning horizontaal georiënteerd en drop-down lists 
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Kapvergunning horizontaal georiënteerd en radio buttons 
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Kapvergunning verticaal georiënteerd en drop-down lists 
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Kapvergunning verticaal georiënteerd en radio buttons 
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Bijlage 4 Indeling proefpersonen en materiaal 

 Testgroep Formulier 1  Formulier 2  
Proefpersoon 1 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 

Proefpersoon 2 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met radio buttons  B Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met drop-down lists 3 
Proefpersoon 3 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met drop-down lists  C Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met radio buttons 2 

Proefpersoon 4 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met radio buttons D Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met drop-down lists 1 
Proefpersoon 5 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met drop-down lists  1 Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met radio buttons D

Proefpersoon 6 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met radio buttons  2 Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met drop-down lists C
Proefpersoon 7 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met drop-down lists 3 Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met radio buttons B

Proefpersoon 8 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A
Proefpersoon 9 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 

Proefpersoon 10 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met radio buttons  B Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met drop-down lists 3 
Proefpersoon 11 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met drop-down lists  C Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met radio buttons 2 

Proefpersoon 12 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met radio buttons D Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met drop-down lists 1 
Proefpersoon 13 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met drop-down lists  1 Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met radio buttons D

Proefpersoon 14 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met radio buttons  2 Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met drop-down lists C
Proefpersoon 15 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met drop-down lists 3 Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met radio buttons B

Proefpersoon 16 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A
Proefpersoon 17 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 

Proefpersoon 18 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met radio buttons  B Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met drop-down lists 3 
Proefpersoon 19 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met drop-down lists  C Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met radio buttons 2 

Proefpersoon 20 Ouderen Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met radio buttons D Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met drop-down lists 1 
Proefpersoon 21 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met drop-down lists  1 Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met radio buttons D

Proefpersoon 22 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met radio buttons  2 Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met drop-down lists C
Proefpersoon 23 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met drop-down lists 3 Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met radio buttons B

Proefpersoon 24 Ouderen Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A
Proefpersoon 25 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met drop-down lists A Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met radio buttons 4 
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 Testgroep Formulier 1  Formulier 2  
Proefpersoon 26 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met radio buttons  B Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met drop-down lists 3 

Proefpersoon 27 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met drop-down lists  C Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met radio buttons 2 
Proefpersoon 28 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met radio buttons D Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met drop-down lists 1 

Proefpersoon 29 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met drop-down lists  1 Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met radio buttons D
Proefpersoon 30 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met radio buttons  2 Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met drop-down lists C

Proefpersoon 31 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met drop-down lists 3 Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met radio buttons B
Proefpersoon 32 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met radio buttons 4 Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met drop-down lists A

Proefpersoon 33 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met drop-down lists A Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met radio buttons 4 
Proefpersoon 34 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met radio buttons  B Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met drop-down lists 3 

Proefpersoon 35 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met drop-down lists  C Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met radio buttons 2 
Proefpersoon 36 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met radio buttons D Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met drop-down lists 1 

Proefpersoon 37 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met drop-down lists  1 Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met radio buttons D
Proefpersoon 38 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met radio buttons  2 Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met drop-down lists C

Proefpersoon 39 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met drop-down lists 3 Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met radio buttons B
Proefpersoon 40 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met radio buttons 4 Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met drop-down lists A

Proefpersoon 41 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met drop-down lists A Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met radio buttons 4 
Proefpersoon 42 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met radio buttons  B Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met drop-down lists 3 

Proefpersoon 43 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met drop-down lists  C Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met radio buttons 2 
Proefpersoon 44 Allochtonen Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met radio buttons D Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met drop-down lists 1 

Proefpersoon 45 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 
Horizontaal met drop-down lists  1 Aanvragen Huurtoeslag 

Verticaal met radio buttons D
Proefpersoon 46 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 

Horizontaal met radio buttons  2 Aanvragen Huurtoeslag 
Verticaal met drop-down lists C

Proefpersoon 47 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 
Verticaal met drop-down lists 3 Aanvragen Huurtoeslag 

Horizontaal met radio buttons B
Proefpersoon 48 Allochtonen Aanvraag Kapvergunning 

Verticaal met radio buttons 4 Aanvragen Huurtoeslag 
Horizontaal met drop-down lists A
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Bijlage 5 Vragenlijst onderdeel demografisch 
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Bijlage 6 Vragenlijsten onderdeel waardering 

Huurtoeslag horizontaal georiënteerd en drop-down lists 

 
 



 

Universiteit Utrecht Zakia en Cornelis in formulierenland Pagina 94/100 

Huurtoeslag horizontaal georiënteerd en radio buttons 
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Huurtoeslag verticaal georiënteerd en drop-down lists 
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Huurtoeslag verticaal georiënteerd en radio buttons 
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Kapvergunning horizontaal georiënteerd en drop-down lists 
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Kapvergunning horizontaal georiënteerd en radio buttons 
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Kapvergunning verticaal georiënteerd en drop-down lists 
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Kapvergunning verticaal georiënteerd en radio buttons 

 
 

 
 


