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Repke de Vries

Het toegankelijker maken
van websites

Drie benaderingen en een praktijkvoorbeeld

Drs. R.E. de Vries is onderzoeker bij Elektronische Diensten van NIWI.

In de praktijk worden websites inhou-
delijk op verschillende manieren ont-
sloten. Aan de hand van enkele voor-
beelden maakt Repke de Vries een
vergelijking tussen drie benaderingen
van ontsluiting, waarbij gekeken werd
naar wat het een gebruiker biedt en
wat het de maker van een site kost. De
uitkomst van de vergelijking wijst op
sterke voordelen van een handmatig
aangelegde alfabetische lijst met ter-
men, zoals ook uit een toelichting op
de website van het Nederlands Instituut
voor Wetenschappelijke Informatie-
diensten (NIWI) blijkt.

Om het overweldigende informatieaanbod op
Internet te beteugelen zijn al veel oplossingen

uitgewerkt. Zoeksystemen en onderwerp-indexen op
het Net helpen gebruikers voor hen relevante websites te
lokaliseren. Maar eenmaal bij een site aangekomen,
herhaalt zich daar vaak het probleem van gemakkelijke
toegang. Vanaf een homepage moet men zich opnieuw
een weg zien te vinden. En bij dit zogenaamde ‘navigeren’
is verdwalen niet uitgesloten.
Bij het ontwerpen van websites is de aandacht lange tijd
uitgegaan naar aantrekkelijke en in het oog vallende
webpagina’s en minder naar een goede samenhang en
ontsluiting van alle aangeboden informatie. Hypertext
biedt nu eenmaal de mogelijkheid om een geheel van
aanbod in delen te knippen, en die losse delen vervolgens
met activeerbare ‘links’ weer in verband te brengen.
Maar als dit principe wordt toegepast dan kan de uit-
komst heel verschillend zijn.
Aan gebruikers doet een website zich soms voor als een
rasterpatroon van straten en met gemakkelijke straat-

namen. Soms is het meer een wirwar van steegjes,
doorsteken en pleinen. Toegankelijkheid is, behalve
samenhang en overzicht, ook ontsluiting. Het ontsluiten
van websites biedt gebruikers een alternatief voor staps-
gewijs navigeren, voor ‘aanklikken en proberen’. Er kan
vooraf mee bepaald worden wat een site te bieden heeft
en waar. En is men onverhoopt verdwaald, dan brengt
ontsluiting een wegwijzer.
Samenhang en inhoudelijke ontsluiting zijn beide nieuwe
terreinen van studie en praktijkkennis bij het systema-
tisch ontwerpen van websites. Literatuur over
‘information architecture’ bestrijkt het eerste terrein.
Hier wordt een onderwerp besproken op het tweede
terrein, de inhoudelijke ontsluiting van een website.

Ontsluiting vergeleken

Om een idee te krijgen hoe bruikbaar bestaande ontslui-
ting van websites is, werden drie soorten voorbeelden
gezocht. Het eerste voorbeeld vormen de websites met
alleen een homepage met hyperlinks en geen verdere
ontsluiting. Het tweede de sites met ontsluiting door een
zoekfaciliteit op woorden in alle aangeboden web-
pagina’s. Het derde voorbeeld wordt gevormd door sites
die ontsluiten met een handmatig aangelegde alfabeti-
sche lijst met termen.
Met handmatig wordt bedoeld dat er door de web-
master een afweging is gemaakt welke termen geschikt
zijn. Daarom valt ontsluiting met een automatisch gege-
nereerde a-tot-z-lijst onder het tweede soort voorbeeld.
Met opzet is elk van de drie voorbeelden georiënteerd op
taal en niet op beeld. Met tekstelementen wordt op een
homepage ontsloten waar de site over gaat. Een zoek-
faciliteit werkt met zelf te kiezen woorden. De termen-
lijst vat in woorden het aanbod op een site samen. Het
omgaan met visuele ontsluiting verloopt zo anders dat
dit apart gehouden is.
Wie veel naar webinformatie zoekt, weet al dat een
handmatig aangelegde lijst weinig voorkomt. Deze wordt
aangetroffen onder namen als ‘inhoudsopgave’ of ‘in-
dex’, en de Engelse vertalingen daarvan. Populairder is
het zoekinterface op de eigen webinhoud, aangeboden
met ‘zoeken’ of ‘search’. Ten slotte blijken sites zonder
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ontsluiting toch ook nog aangetroffen te worden, ook al
zou soms de hoeveelheid en verscheidenheid aan infor-
matie anders doen verwachten. Om het bij een over-
zicht op de homepage te laten vergt de minste investe-
ring. Een zoekfaciliteit vergt al wat meer, maar verloopt
geautomatiseerd. Een inhoudelijk beredeneerde lijst met
termen vraagt duidelijk de meeste inspanning. Dit alles
geredeneerd vanuit de makers van websites.
De ondernomen vergelijking wilde nadrukkelijk ook
bruikbaarheid van ontsluiting nagaan: wat helpt het
iemand die een site wil raadplegen? Daarom zijn de drie
soorten voorbeelden van ontsluiting vergeleken met
categorieën aan gebruikerskant en de categorie ‘realisa-
tie en onderhoud’ aan de kant van de webmaster. Voor
de gebruiker is bekeken wat ontsluiting toevoegt om het
aanbod op een website snel te kunnen overzien. Ook is
nagegaan wat ontsluiting aan hulp biedt wanneer ie-
mand op een site verdwaald is geraakt.

Homepage

De websites met alleen een homepage vormen in feite de
basissituatie voor heel het web. De techniek maakt dat er
altijd een homepage is. Hier worden aanbod en diensten
gepresenteerd. Hiervandaan moet een gebruiker door
navigeren uiteindelijk bij gewenste informatie uitko-
men. Er zit ook niets anders op dan navigeren, want er
is geen andere ontsluiting. Verschillende typen sites
werden uitgeprobeerd in deze categorie. Een site voor
een conferentie, persoonlijke sites, een verzamelsite en
een representatiesite. De eerste twee vanwege het be-
perkte en eenduidige aanbod. De laatste twee juist om de
grote hoeveelheid complexe informatie. Persoonlijke
sites waren die van onderzoekers op een bepaald vakge-
bied. De verzamelsite was de in Nederland gemaakte
‘SocioSite’, de representatiesite die van de International
Federation of Library Associations, IFLA.
De conclusie ligt voor de hand: ontsluiten met alleen een
homepage biedt maar weinig mogelijkheden om het

Op welke term moet de gebruiker zoeken?

totale aanbod samen te vatten en te presenteren. Het
werkt voor beperkte sites, het werkt niet wanneer het
aanbod groot en divers is. Ook hulp bij verdwalen kan
een homepage nauwelijks bieden. Behalve dan door
ernaar terug te keren en het opnieuw te proberen.
Terwijl ook hier weer geldt dat gebruikers juist bij een
uitgebreide site eerder het spoor bijster raken. Deze
ontsluiting vraagt van webmasters geen verdere investe-
ring. Daar staat bij complex aanbod een lage toegan-
kelijkheid tegenover, hetgeen een minpunt is.

Zoekfaciliteit

De tweede groep onderzochte voorbeelden betrof
websites met een veelheid aan informatie en ontsloten
met een zoekfaciliteit.
Hiervoor werden een commerciële site gekozen en een
overkoepelende site, namelijk Adobe (software voor
onder andere electronic publishing) en I*M Europe
(informatie door de Europese Commissie op alle terrei-
nen van het ontwikkelen van elektronische informatie-
diensten). Dat er aan ontsluiting gedaan wordt, strookt
met omvang en diversiteit van deze sites. Voor het
onderzoek werd een gebruiker in gedachten genomen
op zoek naar algemene informatie en ook naar heel
specifieke informatie. Bovendien ging het om iemand
die sites maar incidenteel raadpleegt. Ontsluiting moet
juist aan deze gebruikers steun kunnen bieden. Bij
Adobe werd zo geprobeerd informatie te vinden over
‘PDF’ als algemene vraag en over ‘Capture’ (Adobe
software) als specifieke vraag. Vergelijkbaar voor I*M
Europe informatie over het ‘Green Paper on the Role of
Libraries in the Information Society’ (algemeen) en over
‘Z39.50’-toepassingen (een technisch Internetprotocol
en meer specifiek).
Noch bij Adobe noch bij I*M Europe gaf de homepage
aanwijzingen of de gezochte informatie tot het aanbod
behoorde en evenmin waar proberenderwijs naartoe
genavigeerd zou kunnen worden.
De zoekfaciliteit als ontsluiting te baat genomen, gaf de
volgende resultaten.
Voor de algemene vraag bleek een ‘search’ te veel
documenttitels te geven. Uit de Adobe-lijst viel niet op te
maken welke titel de beste kans zou geven op inleidende
informatie over ‘PDF’. Bij I*M Europe was na zoeken
op ‘green paper’ een verfijning nodig door ‘libraries’ als
zoekterm toe te voegen. Wat hier veel hielp was dat aan
gevonden titels de eerste paar zinnen uit het document
toegevoegd zijn.
De speurtocht naar specifieke informatie liep beter af.
Zowel ‘Capture’ als Z39.50-toepassingen in EG-ver-
band, bleken te achterhalen.
Vervolgens werd onderzocht of ontsluiten met een zoek-
faciliteit helpt als men op de site verdwaald is. De kans
hierop is natuurlijk groter bij sites die weinig overzichte-
lijk opgebouwd zijn. Adobe deed het op dit punt beter
dan I*M. Maar was men eenmaal het spoor bijster, dan
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bleek bij beide een ‘search’ weinig meer te helpen. Niet
verwonderlijk omdat er geen suggesties uitgaan van een
leeg zoekscherm.
De investering voor dit type ontsluiting is hoofdzakelijk
de software. Het ontsluiten zelf verloopt geautomati-
seerd. Dit maakt het aantrekkelijk voor webmasters,
maar het nut voor gebruikers bleek beperkt. De ‘search’-
mogelijkheid ondersteunt bij specifieke vragen waarvan
al bekend is dat een site daar informatie over heeft. Als
redding bij verdwalen helpt zij niet of nauwelijks.

Alfabetische lijst

Ook de derde groep voorbeelden betrof complexe infor-
matie, maar ontsloten met een handmatig aangelegde
alfabetische lijst met termen. Ook deze ontsluiting ble-
ken Adobe en I*M Europe in huis te hebben. Doordat
sites en gezochte informatie hetzelfde konden blijven,
werd ook de vergelijking zuiverder. Bij Adobe werd
onder ‘index’ in een a-z-lijst de algemene vraag naar
aanbod over ‘PDF’ direct beantwoord en de specifieke
vraag naar ‘Capture’ na bladeren. De I*M noemde zijn
lijst een ‘subject index’ en bleek een opsomming van
namen van hoofdonderdelen van de website. Voor meer
detail moest eerst doorgeklikt worden. Het ‘green paper’
bleek bijvoorbeeld verborgen onder de hoofdingang
‘libraries’. En de vraag of de site iets had over Z39.50
kreeg pas een antwoord op een derde (verborgen) niveau
van verfijning. En dan was nog veel voorkennis nodig
om de eerdere keuzes te maken. Handmatige lijsten met
termen bleken dus heel verschillend uitgewerkt te wor-
den.

De boekmetafoor geeft een aanwijzing wat de makers op
het oog hadden. De Adobe-‘index’ is inderdaad naar
analogie van een index in een boek. Bij I*M is de
inhoudsopgave de analogie. Een lijst volgens inhouds-
opgave kan alleen de meest algemene vragen over aan-
bod opvangen maar geeft geen details. Het zijn eigenlijk
de hoofdlijnen van een website. Bij het indextype is het
omgekeerd. Het specifieke staat voorop en waar nodig
algemenere termen. De a-z-lijst was ook het meest
intuïtief om mee te werken. Die vertrouwdheid bleek
ook toen onderzocht werd hoe ontsluiting met een
handmatige, alfabetische lijst helpt als men op een site
verdwaald is. Ervaring met opzoeken in een index heeft
iedereen al buiten de wereld van het web. En in tegen-
stelling tot de zoekfaciliteit gaat van een lijst een reeks
suggesties uit. Niet alleen wat er geboden wordt, maar
ook waar op de site. Vervolgens hoeft niet genavigeerd
te worden, maar kan een gebruiker direct doorklikken.
Door het handmatige karakter kunnen termen ook
toegesneden worden op verschillende gebruikersgroepen.
Voor webmasters geeft een a-z-lijst als ontsluiting meer
werk. De aangeboden informatie en diensten moeten
geanalyseerd worden om passende termen te vinden. Er
moet bedacht worden of deze termen sprekend zijn voor
de beoogde gebruikers van de site. Aanleg vergt verder
geen investering. Onderhoud hangt af van de mate
waarin een site essentiële wijzigingen ondergaat. De
vergelijking van de drie vormen van ontsluiting laat
evenwel zien hoezeer gebruikers gebaat zijn bij een
handmatig aangelegde, alfabetische lijst.

Welke documenttitel is de juiste?
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Ontsluiten met een index

Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Infor-
matiediensten (NIWI) heeft voor zijn website (www.
niwi.knaw.nl) gekozen voor ontsluiting naar analogie
met de index van een boek. NIWI biedt nationaal
wetenschappelijke informatie aan op vier wetenschaps-
gebieden: biomedisch, geschiedenis, maatschappij-
wetenschappen en Nederlandse taal en letteren. Het
type informatie is onder te verdelen in: data voor secun-
daire analyse, documenten samen met bibliografische
referenties en onderzoekinformatie. Ook bestellingen,
uitleenverzoeken en het laten aanmelden van onderzoek
worden over de website gedaan. NIWI bedient de acade-
mische wereld, maar bijvoorbeeld ook het algemene
publiek. De combinatie van een complex informa-
tieaanbod en verschillende gebruikersgroepen vroeg een
investering van een halve maand om de goede ontslui-
tende termen te vinden. Het bleek daarbij belangrijk om
te redeneren vanuit hetgeen NIWI te bieden heeft en niet
te proberen webpagina’s als zodanig te ontsluiten. Ter-
men geven nu kernachtig het aanbod weer en verbinden
direct door naar waar gezocht en besteld kan worden.
Een tweede keus was om termen uniek te laten verwij-
zen. Dit maakte de opzet makkelijker en is voor gebrui-
kers eenduidiger. Een derde principe is het aanbrengen
van synoniemen. Met synoniemen wordt opgevangen
dat gebruikers eigen omschrijvingen hebben waaronder
zij een bepaald aanbod verwachten. Zo is het kunnen
zoeken naar boeken en artikelen in de index opgenomen

als ‘bibliografische verwijzingen’ maar onder meer ook
als ‘tijdschriftartikelen’, ‘boeken’ en ‘auteurs’. Om een
idee te hebben wat zulke termen kunnen zijn, wordt
naar vakliteratuur gekeken. In publicaties met kwantita-
tieve analyses worden veelvuldig begrippen gebruikt als:
‘databestanden’, ‘secundaire analyses’ en ‘data beschik-
baar stellen’. Dit soort termen werd dan ook gekozen
voor ontsluiten van het data-aanbod door NIWI.
Glossaria voor vakgebieden zijn een andere bron.
Op elke webpagina is de index onder een kopje met
dezelfde naam beschikbaar. Ook gebruikers die een niet
meer bestaande pagina vanuit hun bookmarks proberen
te bereiken, worden ermee doorverbonden. Hoewel
logfile-analyse van website-gebruik altijd omzichtig ge-
hanteerd moet worden, geeft het toch een paar grove
aanwijzingen. De index wordt vanaf verschillende web-
pagina’s geraadpleegd, maar in niet te grote mate. Een
zwaar gebruik zou wijzen op een slecht navigeerbaar
webontwerp. Zeer gering gebruik zou doen vermoeden
dat de gekozen termen niet aanspreken. Ook is er een
zeker gebruik direct vanaf de homepage. Dan wordt de
index waarschijnlijk benut om snel overzicht te krijgen
van het NIWI-webaanbod en daar ook snel naartoe te
gaan. Dit alternatief voor navigeren zou in de toekomst
met een eigen kopje aangeboden kunnen worden.
Het bijhouden van de index vergt gemiddeld een halve
dag in de maand. Deze investering weegt ruimschoots
op tegen het gewonnen gebruikersgemak.

Een alfabetische lijst geeft direct suggesties.




