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Inleiding 
 

In dit digitale tijdperk neemt het gebruik van internet een steeds grotere plaats in. Het is 
daarom van groot belang dat websites zo goed mogelijk in elkaar zitten om gebruikers 
precies dat te bieden wat ze zoeken. Consumenten kopen steeds meer via internet in plaats 
van in een winkelfiliaal en daarom moeten webshops, net als winkels, goed ingericht  en 
overzichtelijk zijn. 

Helaas zijn niet alle websites even goed ingericht en gemakkelijk in het gebruik. Wij vragen 
ons dan af: waarom is dat zo? Wat maakt de ene website nou beter dan de andere? Bij het 
beantwoorden van deze vraag komt het begrip usability om de hoek kijken. In ons onderzoek 
proberen we te bepalen wat usability is, waarom het belangrijk is en hoe usability het beste 
toegepast kan worden. Door het beantwoorden van deze vragen hopen wij een antwoord te 
krijgen op onze hoofdvraag: hoe is de usability van een website te optimaliseren? 

Aan de hand van dit onderzoek hebben wij een checklist opgesteld waarmee elke website op 
de kwaliteit van de gebruikte usability kan worden beoordeeld. Wij zullen op basis van deze 
checklist een vijftal websites uitvoerig beoordelen op het gebied van usability. 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 
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Wat is usability? 
 
Usability is een ander woord voor gebruiksvriendelijkheid. Het woord usability is te splitsen 
in twee woorden, namelijk ‘use’ en ‘ability’. In het kort betekent usability de mate waarin 
een website te gebruiken is. Het is dus eigenlijk een kwaliteitsattribuut dat het gebruik van 
een softwareproduct beschrijft.  
Usability valt grofweg uiteen in de volgende subattributen: 

• Understandability 

• Learnability 

• Operability 

• Attractiveness 

• Usability compliance 
 

Understandability  
Understandability houdt in dat de gebruiker van een website precies doorheeft hoe de 
website werkt en hoe hij deze kan gebruiken voor zijn doeleinden. Daarom is het dus 
belangrijk dat de doelgroep goed bekend is bij het bouwen van de website. De site kan dan 
beter gericht worden op de gebruikers ervan. 
 

Learnability 
Om de learnability van een website te optimaliseren, zijn er vijf belangrijke kenmerken die in 
acht genomen moeten worden. 
Allereerst moet de indeling van de website bekend overkomen op de gebruiker. Zo is hij 
sneller in staat door te krijgen wat het doel van de website is. Er moet rekening mee 
gehouden  dat iedereen de website moet kunnen gebruiken, dus niet alleen de 
ontwikkelaars zelf. Als het een doorsnee gebruiker enige tijd (meer dan vijf minuten) kost 
om te begrijpen hoe de website werkt, dan is de learnability niet goed geïnterpreteerd door 
de ontwikkelaars. 
 Een ander belangrijk kenmerk is de samenhang van een website. Als er tussen 
verschillende pagina’s op dezelfde website een groot verschil is op het gebied van opmaak, 
leidt dit snel tot verwarring bij de gebruiker. Het is daarom het beste om de samenhang zo 
veel mogelijk te  vergroten door het gebruik van een vaste opmaak. Denk hierbij aan 
lettertypes, lettergroottes, knoppen etc. 
 Daarnaast is het belangrijk dat de website niet te veel verschilt van andere websites. Voor 
de bouw van de website moet dus eerst gekeken worden naar andere websites. Op deze 
manier ben je ervan verzekerd dat je website niet te veel afwijkt van de massa en daardoor 
moeilijk begrepen wordt door de gebruiker. 
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 Een volgend kenmerk is voorspelbaarheid. De website moet in staat zijn te kunnen wat de 
gebruiker ervan verwacht. Dit kan invulling krijgen door bekende termen te gebruiken en 
veel standaard symbolen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huisje als verwijzing naar de 
homepage. Dit lijkt op het eerste gezicht makkelijker dan dat het werkelijk is. De website 
krijgt namelijk te maken met verschillende verwachtingen van bezoekers. Zo heeft een 
doorgewinterde internetter hogere verwachtingen van een website dan een zogeheten ‘low-
end user’. 
 Het vijfde kenmerk van learnability is eenvoud. Als de website eenvoudig in elkaar steekt, is 
de website voor iedereen goed en snel te begrijpen. Een voorbeeld hiervan is google.nl. Voor 
onkundige gebruikers is er een simpele zoekfunctie. Deze staat centraal op de homepage en 
is gemakkelijk te gebruiken. Voor de meer ervaren gebruikers is er de mogelijkheid tot 
geavanceerd zoeken. Deze biedt een uitgebreidere manier om dezelfde functie te gebruiken. 
Op de website is makkelijk te switchen tussen deze twee manieren van zoeken. Dat komt de 
eenvoud van de website ten goede. 
 

Operability 
Operability betekent bedieningsgemak. Dit houdt in dat een website zo gemakkelijk mogelijk 
te gebruiken moet zijn. Er moet voor gezorgd worden dat de gebruiker de mogelijkheden 
van een website optimaal kan gebruiken en beheersen.  
 

Attractiveness 
Attractiveness heeft alles te maken met de aantrekkelijkheid van een website. De website 
moet dus zowel mooi als functioneel zijn. Het oog wil ook wat. De visuele aantrekkelijkheid 
van een website wordt door veel gebruikers gebruikt als een indicator van de algehele 
kwaliteit van die website. 
 

Usability compliance 
Een website is usability compliant als die voldoet aan de standaardwaarden voor usability. 
Deze standaardwaarden zijn continu in ontwikkeling en worden opgesteld door de 
International Standards Organization (ISO) en het US Department of Health and Human 
Services. De voorwaarden genoemd bij de eerdere subattributen worden tegenwoordig als 
standaard gezien. 
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Waarom is usability belangrijk? 
 
Het internet is een van de snelst groeiende mediavormen. Het aantal computers en 
internetaansluitingen per hoofd van de bevolking blijft explosief groeien. Daarnaast neemt 
het internetgebruik sterk toe. Er wordt steeds meer tijd op internet doorgebracht. 
Bovendien blijft de bandbreedte steeds meer toenemen, waardoor gebruikers in dezelfde 
tijd meer webpagina’s kunnen bezoeken. Daarom is het belangrijk om te proberen de 
usability zo goed mogelijk op orde te houden. Het is belangrijk om als organisatie met de 
trend mee te gaan. De doelgroep wordt steeds breder, dus moet hier door organisaties op 
ingespeeld worden. Als organisatie moet je actief zijn op het vlak waar je doelgroep zich 
bevindt om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Het is dus van belang om het internet 
optimaal te gebruiken als reclamemedium. Je wilt jezelf dus goed presenteren op het 
internet. Dit is optimaal mogelijk als de usability van je website in orde is. 
 

Usability bij redesign 
De meeste bedrijven en organisaties beschikken tegenwoordig over een website. 
Webdesigners verschuiven hun aandacht daardoor steeds meer van design naar redesign. Bij 
redesign moet er echter wel een verbetering in de website gemaakt worden en niet alleen 
het uiterlijk aangepast worden. De verandering mag natuurlijk nooit meer kosten dan dat hij 
oplevert. Nu komt website-usability om de hoek kijken. Website-usability beoordeelt de 
kwaliteit van de website namelijk vanuit het gebruikersperspectief. De verandering is pas 
beter als het voor de gebruiker echt een verbetering is. Bij het redesign kan de usability 
worden toegepast om erachter te komen welke onderdelen van de website verbeterd 
moeten worden. 
 

De factor geld 
Websites waarvan de gebruiksvriendelijkheid niet optimaal is, kosten veel tijd en veel geld. 
Daarom is het belangrijk de usability toe te passen tijdens het maken van de website. Het 
kan namelijk de effectiviteit van een organisatie sterk verhogen. Als een medewerker van 
een organisatie niet goed overweg kan met de digitale werkomgeving kan dit erg veel 
problemen veroorzaken. Bij deze medewerker is de kans namelijk groot dat hij verkeerde 
beslissingen neemt, omdat hij iets niet kan vinden in de werkomgeving. 
 Ook de efficiëntie van een organisatie kan verbeteren door een goede usability. Het 
gaat hierbij om de snelheid waarmee gebruikers taken kunnen uitvoeren. Als personeel dus 
taken sneller uit kan voeren, dalen de relatieve personeelskosten. Het personeel kan 
namelijk meer taken uitvoeren in minder tijd. Zo kan een organisatie al door een kleine 
verbetering veel geld besparen. Ter illustratie: een vertraging van een minuut per dag per 
werknemer kost een middelgrote organisatie enkele honderdduizenden euro’s per jaar. Dit 
benadrukt het belang van usability. 
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Klantgerichtheid 
Een van de belangrijkste doelen van usability is de klantgerichtheid optimaliseren. De 
website moet duidelijk zijn en gemakkelijk in het gebruik door de klant. Als een website er 
mooi uitziet en gebruikersvriendelijk is, zal de bezoeker sneller nog eens terugkeren. In het 
geval van een webshop wordt dit vertaald in meer omzet. Bij een informatieve website 
wordt dit vertaald in een vergroting van de bekendheid van de site en zijn inhoud. Niet 
alleen de homepage moet eenvoudig te gebruiken zijn, maar alle pagina’s. 70% van het 
bezoek komt namelijk niet op de homepage binnen maar op een subpagina. Dit bezoek komt 
voornamelijk van verwijzende 
websites. Het is dan zaak om exact te 
bieden wat de persoon zoekt. Dit 
lichten we toe met een voorbeeld.  
 Stel, een bezoeker van Google 
wil een Playstation 3 kopen. Deze 
bezoeker typt als zoekopdracht in: 
playstation 3 kopen. Hij komt via 
Google terecht bij bol.com. Dit is een 
van de eerste resultaten. Op deze 
pagina ziet hij de verschillende 
beschikbare varianten van de 
Playstation 3. Hij kan gelijk vanaf de 
eerste pagina waarop hij binnenkomt 
alle informatie vinden die hij nodig heeft en hij kan het product direct bestellen.  

Dit is een zeer goed voorbeeld van een goed uitgewerkte usability. Op de eerste 
pagina waarop hij binnenkomt vindt de bezoeker alles wat hij nodig heeft: extra informatie 
en een manier om het gewenste product aan te schaffen. 
 

Concurrentie 
Op het internet is de directe concurrentie erg groot. Slechts met enkele muisklikken kunnen 
internetgebruikers terechtkomen op een concurrerende website. Het is daarom belangrijk te 
voorkomen dat gebruikers uitwijken naar een concurrerende website. Dit is te bereiken door 
zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van de gebruiker. De gebruikers 
moeten kwaliteit aangeboden krijgen. Het is een goed teken als gebruikers een 
concurrerende website verruilen voor de uwe. Deze gebruikers blijven eerder vaste 
bezoekers dan gebruikers die van concurrent naar concurrent springen. Omdat het internet 
een open en transparante markt is, is het erg lastig om innovatief te blijven. Nieuwe 
concepten worden namelijk binnen korte tijd overgenomen of gestolen door de concurrent. 
Het is dus van belang continu de beste te zijn om de concurrentie voor te blijven. 

Figuur 2.1: Screenshot van bol.com. 
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Hoe is usability te meten? 
 
De factoren die een rol spelen bij usability vallen uiteen in vier aspecten. Dit zijn 
sitestructuur en navigatie, visueel ontwerp, taal en tekst en multimedia. Wij zullen de 
aspecten apart van elkaar behandelen. 
 

Sitestructuur en navigatie 
 
Domeinnamen 
De website begint bij de domeinnaam. Een domeinnaam is onderdeel van een hoofddomein. 
In de domeinnaam google.nl is .nl het hoofddomein. Op het hoofddomein gaan we verder in. 
Een hoofddomein kan een algemeen hoofddomein of en geografisch hoofddomein zijn. Bij 
een algemeen hoofddomein moet u denken aan .com of .org. Bij een geografisch 
hoofddomein .nl of .fr. Voor bedrijven die internationaal opereren, kan het beste het 
hoofddomein .com gebruikt worden. Voor bedrijven die op nationaal niveau actief zijn kan 
het beste gekozen worden voor het geografisch hoofddomein met de desbetreffende 
landcode, zoals .nl of .fr. De twee kernpunten bij het werken met een domeinnaam zijn de 
volgende: 

1. Een website moet zowel met als zonder het subdomein www toegankelijk zijn. 
2. De homepage moet toegankelijk zijn via een internetadres in de simpele vorm 

www.voorbeeld.nl. Het is een stuk minder gemakkelijk als hier veel mappen of 
bestandsnamen achter getypt moeten worden. 

 
Navigatie 
De term navigatie heeft een dubbele betekenis. Allereerst moet navigatie gezien worden als 
onderdelen van websites die gebruikers bedienen, zoals hyperlinks. In de tweede plaats gaat 
het om het werkwoord navigeren: de handelingen die gebruikers uitvoeren om zich door 
een website te verplaatsen. Bij het opzetten van een website moet de ontwerper zich door 
vier mogelijke vragen van gebruikers laten leiden. Bij het bezoeken van websites staan voor 
de bezoeker namelijk bewust of onbewust vier navigatievragen centraal. Deze vragen zijn: 

1. Waar ben ik? 
2. Waar kan ik heen gaan? 
3. Waar ben ik al geweest? 
4. Hoe kom ik daar? 

Wij zullen deze vragen nader toelichten. 
 
 Waar ben ik? 
Het is belangrijk voor een internetgebruiker 
om te weten waar hij zich bevindt. Elke 
webpagina moet daarom duidelijk aangeven 
waar de gebruiker zich bevindt. Mensen 
hebben namelijk een erg kort 
kortetermijngeheugen. We onthouden met 
ons kortetermijngeheugen informatie slechts 

Figuur 3.1: Een voorbeeld van een website met een 
duidelijk, constant logo.
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twintig seconden. Als informatie niet wordt herhaald in het kortetermijngeheugen, of 
opgeslagen in het langetermijngeheugen, gaat de informatie verloren. Gebruikers vergeten 
daarom na twintig seconden op welke hyperlink ze hebben geklikt of zelfs op welke website 
ze zich bevinden. De duidelijkste manier om aan een gebruiker te vertellen op welke website 
hij zich bevindt, is een logo boven op elke webpagina. Zoals eerder genoemd zijn er slechts 
enkele gebruikers die via de homepage de website binnenkomen. Daarom moet op elke 
pagina goed zichtbaar zijn op welke website de bezoeker zich bevindt. 
 
 Waar kan ik heen gaan? 
Een bezoeker van een website zal zich vroeg of laat af gaan vragen waar hij heen zal gaan. 
Als hij op een webpagina niet de informatie vindt die hij zoekt, zal hij de webpagina verlaten 
en op zoek gaan naar een nieuwe bestemming. Mocht de informatie wel toereikend zijn 
voor de bezoeker, dan zal hij na het lezen op zoek gaan naar aanvullende of nieuwe 
informatie. Met een goede paginanavigatie kan de bezoeker gemakkelijk aanvullende of 
nieuwe informatie vinden op de website. Echter is niet alleen de paginanavigatie van belang 
voor een goede usability, maar ook de content is minstens zo belangrijk. Uit een onderzoek 
van het CBS uit 20051 is namelijk gebleken dat gebrekkige informatie op een website als een 
grotere hinder ervaren wordt dan een onduidelijke navigatie. 

De meest uitgevoerde handeling door internetgebruikers is het klikken op hyperlinks. 
Het is dus van belang dat hyperlinks herkenbaar zijn. Nu lopen we tegen een lastig 
usabilityprobleem aan. Onderstreepte tekst is slechter leesbaar dan normale tekst. De 
onderstreping loopt in veel gevallen namelijk door de staarten van de letters heen. Hierdoor 
is uitgerekend de meestal belangrijke tekst van een hyperlink slecht leesbaar. Dat is dus 
eigenlijk een usabilityfout die al is ontstaan bij het oorspronkelijke ontwerp van het web. Het 
is daarom dus beter de onderstreping uit te schakelen bij hyperlinks, mits het wel op een 
andere manier duidelijk wordt gemaakt dat het een hyperlink is. Een essentiële 
usabilityrichtlijn is namelijk: een hyperlink moet herkenbaar zijn als hyperlink. U kunt hier 
dus gebruikmaken van blauwe tekst zonder onderstreping, of u kunt een navigatiepijltje (à) 
voor of achter de hyperlink plaatsen. Naast teksthyperlinks in de inhoud van de webpagina, 
staan er ook hyperlinks in de navigatiebalken. Deze hyperlinks verwijzen meestal naar de 
hoofdonderdelen van een website. Deze hoofdnavigatie moet op elke pagina van de site 
hetzelfde zijn. Mochten er meer hyperlinks nodig zijn op een website, dan kan het beste 
gebruikgemaakt worden van een verticale navigatiebalk naast de hoofdtekst. Deze 
navigatiebalk wordt ook wel subnavigatie genoemd. Deze balk kan worden aangepast aan de 
inhoud van de webpagina. Daarom noemt men deze balk locale navigatie, omdat deze 
aangepast kan worden aan de locatie in de navigatiestructuur van de site. Over de plaats van 
deze navigatiebalk is geen overeenstemming. De balk kan rechts op de pagina staan, naast 
de verticale schuifbalk, omdat bij het scrollen de gebruiker zich richt op de rechterzijde van 
de webpagina. Daar zit immers de verticale schuifbalk. De navigatiebalk kan echter ook links 
staan, omdat dit beter aansluit bij de leesrichting van Westerse talen: van links naar rechts. 
Het is belangrijker dat de navigatiebalk goed herkenbaar is, dan de plaats waar hij staat. 

Een andere vorm van navigatie is een logo met een hyperlink naar de homepage. 
Door te klikken op het logo dat meestal links bovenin de webpagina staat, wordt 
teruggekeerd naar de homepage. Op de homepage mag het logo echter geen hyperlink zijn. 
De bezoeker is immers al op de homepage. Van hieruit doorklikken naar de homepage is 

                                                             
1 Digitale editie De digitale economie 2005. Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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daarom verwarrend. Sommige bezoekers denken dan namelijk dat ze zich op een andere 
pagina bevinden dan de homepage. 

Voor de navigatie is het van belang zo min mogelijk pulldownmenu’s te gebruiken. 
Deze menu’s beantwoorden de navigatievraag namelijk slecht. Gebruikers moeten namelijk 
altijd eerst het menu openen om de beschikbare keuzen te zien. Daarnaast is de inhoud van 
de verschillende menu’s slecht te vergelijken, omdat ze niet tegelijk geopend kunnen 
worden. Ook wordt de navigatievraag Waar ben ik? niet goed beantwoord. Als er namelijk 
een menuopdracht gekozen is, wordt het pulldownmenu automatisch gesloten. De 
bezoekers kunnen daardoor niet zien waar ze zich bevinden in de navigatiestructuur. 
 
Inloggen - Een van de grootste ergernissen van internetgebruikers is registreren en inloggen. 
In de top 15 van ergernissen onder gebruikers van commerciële websites staat dit op de 
vierde plaats: 83,1% vindt dit een grote ergernis. 16,7% vindt dit zelfs de grootste ergernis2. 
Bij een inlogsysteem gelden de volgende usabilityrichtlijnen: 

• Gebruik als gebruikersnaam geen e-mailadres. Deze kunnen namelijk veranderen. 
Daarnaast zullen gebruikers minder snel registreren uit vrees voor spam. 

• Als de bezoeker na het inloggen toegang heeft tot persoonsgegevens of 
vertrouwelijke informatie, moet het inloggen worden afgehandeld via een beveiligde 
http-verbinding. Deze verbinding is te herkennen aan een url die begint met https://. 
Als dit niet het geval is, kunnen deze gegevens worden onderschept en misbruikt 
door derden. Ervaren bezoekers weten dit heel goed. Een website die geen 
beveiligde verbinding heeft, lijkt zo dus onveilig. Dit schrikt af. 

• Gebruikers moeten altijd de mogelijkheid hebben om hun wachtwoord te wijzigen. 
Als deze mogelijkheid ontbreekt, daalt het vertrouwen van de bezoeker in de site. 

• Er moet een mogelijkheid zijn tot uitloggen. Dit kan een hyperlink, knop of pictogram 
zijn. Technisch is uitloggen niet noodzakelijk. Er zijn echter gebruikers die denken dat 
uitloggen wel noodzakelijk is. Het ontbreken van de mogelijkheid tot uitloggen kan 
hierdoor tot verwarring leiden. 

 
Zoeksysteem - Veel internetgebruikers slaan direct aan het zoeken als de huidige webpagina 
niet interessant genoeg is. Daarom zou elke website een zoeksysteem moeten hebben. De 
beste manier om de bezoeker te laten zoeken is een invoervak met de knop Zoeken in de 
hoofdnavigatie boven elke pagina. Hiermee kunnen bezoekers zelf de navigatievraag Waar 
kan ik heen gaan? stellen door een trefwoord in te vullen. Ook voor kleine websites is een 
zoeksysteem belangrijk. Bezoekers zien namelijk nooit websites, maar alleen webpagina’s. 
Bezoekers kunnen dus niet beoordelen of een site heel klein of juist heel groot is. 
 
Waar ben ik al geweest? 
Deze vraag zullen de bezoekers van uw website om twee redenen stellen. Allereerst om de 
eerder bezochte pagina terug te vinden. Dit is vooral het geval als de bezochte pagina 
interessant was. Daarnaast moet een eerder bezochte pagina makkelijk te negeren zijn. Dit is 
het geval als de bezochte pagina juist niet interessant was. Een website kan de vraag ‘Waar 
ben ik al geweest’ als volgt beantwoorden. 
 
 

                                                             
2 Hostway Pet Peeves Survey: Top-Line Results, 2005. 
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Bezochte hyperlinks - Het verschil tussen een bezochte hyperlink en een nog onbezochte 
hyperlink moet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast moet een bezochte hyperlink nog 
steeds duidelijk te herkennen zijn als hyperlink. Als standaardoplossing wordt een bezochte 
hyperlink in de kleur paars weergegeven in plaats van blauw bij een nog onbezochte 
hyperlink. 
 
Paginatitels - Voor een goede usability moet elke pagina een unieke paginatitel hebben. Dit 
is om twee redenen belangrijk. Allereerst omdat de paginatitels van eerder bezochte 
pagina’s weergegeven wordt in het menu van de knop Vorige van browsers. Daarnaast zijn 
deze paginatitels ook zichtbaar in het venster Geschiedenis van de browser Internet 
Explorer. Als meerdere pagina’s vervolgens dezelfde titel hebben, wordt de navigatievraag 
‘Waar ben ik al geweest?’ slecht beantwoord met het gevolg dat een bezochte pagina 
moeilijk terug te vinden is. 
 
‘Vorige’ op webpagina’s - Op veel webpagina’s is een knop Vorige ingebouwd. Deze 
hyperlink verwijst naar de voorlaatste webpagina. Dit is eenvoudig te maken met Javascript. 
Deze knop heeft echter meer nadelen dan voordelen, omdat het woord Vorige erg 
verwarrend is voor een bezoeker. Dit woord kan namelijk minstens drie betekenissen 
hebben: 

1. De standaardbetekenis, dus de voorlaatste pagina. 
2. De webpagina die voorafgaat aan de huidige webpagina. 
3. De vorige versie van de huidige webpagina. 

Daarnaast is het klikken op de knop Vorige de op één na meest uitgevoerde handeling door 
internetgebruikers. Het is dan dus zonde van de vaak al schaarse ruimte op een webpagina 
om deze functionaliteit na te bouwen. 
 
Datums - Datums geven een duidelijk antwoord op de vraag ‘Waar ben ik al geweest?’. Door 
als bezoeker namelijk de publicatiedatum van nieuwe content te vergelijken met de datum 
van het laatste bezoek aan de webpagina, kan de bezoeker eenvoudig beoordelen of hij/zij 
de nieuwe content al gelezen kan hebben.  

Figuur 3.2: Een voorbeeld van een website met duidelijke datumvermelding: het Ministerie van Financiën. 
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De beste manier om de datum te noteren is de lange datumnotatie met de volledige 
maandnaam en het jaar in vier cijfers. Andere notaties zijn namelijk een stuk onduidelijker. 
Desondanks wordt door het W3C geadviseerd de internationale datumnotatie uit ISO-norm 
8601 te gebruiken. 6 juli 2009 wordt dan als 2009-07-06 genoteerd. Aangezien deze notatie 
in het Nederlands nauwelijks wordt gebruikt, is de datum hierdoor slecht herkenbaar. 
Daarnaast moeten de bezoekers van de webpagina een extra denkstap verrichten. Zij 
moeten namelijk het maandnummer omzetten in een maandnaam. 
 
Hoe kom ik daar? 
De vierde navigatievraag ‘Hoe kom ik daar?’ spreekt eigenlijk voor zich. Veel webdesigners 
richten zich daarom alleen op de eerdergenoemde drie navigatievragen. Toch kan deze 
vierde wel van belang zijn. 
 
Hyperlinks - In de internetbrowser wordt de vierde navigatievraag heel simpel beantwoord 
door op een hyperlink te klikken. Als internetgebruikers zich toch afvragen hoe ze ergens 
kunnen komen, dan is er sprake van een usabilityfout op de website. Er kan dan sprake zijn 
van een onherkenbare hyperlink, een ontbrekende hyperlink of een doodlopende hyperlink. 

Een onherkenbare hyperlink spreekt eigenlijk voor zich. Deze hyperlink wordt door de 
gebruiker niet herkend als zodanig. Op een webpagina worden hyperlinks gebruikt als er 
informatie staat die niet uitgebreid aan bod komt op de huidige pagina. Vooral bij grote 
websites treedt het probleem van ontbrekende hyperlinks regelmatig op. Dit gebeurt vooral 
als meerdere mensen aan dezelfde site werken en niet precies van elkaar weten wat ze 
maken. Gebruikers zouden hierdoor niet kunnen vinden wat ze zoeken. Een bijzonder 
storende fout is het bestaan van een doodlopende hyperlink op een webpagina. Dit is een 
hyperlink die verwijst naar een pagina die niet bestaat. Dit is frustrerend voor de bezoeker, 
omdat hij dan niet de webpagina kan bereiken die hij wil zien en ook verwacht te zien door 
op de link te klikken. 

Figuur 3.3: Op de website van webshop CDWoW zit de usability wat betreft navigatie wel goed. 
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Visueel ontwerp 
 
Samenhang 
Het is voor het overzicht vanuit het oogpunt van de gebruiker belangrijk dat webpagina’s er 
globaal hetzelfde uitzien. Hierbij maken wij onderscheid tussen interne samenhang en 
externe samenhang. Interne samenhang heeft alles te maken met de afzonderlijke 
webpagina’s van een website. Voor een goede samenhang is het van belang dat een 
ontwerp voldoet aan vijf richtlijnen, namelijk: 

- dezelfde tekst; 
- dezelfde grootte; 
- dezelfde positie op het scherm; 
- dezelfde werking en 
- dezelfde vormgeving. 

De externe samenhang heeft te maken met een website ten opzichte van andere websites. 
Het is dus van belang dat een website globaal overeenkomt met andere websites. Een 
bezoeker ontwikkelt namelijk een bepaalde verwachting van websites aan de hand van 
eerder geziene websites. Vanzelfsprekend wordt een website dus gebruiksvriendelijker als 
de werking van de website beter aansluit bij de verwachtingen van de bezoekers. 
 
Pagina-indeling 
Als een webpagina een vaste breedte heeft, wordt deze niet aangepast aan de beschikbare 
ruimte in een browservenster. Een vaste paginabreedte is dus niet gebruiksvriendelijk. 
Gebruikers met een lage beeldschermresolutie lopen nu namelijk de kans een deel van de 
website niet te zien te krijgen. Andersom kunnen gebruikers met een hoge 
beeldschermresolutie de hele website zien, maar lijkt deze niet het volledige scherm in 
beslag te nemen. Een oplossing voor dit probleem is het zogeheten ‘liquid design’. Een 
webpagina met een liquid design kan zich aanpassen aan de beeldschermresolutie. Hierdoor 
kunnen bezoekers met allerlei beeldschermresoluties de website bezoeken zonder tegen 
problemen aan te lopen. De kern van liquid design is dat de breedte van de 
paginaonderdelen niet is vastgelegd. Afmetingen worden dus niet in pixels gedefinieerd, 
maar in percentages van de beschikbare breedte. Toch is alleen een flexibele paginabreedte 
niet voldoende. Ook de lettergrootte van de tekst moet schaalbaar zijn. Bij een hogere 
resolutie is de tekst in de standaardlettergrootte namelijk te klein. Dit is te corrigeren in de 
webbrowsers, maar websites moeten deze optie wel ondersteunen. Naast de paginabreedte 
en lettergrootte speelt de grootte van afbeeldingen ook een rol. Hier zijn het echter 
internetstandaarden die het af laten weten. Bij een bitmap-afbeelding wordt door browsers 
één pixel van de afbeelding gewoon getoond als één pixel op het scherm. Hierdoor worden 
bij grotere resoluties afbeeldingen te klein. Een oplossing voor dit probleem is een nieuwe 
internetstandaard zoals SVG (scalable vector graphics). 
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Figuur 3.4: Google is een mooi voorbeeld van een website met een liquid design: de website past zich aan aan de 
schermresolutie. Zowel bij een grote als een kleine beeldschermresolutie is de volledige pagina bruikbaar. 

  

Beeldschermresolutie: 1024x786 pixels 

Beeldschermresolutie: 800x600 pixels 
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Taal en tekst 
 
Taal 
Bij websites met een meertalige doelgroep moet de taal van de content aangepast kunnen 
worden aan de taal van de gebruiker. De mogelijkheid tot taalkeuze kan het best 
rechtsboven in de hoofdnavigatie van iedere webpagina staan. De eerste handeling van een 
gebruiker na het openen van een webpagina in een vreemde taal is namelijk het kiezen van 
een andere taal. Aangezien bezoekers niet altijd via de homepage de website bezoeken, mag 
de taalkeuze dus niet uitsluitend op de homepage staan. Voor het weergeven van de 
taalkeuze moet de te kiezen taal in de taal zelf genoteerd staan (vb. Deutsch in plaats van 
Duits). Dit is het meest gebruikersvriendelijk. 
 

 
Figuur 3.5: Op de webpagina van Canton is de taalkeuze duidelijk rechtsboven op de pagina weergegeven. De 

betreffende taal is ook in de eigen taal genoteerd. 

Leesbaarheid 

Bij vrijwel elke tekst is de leesbaarheid heel belangrijk. Vooral bij teksten op webpagina’s is 
de leesbaarheid extra belangrijk. Op een beeldscherm zijn teksten namelijk minder goed te 
lezen dan op papier. Een van de redenen hiervoor is dat een beeldscherm onscherp is. Als je 
de resolutie van het beeldscherm vergelijkt met papier dan heeft het beeldscherm een erg 
lage resolutie. Een beeldscherm heeft namelijk een resolutie van ongeveer 100 tot 150 pixels 
per inch, terwijl bij het meeste drukwerk de resolutie op 2400 pixels per inch ligt. Van papier 
leest het daarom prettiger dan van een beeldscherm. Hier is met webdesign niets tegen te 
doen. Je kunt er alleen rekening mee houden. 

Daarnaast leest zwarte tekst op een witte achtergrond niet prettig. Het beeldscherm heeft 
namelijk dan meer weg van een lamp die in je gezicht schijnt. Hier is wel iets tegen te doen 
met webdesign. Zo is bijvoorbeeld de achtergrondkleur wit te vervangen door gebroken wit. 
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Woordlengte 
Als er op een webpagina lange woorden staan, heeft de gebruiker meer moeite om deze te 
lezen, omdat er meer letters moeten worden verwerkt. Voor de lengte van de woorden 
gelden duidelijke grenzen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste mensen geen letters 
lezen, maar hele woorden en woordgroepen (Larsson, 2004). Een voorbeeld: het woord 
onmiddellijk bestaat uit twaalf letters en vier lettergrepen, maar heeft een herkenbare 
woordvorm. Dit woord is daarom niet slechter leesbaar dan het half zo lange synoniem 
meteen, dat uit zes letters bestaat en twee lettergrepen heeft. Ondanks deze uitzondering 
worden over het algemeen korte woorden beter en sneller begrepen dan lange woorden. In 
plaats van het woord hippopotomonstrosesquippedaliofobie is het daarom beter de 
woordgroep angst voor lange woorden te gebruiken. De lange samenstelling is geheel 
foutloos Nederlands, maar de woordgroep is op het scherm beter te lezen. 
 
Woordfrequentie en woordherkenning 
Verreweg de meeste bezoekers van een website zullen vooral hele woorden en 
woordgroepen lezen. Alleen kleine kinderen lezen losse letters. De woordfrequentie is 
daarom een goede maatstaf voor de leesbaarheid: als een woord vaker wordt gebruikt, is de 
kans groter dat de bezoekers het sneller herkennen. Het is dus van belang dat frequent 
gebruikte woorden gebruikt worden op een website. Daarnaast is het belangrijk woorden te 
vermijden die tot leesfouten kunnen leiden. Een voorbeeld hiervan is het woord valkuil. Dit 
woord kan op twee manieren gelezen worden, namelijk val-kuil en valk-uil. Het is dan beter 
een synoniem te gebruiken voor dat woord. 
 
Lettertypen 
Voor een tekst op een webpagina kan het beste een schreefloos 
lettertype worden gebruikt. Hiermee worden letters bedoeld zonder 
uitstekende dwarsstreepjes aan de uiteinden van deze letters. De 
schreven zijn op webpagina’s namelijk niet altijd goed leesbaar. Een 
voorbeeld van een lettertype met schreef is Times New Roman. Een 
voorbeeld van een schreefloos lettertype is Arial. Naast het verschil tussen lettertypen met 
en zonder schreven gelden er ook andere usabilityrichtlijnen voor lettertypen. 
 
Lettertypes variëren – Tekst die slechts bestaat uit één lettertype met één lettergrootte is 
voor de bezoeker minder prettig om te lezen. De koppen van de tekst kunnen daarom het 
best in een grotere lettergrootte en een ander lettertype weergegeven worden. 
Uitlijning – Veel Westerse talen worden van links naar rechts gelezen. Teksten in deze talen 
zijn daarom ook het best te lezen wanneer deze links uitgelijnd zijn. Het gebruik van 
uitvullen kan het beste vermeden worden, omdat webbrowsers woorden niet kunnen 
afbreken. 
Alineawit – Alinea’s zijn het beste te herkennen als ze gescheiden worden door een witregel. 
Toch kan het voorkomen dat een witregel de alinea’s onsamenhangend maakt, omdat er 
gaten vallen tussen de alinea’s. Inspringen is dan de beste keuze. 
Hoofdletters – In tekst op webpagina’s worden hoofdletters al snel als storend ervaren. Het 
is daarom verstandig hoofdletters alleen te gebruiken als het echt nodig is, dus om het begin 
van de zin te markeren, bij namen en in afkortingen. Woorden die geheel bestaan uit 
hoofdletters lijken namelijk op een rechthoek. Aangezien mensen woorden lezen maar 
nauwelijks de afzonderlijke letters verslechtert de leesbaarheid. 

Figuur 3.6: Dit is een voorbeeld van 
een lettertype met schreef. De 

schreven zijn in rood aangegeven. 
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Multimedia 
 
Software 
Het spreekt voor zich dat websites die gebruik maken van de internetstandaarden 
gebruiksvriendelijker zijn dan webpagina’s waar speciale software voor nodig is. Gebruikers 
moeten namelijk eerst de software downloaden en installeren voor ze de webpagina kunnen 
bekijken. Een voorbeeld hiervan is Java. Voor het gebruik van een Java-applicatie is de 
installatie en configuratie van Java-software nodig. Dit is echter niet weggelegd voor een 
minder ervaren internetgebruiker. Sommige Java-applicaties dienen alleen maar voor het 
design. Het is dan beter om Javascript of dynamic HTML te gebruiken. Waar veel ontwerpers 
de mist mee ingaan, is dat ze overschatten wat de doorsnee internetgebruiker kan. Zij 
vergeten dan namelijk dat zij behoren tot de twee procent meest ervaren 
computergebruikers. Daarnaast is het voor zakelijke gebruikers vaak niet mogelijk software 
te installeren. In de zakenwereld wordt namelijk veel gewerkt met gebruikersaccounts met 
beperkte rechten. Ook op scholen komt dit veel voor. Dit wordt gedaan om 
computersystemen en netwerken te beschermen tegen het installeren van schadelijke 
software. Ook de onwil van internetgebruikers speelt een rol. Bezoekers van een website zijn 
namelijk lang niet altijd bereid om software te downloaden en te installeren. Veelgenoemde 
redenen hiervoor zijn dat het tijdrovend is en dat ze de computer liever laten zoals die nu is. 
Bovendien begrijpen lang niet alle bezoekers dat downloaden en installeren twee 
verschillende handelingen zijn. Deze gebruikers verwachten dus dat ze na het downloaden 
van een programma dit meteen kunnen gebruiken. In sommige gevallen is dit ook zo, maar 
natuurlijk niet altijd. Voor het downloaden van software moet vaak naar een andere pagina 
worden afgeweken. Dit betekent vaak dat er doorgelinkt wordt. Voor bedrijven kan dit 
vervelend zijn, omdat bezoekers uitwijken naar andere pagina’s en wellicht niet terugkomen. 
 
Audio 
Achtergrondmuziek – Het is af te raden om op webpagina’s achtergrondmuziek in te stellen. 
Achtergrondmuziek leidt bezoekers namelijk af van hun taken. Aangezien bezoekers zich 
moeten kunnen concentreren op de navigatie en de content van de website, is het dus niet 

Figuur 3.7: Op de webpagina van spektakelfilm 2012 is achtergrondmuziek aanwezig ter versterking van het thema. 
Met één muisklik is deze ook weer uit te schakelen. 
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praktisch wanneer zij daarvan afgeleid worden door muziek. Bovendien is muziek aan smaak 
onderhevig. 
Het maakt niet uit wat voor muziek je ten gehore brengt, er zal altijd een groep mensen zijn 
die deze muziek niet mooi of zelfs lelijk vinden met als gevolg dat deze bezoekers afhaken. 
Daarnaast heeft een muziekbestand vaak een beperkte speelduur. Het is natuurlijk wel 
mogelijk om het afspelen te herhalen, maar dan slaat de verveling toe. Ook omdat de 
speelduur van muziek nooit gelijk is aan de bezoektijd, is het af te raden achtergrondmuziek 
te gebruiken. Toch kan in sommige gevallen muziek wel een waardevolle toevoeging zijn aan 
de website. Muziek kan bijvoorbeeld een bepaald thema versterken. Hierbij moet je 
bijvoorbeeld denken aan websites van films. Neem als voorbeeld de site van de recente 
spektakelfilm 2012. Op deze website is een gedeelte van de filmsoundtrack aanwezig als 
achtergrondmuziek. Het verhoogt de sfeer van de site en past goed bij het thema. 
Geluidseffecten – Om aan te geven dat er iets niet klopt, wordt er op websites vaak een 
error-geluid gebruikt. Hierdoor geeft de website feedback aan de bezoeker. De voornaamste 
reden van het gebruikmaken van geluid voor deze feedback is dat met geluid een extra 
zintuig wordt geprikkeld. De bezoeker wordt hierdoor extra alert. Helaas worden 
geluidseffecten op sommige websites teveel toegepast. Er wordt dan aan elke muisklik een 
geluidseffect toegevoegd. Dit kan storend zijn. Daarnaast verliest het geluid als het echt van 
belang is zijn functie, omdat de bezoeker al de hele tijd geluidseffecten hoort. 
 
Video 
Videostandaarden – In tegenstelling tot audio bestaat er voor video geen 
industriestandaard. Bij audio is het MP3-formaat het meest gebruikelijk. Als audio in MP3-
formaat wordt aangeboden, kun je er vrijwel zeker van zijn dat deze muziek ook af te spelen 
is door de gebruiker. Bij video zijn er echter drie mogelijkheden, namelijk: 

- Windows Media Video (wmv) van Microsoft; 
- Real Video (rm) van Real en 
- Quicktime (mov) van Apple. 

Als op een website een zelfde video in al deze formaten wordt aangeboden, kun je er zeker 
van zijn dat de video door de meeste gebruikers af te spelen is. Dit is erg omslachtig. Als je 
een video wilt publiceren, moet je eigenlijk drie bestanden plaatsen. Dit kost onnodig veel 
werk en ruimte. De oplossing is MPEG. Dit wordt door vrijwel alle videospelers ondersteund. 
Het neemt echter wel veel ruimte in. Een nieuwere oplossing is de zogeheten Flash Video. 
Deze variant wordt onder andere gebruikt op YouTube en DailyMotion. Hiervoor moet er 
wel een Flash plug-in geïnstalleerd zijn, maar deze is in de meeste huidige browsers 
automatisch aanwezig. Deze video’s zijn een stuk kleiner dan MPEG, van goede kwaliteit en 
hebben streamingmogelijkheden (in tegenstelling tot MPEG). 
Kwaliteit – Video vraagt veel van een internetverbinding. Als er een video van hoge kwaliteit 
wordt afgespeeld, zijn er veel gegevens nodig. Er is hierbij een verband tussen beeld- en 
geluidskwaliteit en de hoeveelheid gegevens. Het komt er dus op neer dat door de kwaliteit 
te verlagen, de hoeveelheid gegevens wordt beperkt. Vanzelfsprekend is dit bij een hogere 
kwaliteit omgekeerd. Er zijn grote verschillen tussen de soorten breedbandverbindingen. 
Hierdoor bestaat er geen optie die voor iedereen als gebruiksvriendelijk geldt. De factoren 
die hierbij een rol spelen zijn de snelheid van de internetverbinding en de 
beeldschermresolutie. Als je een snellere internetverbinding hebt, zul je sneller kiezen voor 
een hogere kwaliteit video. Het verschil tussen videokwaliteit wordt meestal bepaald door 
de bitrate en de resolutie. 
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De bitrate is de hoeveelheid gegevens die per videofragment verwerkt wordt, de resolutie 
het aantal pixels dat gebruikt wordt in de video. Hoe hoger beiden zijn, hoe beter de 
kwaliteit van de video is. Voor internetgebruik zijn er vier veel voorkomende resoluties met 
bijbehorende kwaliteit. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt op YouTube en zijn: 

- 320x180 pixels; 
- 640x360 pixels; 
- 1280x720 pixels en 
- 1920x1080 pixels. 

Deze laatste twee zijn HD-resoluties en eigenlijk alleen geschikt voor zeer snelle 
internetverbindingen. De mooiste oplossing voor dit probleem van verschillende resoluties is 
het online testen van de 
verbindingssnelheid. Zo kan automatisch 
de ideale videokwaliteit bij de 
verbindingssnelheid gekozen worden en 
hoeft de bezoeker er dus geen verstand 
van te hebben. 
Plaats van afspelen – Een video kan op 
een website op drie manieren afgespeeld 
worden: 

- De video kan geïntegreerd zijn 
in de webpagina; 

- de video kan weergegeven zijn 
in een apart pop-upvenster; 

- de video kan afgespeeld 
worden in de mediaspeler van 
de bezoeker. 

Wat de beste oplossing is, verschilt per 
video. De functie van de video bepaalt 
namelijk wat de beste keuze is. Zo is een 
video het beste af te spelen in een webpagina als die slechts onderdeel is van content. Deze 
oplossing is dus te gebruiken als tekst en afbeeldingen belangrijk zijn. Als de video redelijk 
losstaat van de content, is de video het beste af te spelen in een pop-upvenster. In dat 
venster kun je vervolgens additionele informatie bij de video weergeven. Als de video geheel 
losstaat van de content, is de video het beste af te spelen in de mediaspeler. 
 
Flash  
Met Flash is het mogelijk interactieve webapplicaties te maken. Hierin kan er een combinatie 
gemaakt worden van zowel video en audio als animaties. Om Flash af te spelen, is de Adobe 
Flash Player plug-in vereist. Vaak is deze plug-in echter al geïntegreerd in de browser. Flash 
is vaak de oorzaak van usabilityproblemen. Dit komt omdat Flash niet altijd even goed wordt 
gebruikt. Wanneer het wel goed wordt gebruikt, is het een prachtige aanvulling op een 
webpagina. Niet alle internetgebruikers hebben een Adobe Flash Player geïnstalleerd. 
Volgens Adobe2) is de Flash Player op zo’n 98% van alle computers wereldwijd geïnstalleerd.3 
Dit is een vrij groot percentage, maar er zijn natuurlijk nog steeds internetgebruikers zonder 
deze speler, namelijk 2%. Dit lijkt heel weinig, maar als de doelgroep van een website uit 
                                                             
3 Adobe, Flash Player Version Penetration, Worldwide Ubiquity of Adobe Flash Player by Version - December 
2009. http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/version_penetration.html 

Figuur 3.8: Op de website van Comedy Central wordt er gebruik 
gemaakt van een Flash Video Player. In deze speler is de mogelijkheid 

tot het testen van de verbindingssnelheid mogelijk. 
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bijvoorbeeld 500.000 gebruikers bestaat, zijn er dus 10.000 ontevreden gebruikers die geen 
gebruik kunnen maken van de volledige website. Het is daarom verstandig om een website 
niet alleen in Flash te maken, maar ook een HTML-versie van de website beschikbaar te 
stellen. 
Net als veel andere multimedia heeft Flash veel gegevens nodig. Als Flash niet goed wordt 
gebruikt, kunnen de laadtijden van de webpagina’s erg lang worden. De oorzaak hiervan is 
vaak dat er één zwaar flashbestand wordt gebruikt. Door de applicatie in een aantal kleinere 
bestanden te splitsen, is dit probleem op te lossen, omdat er niet in één keer heel veel 
gegevens opgehaald moeten worden. Een belangrijk nadeel van Flash is dat zoekmachines er 
niet mee overweg kunnen, waardoor content onvindbaar wordt. Ook om deze reden is het 
dan verstandig een HTML-versie van de site aan te bieden. Een belangrijk voordeel van Flash 
is dat de gehele webapplicatie volledig schaalbaar is. In Flash kan een webpagina 
opgebouwd worden uit vectorafbeeldingen. Deze zijn oneindig schaalbaar zonder 
kwaliteitsverlies. Hierdoor wordt de pagina aangepast aan de beeldschermresolutie van de 
bezoeker. 
Een ander voordeel van Flash is dat er eenvoudig geluidseffecten en animaties toe te voegen 
zijn. Dit voordeel kan echter ook een nadeel zijn, wanneer er teveel van deze effecten 
worden gebruikt. Bezoekers moeten zich op de content kunnen richten en zij zijn over het 
algemeen niet geïnteresseerd in allerlei uitgebreide animaties. Zoals al eerder genoemd is 
het aan te raden deze effecten alleen toe te passen als ze een aanvulling geven aan de 
website. 
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Usability: de praktijk 
 
We hebben nu de theorie van usability behandeld, maar in hoe ver worden de 
usabilityrichtlijnen nageleefd op het World wide web? Wij hebben de proef op de som 
genomen en hebben aan de hand van de theorie van de vorige paragraaf een checklist 
opgesteld. Met deze checklist hebben wij een aantal websites onderworpen aan een 
usabilitycheck. Aan de hand van deze checklist krijgt elke website een waardering tussen de 
1,0 en de 10,0. De normering die we hierbij in acht houden is als volgt: 

  

Natuurlijk is niet ieder ijkpunt van toepassing op iedere website. Zo zijn de ijkpunten die te 
maken hebben met video’s niet van toepassing op websites zonder video’s.  Daarom wordt 
met Aantal ijkpunten het aantal van toepassing zijnde ijkpunten bedoeld. 
De usabilitycheck bestaat uit twee delen, namelijk een toelichting op de checklist en de 
checklist zelf.  
 

www.nu.nl 
Sitestructuur en navigatie 
Domeinnaam – De website nu.nl is 
zowel met als zonder het subdomein 
www toegankelijk. Daarnaast is de 
domeinnaam van de homepage een 
korte, gemakkelijk te onthouden 
domeinnaam zonder verwijzingen naar 
interne mappen. De domeinnaam van 
nu.nl is dus prima in orde. 
Navigatie – Waar ben ik? 
Op nu.nl is op elke afzonderlijke 
pagina het logo van de website 
duidelijk links bovenin weergegeven. 
De gebruiker weet dus op elke pagina 

op welke website hij zich bevindt. Deze 
navigatievraag wordt dus goed beantwoord 
door nu.nl. 
Waar kan ik heen gaan? 
De teksthyperlinks van de website zijn blauw 
en zijn niet onderstreept. Daarnaast staan 
voor deze links blauwe pijltjes. De 

Figuur 4.1: De homepage van nu.nl. 

Figuur 4.2: Een voorbeeld van de subnavigatie op nu.nl 
en de onderstreepte hyperlink wanneer de muis 
eroverheen beweegt. 
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teksthyperlinks zijn dus duidelijk herkenbaar als hyperlink. Ook in de navigatiebalken zijn de 
hyperlinks duidelijk aangegeven. Het zijn blauwe links die onderstreept worden als je er met 
de muis overheen beweegt. Tevens zijn deze links op elke pagina hetzelfde. Voor de 
rubrieken Algemeen, Tech en Cultuur wordt er gebruikgemaakt van subnavigatie. Deze is 
goed herkenbaar gemaakt door het toevoegen van een pijl achter de links naar die 
categorieën. Nu.nl heeft het logo op elke pagina gelinkt naar de homepage. Op die manier is 
vanuit elke plek op de site de homepage weer gemakkelijk te bereiken. Helaas is op de 
homepage het logo ook een link. Dit kan leiden tot verwarring onder bezoekers, omdat zij 
denken op een andere pagina dan de homepage te zijn. Er is op nu.nl een zoeksysteem 
aanwezig. Dit staat rechts bovenin elke pagina. Wanneer er zoektermen ingevuld worden en 
vervolgens op zoeken wordt geklikt, verschijnen er netjes artikelen waarin die termen 
voorkomen onder elkaar en verspreid over meerdere pagina’s. Ook de tweede 
navigatievraag wordt dus goed beantwoord. 
Waar ben ik al geweest? 
Bezochte hyperlinks veranderen niet van kleur op nu.nl. Je kunt dus niet terugzien welke 
links je al eerder hebt aangeklikt. De paginatitels op nu.nl zijn op elke pagina uniek, 
waardoor in het venster Geschiedenis van browsers duidelijk onderscheid is tussen de 
verschillende pagina’s. Ook datums worden op de website nu.nl duidelijk vermeld. Boven elk 
artikel staat zowel de uitgavedatum als de datum van de laatste wijziging. Zelfs de tijd staat 
hierbij vermeld. Helemaal bovenaan de pagina staat de huidige datum. Bij de datumnotatie 
wordt gebruik gemaakt van volledige maandnamen en het jaar in 4 cijfers. Hierdoor is de 
datum eenvoudig te lezen. Aan de derde navigatievraag wordt dus redelijk voldaan. 
Hoe kom ik daar? 
De hyperlinks op nu.nl zijn duidelijk herkenbaar als zodanig. Op de homepage zijn ze 
dikgedrukt, blauwgekleurd en voorzien van een pijltje, in een artikel zijn ze onderstreept. 
Door dit laatste is de tekst van de link iets lastiger te lezen. 
 
Visueel ontwerp 
Samenhang – Op nu.nl is duidelijk te zien dat er veel zorg is besteed aan het aspect 
samenhang. Iedere pagina van de site heeft dezelfde vormgeving, dezelfde grootte, 
hetzelfde lettertype, dezelfde werking en dezelfde positie op het scherm. Met de interne 
samenhang zit het dus wel goed. Nu.nl heeft een duidelijke opbouw en heeft dus de 
uitstraling van een standaard webpagina. In vergelijking met andere nieuwssites als Spits, AD 
en NRC lijkt nu.nl duidelijk het meest overzichtelijk. Qua uiterlijk lijkt nu.nl niet veel op de 
andere websites, maar qua opbouw wel. Alle websites hebben globaal dezelfde rubrieken 
waarin de nieuwsitems geplaatst worden. 
Pagina-indeling – Nu.nl is een smalle website. Dit is ideaal voor kleinere 
beeldschermresoluties, die zo geen problemen hebben om de website te bekijken. Omdat 
de webpagina een vaste breedte heeft, is de website voor gebruikers met een hoge 
beeldschermresolutie niet paginavullend, maar krijgen zij witranden naast de pagina te zien. 
Op nu.nl is dus geen gebruik gemaakt van liquid design. Ook de lettergrootte van de tekst is 
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niet vanuit de pagina zelf schaalbaar. Bij een hogere resolutie wordt daardoor de tekst erg 
klein. De website ondersteunt vergroting wel wanneer dit vanuit de browser wordt gedaan. 
De afbeeldingen hebben een vaste grootte en worden daardoor kleiner naarmate de 
beeldschermresolutie oploopt. Er is dus geen gebruik gemaakt van SVG-afbeeldingen. 
 
Taal en tekst 
Taal – Nu.nl richt zich alleen op een Nederlandse doelgroep. Daarom is de content alleen in 
het Nederlands beschikbaar. 
Leesbaarheid – De achtergrondkleur van artikelen op nu.nl is lichtblauw. Dit geeft een rustig 
beeld en is niet erg fel. De content van een artikel is daardoor goed leesbaar. De letterkleur 
is donkerblauw, waardoor er voldoende contrast is tussen de tekst en de achtergrond. 
Woordlengte – In de artikelen van nu.nl zit het met de woordlengte van de meeste woorden 
wel goed. Vanwege het aantal wetenschappelijke artikelen is het soms niet te voorkomen 
dat er een aantal langere termen worden gebruikt, maar dit is meestal slechts ter verdieping 
van het onderwerp. 
Woordfrequentie en woordherkenning – De nieuwsrubrieken van nu.nl hebben dezelfde 
benaming als de nieuwsrubrieken van andere nieuwssites als nrc.nl en trouw.nl. Deze zijn 
dus duidelijk herkenbaar voor de bezoeker. Er worden op nu.nl nauwelijks echt moeilijke 
woorden gebruikt. De artikelen zijn dus voor de meeste mensen goed te begrijpen. 
Lettertypen – Op nu.nl wordt voor de inhoud van artikelen het lettertype Helvetica gebruikt 
en voor de koppen het lettertype Arial. Dit zijn beide schreefloze lettertypen. Dit bevordert 
de leesbaarheid. Doordat er meerdere lettertypen zijn wordt de tekst voor de bezoeker 
prettiger om te lezen. Ook het gebruik van dikgedrukte kopjes en een grotere kop komt de 
leesbaarheid ten goede. Alinea’s worden gescheiden door een witregel. De uitlijning is links 
en er is geen gebruik gemaakt van uitvullen. Ook hoofdletters worden alleen op de juiste 
manier gebruikt. 
 
Multimedia 
Van zowel software als audio wordt op nu.nl geen gebruik gemaakt. 
Video – De video’s die aangeboden worden op nu.nl (via zustersite nuvideo.nl) zijn Flash 
video’s. Op nuvideo.nl is er in de videospeler zeer weinig in te stellen. Er is geen keuze 
mogelijk tussen verschillende bandbreedten. De enige opties zijn afspelen, pauzeren, 
volledig scherm en de volumeregeling. Wanneer er vanaf nu.nl naar nuvideo.nl wordt 
doorgelinkt, verschijnt deze site in een pop-upvenster. Hierin wordt de gekozen video 
afgespeeld. Dit is een goede keuze van nu.nl, omdat de videocontent geen vereiste is om de 
rest van het artikel te begrijpen. Het biedt slechts additionele informatie. 
Op nu.nl wordt naast de videospeler en reclames geen gebruik gemaakt van Flash. De hele 
site is in HTML gebouwd. 
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Eindoordeel 
Nu.nl is een van de meest populaire nieuwswebsites van Nederland. En niet zonder reden, 
want de website scoort op vrijwel alle vlakken ruim voldoende. De navigatievragen worden 
goed en duidelijk beantwoord door de website. Qua visueel ontwerp valt er nog het een en 
ander te verbeteren. Het overstappen op een liquid design zou bijvoorbeeld een 
waardevolle toevoeging zijn. Op het gebied van taal en tekst valt er niets aan te merken op 
de site. Bij de gebruikte video’s is de enige aanmerking dat de mogelijkheid tot het 
aanpassen van bandbreedte ontbreekt. Op basis van onze checklist scoort deze website dan 
ook een 8,0. 
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Sitestructuur en navigatie  

Score IJkpunt 
 
 
 

1. De website is zowel met als zonder het subdomein www toegankelijk. 

 
 
 

2. De homepage is toegankelijk via een internetadres in de simpele vorm 
www.voorbeeld.nl 

 
 
 

3. Het verschil tussen hyperlinks en andere tekst is zichtbaar. 

 
 
 

4. De hoofdnavigatie is op iedere webpagina hetzelfde. 

 
 
 

5. Bovenaan elke webpagina bevindt zich een duidelijk zichtbaar logo. 

 
 
 

6. Het logo is een hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

7. Het logo op de homepage is géén hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

8. In de navigatie zijn géén pulldownmenu’s toegepast. 

 
 
 

9. De website heeft een zoeksysteem dat toegankelijk is vanaf elke webpagina. 

 
 
 

10. Het verschil tussen bezochte en onbezochte hyperlinks is duidelijk zichtbaar. 

 
 
 

11. Elke webpagina heeft een unieke paginatitel. 

 
 
 

12. De hyperlinktekst Vorige wordt nooit gebruikt. 

 
 
 

13. De content is voorzien van een duidelijke datumvermelding met de lange 
datumnotatie. ( dd – maand – jjjj) 

 
 
 

14. De hyperlinks lopen niet dood. 

Eindoordeel 

8,0 
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Visueel ontwerp 

 
Taal en tekst 
Score IJkpunt 
 

n.v.t. 
20. Bij een meertalige doelgroep is een duidelijke taalkeuze mogelijk. 
 
 

 
n.v.t. 

21. Bij een meertalige doelgroep wordt de taalkeuze in de eigen taal weergegeven. 
 
 

 22. De achtergrondkleur achter de tekst is niet wit. 
 
 

 23. Het gebruik van lange woorden is tot een minimum beperkt. 
 
 

 24. Er worden frequent gebruikte woorden gebruikt op de website. 
 
 

 25. Er wordt een schreefloos lettertype gebruikt op de website. 
 
 

 26. Er is voldoende variatie qua lettertypen. 
 
 

 27. De content is links uitgelijnd. 
 
 

 28. De verschillende alinea’s worden gescheiden door een witregel. 
 
 

 29. Hoofdletters worden alleen op de juiste manier gebruikt, dus bij het begin van de 
zin, bij namen en in afkortingen. 
 

Score IJkpunt 
 
 
 

15. Op de website is een goede interne samenhang aanwezig. De webpagina’s hebben 
dezelfde tekst, grootte, positie, werking en vormgeving. 

 
 
 

16. De website heeft globaal hetzelfde uiterlijk als dat van vergelijkbare websites. 

 
 
 

17. De website maakt gebruik van een liquid design. 

 
 
 

18. De lettergrootte van de tekst is schaalbaar op de pagina zelf. 

 
 
 

19. Er wordt voor afbeeldingen gebruik gemaakt van SVG-bestanden. 
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Multimedia 
Score IJkpunt 
 30. Om de webpagina te bekijken is er geen speciale software benodigd. 

 
 

 
n.v.t. 

31. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is dit een waardevolle toevoeging. 
 
 

 
n.v.t. 

32. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is deze uit te schakelen. 
 
 

 
n.v.t. 

33. Het gebruik van geluidseffecten wordt tot een minimum beperkt. 
 
 

 34. Bij het gebruik van video wordt er gebruik gemaakt van Windows Media, Real, 
Quicktime of Flash video. 
 

 35. Bij het gebruik van video is het mogelijk om de bandbreedte aan te passen. 
 
 

 36. Bij het gebruik van video wordt de bandbreedte automatisch aangepast aan de 
verbindingssnelheid van de computer van de bezoeker. 
 

 37. Bij het gebruik van video staan de video’s op een logische plek in de website (zie 
Plaats van afspelen, deelvraag 3). 
 

 
n.v.t. 

38. Bij een Flash-website is ook een HTML-versie beschikbaar. 
 
 

 
n.v.t. 

39. Bij een Flash-website is het Flash-bestand opgebouwd uit meerdere kleine 
bestanden. 
 

 
n.v.t. 

40. Bij het gebruik van Flash is het aantal animaties tot een minimum beperkt. De 
animaties zijn hierdoor geen afleidende factor. 
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www.delagewaard.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sitestructuur en navigatie 
Domeinnaam – De website van De Lage Waard is zowel toegankelijk met als zonder het 
subdomein www. Daarnaast is de homepage bereikbaar via een internetadres in de simpele 
vorm. Er hoeven dus geen mappen en bestandsnamen getypt te worden in de adresbalk van 
de browser. 
Navigatie – Waar ben ik? 
De bezoeker van delagewaard.nl kan op elke pagina zien waar hij/zij zich bevindt. Op elke 
pagina is namelijk het logo duidelijk zichtbaar aanwezig, namelijk bovenaan elke pagina. Dit 
logo is echter geen hyperlink naar de homepage. Dit is jammer, want nu moet de bezoeker 
goed zoeken naar de vrije kleine home-hyperlink in de hoofdnavigatie. Helaas is er ook 
gebruik gemaakt van pulldownmenu’s in de hoofdnavigatie. Dit is storend voor de bezoeker. 
Als de bezoeker zich namelijk op de webpagina van de mediatheek bevindt, kan hij/zij dat 
niet terugzien in de hoofdnavigatie, omdat het pulldownmenu zich gesloten heeft.  
Waar kan ik heen gaan? 
Het is voor de bezoeker duidelijk zichtbaar waar hij/zij heen kan, omdat de hyperlinks 
duidelijk verschillen van de rest van de tekst. Daarnaast is op iedere pagina de 
hoofdnavigatie aanwezig en is deze hetzelfde. Ook is er een duidelijk zoeksysteem op iedere 
pagina. Linksboven op de pagina, net boven de hoofdnavigatie bevindt zich dit systeem. Zo 
kan er gericht gezocht worden in de content van de website. 
Waar ben ik al geweest? 
Helaas wordt deze navigatievraag slecht beantwoord door delagewaard.nl. Er is namelijk 
geen verschil zichtbaar tussen bezochte en onbezochte hyperlinks. Daarnaast hebben de 
pagina’s geen unieke paginatitel, maar hebben alle pagina’s de titel: CSG De Lage Waard. 
Bovendien wordt niet alle content voorzien van een publicatiedatum. Op de berichten op de 
homepage is bijvoorbeeld geen datumvermelding. Het is zo dus moeilijk te onderscheiden 
voor de bezoeker wat hij/zij al gezien kan hebben en wat nog niet. Bij de nieuwsberichten en 
bij het fotoarchief worden de publicatiedata overigens wel vermeld, zij het niet in de lange 
datumnotatie.  

Figuur 4.3: De homepage van delagewaard.nl met daarin één van de pulldownmenu’s van de 
hoofdnavigatie. 
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Hoe kom ik daar? 
De hyperlinks zijn duidelijk herkenbaar als zodanig. Er is echter geen eenheid. Sommige 
hyperlinks zijn zwart en onderstreept, terwijl andere blauw en onderstreept zijn. Doordat de 
hyperlinks qua vormgeving duidelijk anders zijn als de andere tekst wordt deze 
navigatievraag wel duidelijk beantwoord. 
 
Visueel ontwerp 
Samenhang – De website heeft een goede interne samenhang. De verschillende pagina’s 
zien er globaal hetzelfde uit en de werking is ook op elke pagina hetzelfde. Daarnaast is de 
positie van de content ook op elke pagina globaal hetzelfde. Daarnaast heeft delagewaard.nl 
globaal hetzelfde uiterlijk en werking als vergelijkbare websites, zoals de websites van het 
Willem de Zwijger College en het Johan de Witt Gymnasium. Ook met de externe samenhang 
zit het dus wel goed. 
Pagina-indeling – Qua pagina-indeling scoort de website slecht. Zo is er geen liquid design en 
is het lettertype niet schaalbaar op de webpagina zelf. Daarnaast wordt er geen gebruik 
gemaakt van SVG-afbeeldingen. Dit is jammer, omdat de website nu slechts met enkele 
beeldschermresoluties goed te bekijken is. Wordt de resolutie groter of juist kleiner, dan 
wordt de website al niet mooi meer weergegeven, omdat deze slecht over het beeldscherm 
gespreid wordt. 
 
Taal en tekst 
Taal - Delagewaard.nl richt zich alleen op een Nederlandse doelgroep. Daarom is de content 
alleen in het Nederlands beschikbaar. 
Leesbaarheid – De achtergrondkleur van de content is wit. Dit is slecht voor de leesbaarheid. 
De achtergrond wordt namelijk erg fel en daardoor wordt de zwarte tekst slecht te lezen.  
Woordlengte – Op de website staan nauwelijks lange woorden. Verreweg de meeste 
woorden zijn snel te eenvoudig te lezen. 
Woordfrequentie en woordherkenning  - Voor de navigatie en de content worden 
veelvoorkomende woorden gebruikt die vrijwel zeker door het grootste deel van de 
bezoekers als zodanig herkend zullen worden. Op het contactformulier kwamen wij echter 

een bijzondere knop tegen. Een knop met de 
tekst Scherm leegmaken. Een ervaren 
internetgebruiker zal natuurlijk wel begrijpen 
dat door op deze knop te klikken de 
invoervelden van het formulier worden 
leeggemaakt. Een wat minder ervaren 
internetgebruiker zal toch wel wat vreemd 
staan te kijken. Een knop die heel je 
beeldscherm leegmaakt? Dit is dus een knop 
die voor heel wat verwarring zou kunnen 
zorgen. 
 
 
 

Lettertypen – Op delagewaard.nl worden schreefloos lettertypen gebruikt. Er is voldoende 
afwisseling tussen de lettertypen. Er wordt gebruik gemaakt van Tahoma, Verdana en Arial. 
Ook wordt er voldoende afgewisseld tussen ‘normale’ en dikgedrukte tekst. Hierdoor ziet de 
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content er minder saai uit en wordt het lezen dus prettiger. Alinea’s worden gescheiden 
door een witregel. De uitlijning is links en er is geen gebruik gemaakt van uitvullen. Ook 
hoofdletters worden alleen op de juiste manier gebruikt. 
 
Multimedia 
Om de website te kunnen bezoeken is geen speciale software vereist. Hierdoor is de website 
erg laagdrempelig en heeft dit een positieve invloed op de bezoekersaantallen. 
Van muziek, video en Flash wordt geen gebruik gemaakt op delagewaard.nl 
 
Eindoordeel 
Over het algemeen valt er nog wel wat te verbeteren aan de usability van delagewaard.nl. 
Slechts twee van de vier navigatievragen (Waar ben ik? en Hoe kom ik daar?) worden goed 
beantwoord. Met de domeinnaam zit het daarentegen wel goed. Bij het visueel ontwerp 
scoort de pagina-indeling slecht. Op de samenhang valt echter weinig aan te merken. Op het 
gebied van taal en tekst scoort delagewaard.nl wel goed. Over de multimedia is weinig te 
zeggen, omdat dit nauwelijks aanwezig is op de website. Op basis van onze checklist scoort 
delagewaard.nl slechts een 6,7. 
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Sitestructuur en navigatie  
Score IJkpunt 
 
 
 

1. De website is zowel met als zonder het subdomein www toegankelijk. 

 
 
 

2. De homepage is toegankelijk via een internetadres in de simpele vorm 
www.voorbeeld.nl 

 
 
 

3. Het verschil tussen hyperlinks en andere tekst is zichtbaar. 

 
 
 

4. De hoofdnavigatie is op iedere webpagina hetzelfde. 

 
 
 

5. Bovenaan elke webpagina bevindt zich een duidelijk zichtbaar logo. 

 
 
 

6. Het logo is een hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

7. Het logo op de homepage is géén hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

8. In de navigatie zijn géén pulldownmenu’s toegepast. 

 
 
 

9. De website heeft een zoeksysteem dat toegankelijk is vanaf elke webpagina. 

 
 
 

10. Het verschil tussen bezochte en onbezochte hyperlinks is duidelijk zichtbaar. 

 
 
 

11. Elke webpagina heeft een unieke paginatitel. 

 
 
 

12. De hyperlinktekst Vorige wordt nooit gebruikt. 

 
 
 

13. De content is voorzien van een duidelijke datumvermelding met de lange 
datumnotatie. ( dd – maand – jjjj) 

 
 
 

14. De hyperlinks lopen niet dood. 

Eindoordeel 

6,7 
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Visueel ontwerp 

 

Taal en tekst 
Score IJkpunt 
 

n.v.t. 
20. Bij een meertalige doelgroep is een duidelijke taalkeuze mogelijk. 
 
 

 
n.v.t. 

21. Bij een meertalige doelgroep wordt de taalkeuze in de eigen taal weergegeven. 
 
 

 22. De achtergrondkleur achter de tekst is niet wit. 
 
 

 23. Het gebruik van lange woorden is tot een minimum beperkt. 
 
 

 24. Er worden frequent gebruikte woorden gebruikt op de website. 
 
 

 25. Er wordt een schreefloos lettertype gebruikt op de website. 
 
 

 26. Er is voldoende variatie qua lettertypen. 
 
 

 27. De content is links uitgelijnd. 
 
 

 28. De verschillende alinea’s worden gescheiden door een witregel. 
 
 

 29. Hoofdletters worden alleen op de juiste manier gebruikt, dus bij het begin van de 
zin, bij namen en in afkortingen. 
 

Score IJkpunt 
 
 
 

15. Op de website is een goede interne samenhang aanwezig. De webpagina’s hebben 
dezelfde tekst, grootte, positie, werking en vormgeving. 

 
 
 

16. De website heeft globaal hetzelfde uiterlijk als dat van vergelijkbare websites. 

 
 
 

17. De website maakt gebruik van een liquid design. 

 
 
 

18. De lettergrootte van de tekst is schaalbaar op de pagina zelf. 

 
 
 

19. Er wordt voor afbeeldingen gebruik gemaakt van SVG-bestanden. 
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Multimedia 
Score IJkpunt 
 30. Om de webpagina te bekijken is er geen speciale software benodigd. 

 
 

 
n.v.t. 

31. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is dit een waardevolle toevoeging. 
 
 

 
n.v.t. 

32. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is deze uit te schakelen. 
 
 

 
n.v.t. 

33. Het gebruik van geluidseffecten wordt tot een minimum beperkt. 
 
 

 
n.v.t. 

34. Bij het gebruik van video wordt er gebruik gemaakt van Windows Media, Real, 
Quicktime of Flash video. 
 

 
n.v.t. 

35. Bij het gebruik van video is het mogelijk om de bandbreedte aan te passen. 
 
 

 
n.v.t. 

36. Bij het gebruik van video wordt de bandbreedte automatisch aangepast aan de 
verbindingssnelheid van de computer van de bezoeker. 
 

 
n.v.t. 

37. Bij het gebruik van video staan de video’s op een logische plek in de website (zie 
Plaats van afspelen, deelvraag 3). 
 

 
n.v.t. 

38. Bij een Flash-website is ook een HTML-versie beschikbaar. 
 
 

 
n.v.t. 

39. Bij een Flash-website is het Flash-bestand opgebouwd uit meerdere kleine 
bestanden. 
 

 
n.v.t. 

40. Bij het gebruik van Flash is het aantal animaties tot een minimum beperkt. De 
animaties zijn hierdoor geen afleidende factor. 
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www.blof.nl 
De website van de Nederlandse band BLØF is door experts al meerdere malen tot meest 
gewaardeerde muziekwebsite uitgeroepen1. Maar is het ook volgens usabilityrichtlijnen een 
goede website? 

Sitestructuur en navigatie 
Domeinnaam – De website blof.nl is zowel met als zonder het subdomein www te bezoeken. 
De domeinnaam is kort en simpel en is daarmee zeer goed te noemen. 
Navigatie – Waar ben ik? 
Op blof.nl is op elke pagina het logo van BLØF links bovenin de pagina terug te vinden. Deze 
is op elke pagina een directe link naar de homepagina. 
Waar kan ik heen gaan? 
Op blof.nl is elke hyperlink duidelijk herkenbaar. In nieuwsitems zijn ze paars en (helaas) 
onderstreept, in de navigatie worden de links onderstreept wanneer er met de muis 
overheen gegaan wordt. De hoofdnavigatie is op elke pagina hetzelfde, namelijk een 
horizontale navigatiebalk boven aan de website waarin alle hoofdonderdelen staan vermeld. 
Deze navigatie is zeer duidelijk, omdat het onderdeel met één of twee woorden genoemd 
staat en er daaronder nog een korte beschrijving van het onderdeel bijstaat. Een voorbeeld 
hiervan is het kopje Discografie, waaronder als extra uitleg staat Onze albums met 
songteksten. Het logo op elke pagina is een link naar de homepagina, maar ook op de 
hoofdpagina zelf is dit het geval. Dit kan tot verwarring leiden, omdat je dan denkt op een 
andere pagina terecht te komen door op het logo te klikken. Op blof.nl wordt geen gebruik 
gemaakt van pulldownmenu’s. 
Onder de onderdelen op de website bevindt zich ook een forum. Hiervoor kun je je 
registreren, maar dit is niet noodzakelijk. Alle inhoud van de website en het forum zijn 
namelijk ook zonder inloggen te bekijken. Blof.nl laat op deze navigatievraag wel wat punten 
liggen, wat voornamelijk komt door het ergerlijke ontbreken van een zoeksysteem. 
                                                             
1 http://www.emimusic.nl/page/nieuws/400 

Figuur 4.5: De homepagina van www.blof.nl. 
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Waar ben ik al geweest? 
Op blof.nl is niet duidelijk te zien welke hyperlinks al bezocht zijn en welke niet. Het is zelfs 
redelijk verwarrend, omdat alle hyperlinks paars zijn, de standaardkleur voor bezochte 
hyperlinks op internet. Blof.nl heeft op iedere pagina dezelfde paginatitel (BLØF), waardoor 
deze navigatievraag vrijwel meteen onvoldoende wordt beantwoord. De pagina’s zijn zo 
moeilijk van elkaar te onderscheiden. Datums worden op blof.nl geschreven als dd-mm-jjjj. 
Dit is goed en duidelijk voor Europese bezoekers, maar is niet optimaal. Er moet namelijk 
een extra denkstap verricht worden. 
Hoe kom ik daar? 
Hyperlinks zijn op blof.nl volop 
aanwezig en zijn ook duidelijk 
herkenbaar. Doodlopende links naar 
interne pagina’s zul je hier niet 
tegenkomen. Vreemd genoeg kom je 
via een aantal hyperlinks wel op een 
inhoudsloze pagina terecht. Er zijn 
mogelijk wel links naar externe sites in 
oude nieuwsberichten die niet meer 
actief zijn. 
 
Visueel ontwerp 
Samenhang – Met de interne 
samenhang zit het op blof.nl wel goed. Elke pagina heeft een gelijke opzet en uiterlijk, 
waardoor er weinig verwarring ontstaat bij het gebruiken van de pagina. Ook qua externe 
samenhang lost blof.nl de verwachtingen in. De site biedt vrijwel alles wat op de standaard 
bandwebsite aanwezig is: nieuws, een agenda vol optredens, een overzicht van de gemaakt 
albums en een pagina met foto’s en video’s. 
Pagina-indeling – Blof.nl heeft een vrijwel vaste paginabreedte. Wanneer de 
schermresolutie hoger wordt, worden de paarse balken breder, maar blijft de inhoud van de 
site even groot. Dit geeft problemen wanneer de website bekeken wordt met een lagere 
resolutie: op een gegeven moment zijn de lege paarse balken verdwenen en moet er naar de 
zijkanten gescrolld worden om de hele website te kunnen bekijken. Er is dus ook geen 
sprake van een liquid design. Ook is het op blof.nl vanuit de website zelf niet mogelijk om 
het lettertype aan te passen. Vanuit de browser is dit echter wel mogelijk. Voor afbeeldingen 
wordt geen gebruikt gemaakt van SVG. 
 
Taal en tekst 
Taal – Blof.nl richt zich op een vrijwel geheel Nederlandse doelgroep. De website is dan ook 
alleen in het Nederlands te bekijken. 
Leesbaarheid – De teksten op blof.nl zijn lichtgrijs tegen een zwarte achtergrond. Dit 
vergroot de leesbaarheid aanzienlijk. 
Woordlengte – Op blof.nl worden weinig lange woorden gebruikt. 
Woordfrequentie en woordherkenning – Blof.nl maakt gebruik van normaal hedendaags 
Nederlands en is dus goed te begrijpen. 
Lettertypen – Op blof.nl wordt in de berichten gebruik gemaakt van een duidelijk, 
schreefloos lettertype. In de koppen boven berichten is dit niet het geval. Deze zijn wel een 
flink stuk groter dan de inhoud van berichten, wat de leesbaarheid ten goede komt. De tekst 

Figuur 4.6: Wie in het mediadeel van de website kiest voor Luister naar 
BLØF, komt op een pagina zonder inhoud terecht. 
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op de website is links uitgelijnd en tussen alinea’s is een witregel gelaten. Hoofdletters 
worden alleen op de juiste plaatsen gebruikt. 

 
Multimedia 
Op blof.nl wordt van zowel audio als software geen 
gebruik gemaakt. 
Video – Op blof.nl worden een aantal video’s vertoond. 
Deze zijn allemaal afkomstig van de videowebsite 
YouTube. YouTube maakt gebruik van Flash video en heeft 
een duidelijke videospeler. Op YouTube is er de 
mogelijkheid om verschillende bandbreedtes in te stellen 
en dit wordt dus ook zo doorgevoerd op blof.nl. De video’s 
in berichten zijn geïntegreerd in de website en de video’s 
op de videopagina komen tevoorschijn in een pop-up. Dit 
is echter geen los venster, zodat er niet verder gesurfd kan 
worden terwijl de video aan staat. 
 

 
 
 

 
Eindoordeel 
Blof.nl laat een redelijk resultaat zien. Op alle navigatievragen behalve Waar ben ik al 
geweest? scoort de site een ruime voldoende. Op het visueel ontwerp is nog het een en 
ander aan te merken, maar daar tegenover zijn taal en tekst en multimedia weer bijzonder 
goed in orde. Op basis van de checklist scoort de site dan ook een welverdiende 7,5. 

Figuur 4.7: Video’s komen van YouTube en 
worden (op de videopagina) in een pop-up 

getoond. 
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Sitestructuur en navigatie  

Score IJkpunt 
 
 
 

1. De website is zowel met als zonder het subdomein www toegankelijk. 

 
 
 

2. De homepage is toegankelijk via een internetadres in de simpele vorm 
www.voorbeeld.nl 

 
 
 

3. Het verschil tussen hyperlinks en andere tekst is zichtbaar. 

 
 
 

4. De hoofdnavigatie is op iedere webpagina hetzelfde. 

 
 
 

5. Bovenaan elke webpagina bevindt zich een duidelijk zichtbaar logo. 

 
 
 

6. Het logo is een hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

7. Het logo op de homepage is géén hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

8. In de navigatie zijn géén pulldownmenu’s toegepast. 

 
 
 

9. De website heeft een zoeksysteem dat toegankelijk is vanaf elke webpagina. 

 
 
 

10. Het verschil tussen bezochte en onbezochte hyperlinks is duidelijk zichtbaar. 

 
 
 

11. Elke webpagina heeft een unieke paginatitel. 

 
 
 

12. De hyperlinktekst Vorige wordt nooit gebruikt. 

 
 
 

13. De content is voorzien van een duidelijke datumvermelding met de lange 
datumnotatie. ( dd – maand – jjjj) 

 
 
 

14. De hyperlinks lopen niet dood. 

Eindoordeel 

7,5 
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Visueel ontwerp 

 
 
Taal en tekst 
Score IJkpunt 

 
n.v.t. 

20. Bij een meertalige doelgroep is een duidelijke taalkeuze mogelijk. 
 
 

 
n.v.t. 

21. Bij een meertalige doelgroep wordt de taalkeuze in de eigen taal weergegeven. 
 
 

 22. De achtergrondkleur achter de tekst is niet wit. 
 
 

 23. Het gebruik van lange woorden is tot een minimum beperkt. 
 
 

 24. Er worden frequent gebruikte woorden gebruikt op de website. 
 
 

 25. Er wordt een schreefloos lettertype gebruikt op de website. 
 
 

 26. Er is voldoende variatie qua lettertypen. 
 
 

 27. De content is links uitgelijnd. 
 
 

 28. De verschillende alinea’s worden gescheiden door een witregel. 
 
 

 29. Hoofdletters worden alleen op de juiste manier gebruikt, dus bij het begin van de 
zin, bij namen en in afkortingen. 
 

Score IJkpunt 
 
 
 

15. Op de website is een goede interne samenhang aanwezig. De webpagina’s hebben 
dezelfde tekst, grootte, positie, werking en vormgeving. 

 
 
 

16. De website heeft globaal hetzelfde uiterlijk als dat van vergelijkbare websites. 

 
 
 

17. De website maakt gebruik van een liquid design. 

 
 
 

18. De lettergrootte van de tekst is schaalbaar. 

 
 
 

19. Er wordt voor afbeeldingen gebruik gemaakt van SVG-bestanden. 
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Multimedia 
Score IJkpunt 
 30. Om de webpagina te bekijken is er geen speciale software benodigd. 

 
 

 
n.v.t. 

31. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is dit een waardevolle toevoeging. 
 
 

 
n.v.t. 

32. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is deze uit te schakelen. 
 
 

 
n.v.t. 

33. Het gebruik van geluidseffecten wordt tot een minimum beperkt. 
 
 

 34. Bij het gebruik van video wordt er gebruik gemaakt van Windows Media, Real, 
Quicktime of Flash video. 
 

 35. Bij het gebruik van video is het mogelijk om de bandbreedte aan te passen. 
 
 

 36. Bij het gebruik van video wordt de bandbreedte automatisch aangepast aan de 
verbindingssnelheid van de computer van de bezoeker. 
 

 37. Bij het gebruik van video staan de video’s op een logische plek in de website (zie 
Plaats van afspelen, deelvraag 3). 
 

 
n.v.t. 

38. Bij een Flash-website is ook een HTML-versie beschikbaar. 
 
 

 
n.v.t. 

39. Bij een Flash-website is het Flash-bestand opgebouwd uit meerdere kleine 
bestanden. 
 

 
n.v.t. 

40. Bij het gebruik van Flash is het aantal animaties tot een minimum beperkt. De 
animaties zijn hierdoor geen afleidende factor. 
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www.rabobank.nl 
Ook in de financiële sector is het belangrijk een duidelijke en overzichtelijke website te 
hebben. Daarom hebben we ook een website uit deze sector onderworpen aan onze 
usabilitycheck. We hebben de website van de Rabobank gekozen, omdat de Rabobank een 
grote en betrouwbare speler is in deze branche. De website is in november 2009 voor de 
vijfde keer uitgeroepen tot website van het jaar in de categorie Financiën2.  

 
Figuur 4.8: De website van de Rabobank. 

Sitestructuur en navigatie 
Domeinnaam – De website van de Rabobank is zowel met als zonder het subdomein www 
toegankelijk. De homepage is te bereiken via een korte en simpele domeinnaam. 
Navigatie – Waar ben ik? 
Op elke pagina kan de bezoeker duidelijk zien waar hij/zij zich bevindt. Op iedere pagina is 
namelijk links bovenin het logo van de Rabobank aanwezig. Dit logo is een hyperlink naar de 
homepage. Op de homepage zelf is het logo geen hyperlink. In de hoofdnavigatie kan de 
bezoeker duidelijk zien waar hij/zij zich bevindt, omdat het desbetreffende tabblad een 
afwijkende kleur krijgt, namelijk oranje. 
Waar kan ik heen gaan? 
De hyperlinks op de website verschillen duidelijk van de rest van de tekst. De hyperlinks zijn 
namelijk blauw en de normale tekst is zwart. De hoofdnavigatie is op iedere pagina 
hetzelfde. Ook beschikt de website over een zoeksysteem. Dit systeem is op alle pagina’s 
toegankelijk. 
Waar ben ik al geweest? 
De bezochte hyperlinks krijgen de kleur grijs. Hierdoor ontstaat er een duidelijk verschil 
tussen de bezochte en de niet-bezochte hyperlinks. Ook hebben alle pagina’s een unieke 
paginatitel. Deze paginatitel begint met Rabobank - ,waardoor bij de geschiedenis van de 

                                                             
2 https://www.rabobank.nl/bedrijven/servicemenu/awards/ 
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webbrowser duidelijk te zien is dat de webpagina van de Rabobank is. Een pluspunt. De 
nieuwsberichten zijn voorzien van een publicatiedatum, maar hiervoor wordt helaas niet de 
lange datumnotatie gebruikt. 
Hoe kom ik daar? 
De hyperlinks zijn duidelijk herkenbaar als zodanig, omdat de tekstkleur van hyperlinks en 
normale tekst niet gelijk is. Doodlopende hyperlinks hebben wij niet gevonden op de 
website. 
 
Visueel ontwerp 
Samenhang – De interne samenhang is goed te noemen. Alle pagina’s hebben globaal 
dezelfde werking en de opbouw is ook op de meeste pagina’s gelijk. Ook de externe 

samenhang is in orde. Als we 
bijvoorbeeld de website vergelijken 
met de website van de ING bank, zien 
we dat er op het gebied van content 
en opbouw globaal duidelijke 
overeenkomsten te zien zijn. Zo staat 
de hoofd- en subnavigatie op dezelfde 
plaats en is op beide websites globaal 
dezelfde informatie te vinden.  
 
 
 

Pagina-indeling – De website van de Rabobank heeft een vaste paginabreedte. Er is dus 
geen sprake van een liquid design. Ook de lettergrootte is niet schaalbaar op de pagina zelf. 
De Rabobank acht haar klanten in staat dat via de browser te kunnen aanpassen. “Soms is 
het lezen vanaf een beeldscherm een stuk prettiger met grotere letters. Pas dan de 
lettergrootte zelf aan.”3 Voor afbeeldingen wordt geen gebruikt gemaakt van SVG. 
 
Taal en tekst 
Taal – Er is wel een taalkeuze aanwezig op de website, maar deze is niet duidelijk zichtbaar.  

Helemaal onderaan te midden van zaken als 
disclaimer en sitemap staat de hyperlink voor de 
taalkeuze, English pages. Bovendien zijn er 
nauwelijks webpagina’s in het Engels.   

“Unfortunately there is currently limited information 
available in English about Rabobank products and 

service for personal banking.”4 Om uiteindelijk op de volledig Engelstalige website uit te 
komen, moet de bezoeker eerst via de hyperlink Rabobank Profile naar een Engelstalige 
pagina waar de organisatie beschreven wordt. Pas onderaan deze pagina is de verwijzing 
naar rabobank.com, de Engelstalige versie. Het veranderen van taal is dus erg omslachtig en 
voor de doorsnee bezoeker dus nauwelijks mogelijk. 
Leesbaarheid – De tekst op rabobank.nl is zwart tegen een witte achtergrond, dus eigenlijk 
het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. De achtergrondkleur is veel te licht. Grijs zou 
een betere kleur zijn. 
                                                             
3 http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/toegankelijkheid/ 
4 http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/english_pages/ 

Figuur 4.9: De website van de ING bank 

Figuur 4.10: De taalkeuze op de website van de 
Rabobank 



 
44 

Woordlengte – Op rabobank.nl worden weinig lange woorden gebruikt. 
Woordfrequentie en woordherkenning – Rabobank.nl maakt gebruik van normaal 
hedendaags Nederlands en is dus goed te begrijpen. 
Lettertypen – Voor vrijwel alle tekst is een schreefloos lettertype gebruikt. Er is voldoende 
afwisseling tussen de dikgedrukte en standaard letters. De tekst op de website is links 
uitgelijnd en tussen alinea’s is een witregel gelaten. Hoofdletters worden alleen op de juiste 
plaatsen gebruikt. 
 
Multimedia 
Op rabobank.nl wordt van zowel audio als software geen gebruik gemaakt. 
Video – Op de website van de Rabobank zijn een aantal video’s te bekijken. Deze video’s zijn 
in het formaat Flash Video. De mogelijkheden van de videospeler zijn zeer beperkt. Zo is het 
bijvoorbeeld niet mogelijk om de resolutie en het geluidsniveau aan te passen. De video’s 
zijn geïntegreerd in de webpagina. Dit is een logische plaats voor de video’s, omdat de 
video’s de rest van de content op de pagina ondersteunen. 
Flash – Het overgrote deel van de website is HTML. Er zijn slechts enkele Flashapplicaties 
aanwezig op de site. Deze applicaties werken vrij snel en er zijn geen storende effecten in 
verwerkt. Er treden hier dus geen usabilityproblemen, hierdoor vormen deze applicaties een 
mooie aanvulling op de 
website van de 
Rabobank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindoordeel 
Op het gebied van sitestructuur en navigatie scoort de website erg goed. De domeinnaam is 
goed en alle navigatievragen worden duidelijk beantwoord. De kwaliteit van het visueel 
ontwerp is minder goed. Op de samenhang is niets aan te merken, maar bij de pagina-
indeling laat de website toch wat steken vallen.  
Op het gebied van taal valt ook nog wel wat te verbeteren. Het veranderen van taal is nu erg 
omslachtig. Wat de tekst betreft, scoort de website daarentegen wel goed. De enige 
aanmerking die we hierop hebben is de witte achtergrond.  
Helaas wordt er voor de video’s een te eenvoudige videospeler gebruikt, waardoor het 
geluidsniveau en de bandbreedte niet aan te passen zijn. Het videoformaat en de plaats van 
afspelen zijn daarentegen wel in orde. 
Over het algemeen is de website van de Rabobank dus op het gebied van usability goed te 
noemen. Wij geven rabobank.nl op basis van onze checklist dus een 7,8. 

Figuur 4.11: Een voorbeeld van een mooie Flashapplicatie op rabobank.nl 
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Sitestructuur en navigatie  

Score IJkpunt 
 
 
 

1. De website is zowel met als zonder het subdomein www toegankelijk. 

 
 
 

2. De homepage is toegankelijk via een internetadres in de simpele vorm 
www.voorbeeld.nl 

 
 
 

3. Het verschil tussen hyperlinks en andere tekst is zichtbaar. 

 
 
 

4. De hoofdnavigatie is op iedere webpagina hetzelfde. 

 
 
 

5. Bovenaan elke webpagina bevindt zich een duidelijk zichtbaar logo. 

 
 
 

6. Het logo is een hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

7. Het logo op de homepage is géén hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

8. In de navigatie zijn géén pulldownmenu’s toegepast. 

 
 
 

9. De website heeft een zoeksysteem dat toegankelijk is vanaf elke webpagina. 

 
 
 

10. Het verschil tussen bezochte en onbezochte hyperlinks is duidelijk zichtbaar. 

 
 
 

11. Elke webpagina heeft een unieke paginatitel. 

 
 
 

12. De hyperlinktekst Vorige wordt nooit gebruikt. 

 
 
 

13. De content is voorzien van een duidelijke datumvermelding met de lange 
datumnotatie. ( dd – maand – jjjj) 

 
 
 

14. De hyperlinks lopen niet dood. 

Eindoordeel 

7,8 
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Visueel ontwerp 

 

Taal en tekst 
Score IJkpunt 
 

 
20. Bij een meertalige doelgroep is een duidelijke taalkeuze mogelijk. 
 
 

 21. Bij een meertalige doelgroep wordt de taalkeuze in de eigen taal weergegeven. 
 
 

 22. De achtergrondkleur achter de tekst is niet wit. 
 
 

 23. Het gebruik van lange woorden is tot een minimum beperkt. 
 
 

 24. Er worden frequent gebruikte woorden gebruikt op de website. 
 
 

 25. Er wordt een schreefloos lettertype gebruikt op de website. 
 
 

 26. Er is voldoende variatie qua lettertypen. 
 
 

 27. De content is links uitgelijnd. 
 
 

 28. De verschillende alinea’s worden gescheiden door een witregel. 
 
 

 29. Hoofdletters worden alleen op de juiste manier gebruikt, dus bij het begin van de 
zin, bij namen en in afkortingen. 
 

Score IJkpunt 
 
 
 

15. Op de website is een goede interne samenhang aanwezig. De webpagina’s hebben 
dezelfde tekst, grootte, positie, werking en vormgeving. 

 
 
 

16. De website heeft globaal hetzelfde uiterlijk als dat van vergelijkbare websites. 

 
 
 

17. De website maakt gebruik van een liquid design. 

 
 
 

18. De lettergrootte van de tekst is schaalbaar op de pagina zelf. 

 
 
 

19. Er wordt voor afbeeldingen gebruik gemaakt van SVG-bestanden. 
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Multimedia 
Score IJkpunt 
 30. Om de webpagina te bekijken is er geen speciale software benodigd. 

 
 

 
n.v.t. 

31. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is dit een waardevolle toevoeging. 
 
 

 
n.v.t. 

32. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is deze uit te schakelen. 
 
 

 
n.v.t. 

33. Het gebruik van geluidseffecten wordt tot een minimum beperkt. 
 
 

 
 

34. Bij het gebruik van video wordt er gebruik gemaakt van Windows Media, Real, 
Quicktime of Flash video. 
 

 
 

35. Bij het gebruik van video is het mogelijk om de bandbreedte aan te passen. 
 
 

 
 

36. Bij het gebruik van video wordt de bandbreedte automatisch aangepast aan de 
verbindingssnelheid van de computer van de bezoeker. 
 

 
 

37. Bij het gebruik van video staan de video’s op een logische plek in de website (zie 
Plaats van afspelen, deelvraag 3). 
 

 
n.v.t. 

38. Bij een Flash-website is ook een HTML-versie beschikbaar. 
 
 

 
n.v.t. 

39. Bij een Flash-website is het Flash-bestand opgebouwd uit meerdere kleine 
bestanden. 
 

 
n.v.t. 

40. Bij het gebruik van Flash is het aantal animaties tot een minimum beperkt. De 
animaties zijn hierdoor geen afleidende factor. 
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www.bol.com 
Ten slotte kijken we nog naar de grootste en bekendste webshop van Nederland: bol.com. 

 
Sitestructuur en navigatie 
Domeinnaam – Bol.com is zowel met als zonder www te vinden. De domeinnaam is kort en 
simpel en daardoor simpel te onthouden. De domeinnaam van bol.com is dus prima in orde. 
Navigatie – Waar ben ik? 
Op elke pagina binnen bol.com is links bovenin het logo van de website terug te vinden. 
Hierdoor is snel en duidelijk te zien op welke website de gebruiker zich bevindt. 
Waar kan ik heen gaan? 
Op bol.com is het verschil tussen links en normale tekst duidelijk te zien. Elke link is namelijk 
blauw gekleurd en onderstreept. De hyperlinks zijn zo duidelijk herkenbaar, omdat bol.com 
heeft gekozen voor het gebruik van de internetstandaard voor hyperlinkopmaak. De 
onderstreping kan helaas leiden tot een verminderde leesbaarheid. De hoofdnavigatie is op 
iedere pagina hetzelfde: bovenin een menu met geïntegreerde pulldownmenu’s en 
daaronder een zoekbalk. Daarnaast wordt er ook nog gebruik gemaakt van subnavigatie. 
Deze verandert met de categorie mee zodat er specifieker naar een bepaald artikel gezocht 
kan worden. Het op elke pagina aanwezige logo is een directe link naar de homepage (ook 
het logo op de homepage zelf). Door de onderstreping van links en het gebruik van 
pulldownmenu’s wordt deze navigatievraag maar matig beantwoord. 
Waar ben ik al geweest? 
Het verschil tussen bezochte en niet-bezochte hyperlinks is op bol.com niet duidelijk te zien. 
Gelukkig heeft elke pagina een unieke paginatitel, zodat zoeken in de geschiedenis geen 
problemen oplevert. De knop Vorige wordt nergens gebruikt. 
 
 

Figuur 4.12: De homepagina van bol.com. 
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Hoe kom ik daar? 
Hyperlinks op bol.com zijn duidelijk herkenbaar tussen de gewone tekst. Bij het bekijken van 
de webpagina zijn we geen doodlopende links tegengekomen en we verwachten dan ook dat 
deze niet of niet veel voorkomen. Ook aan deze navigatievraag wordt dus goed voldaan. 
 
Visueel ontwerp 
Samenhang – De interne samenhang op bol.com is bijzonder goed verzorgd. De website 
heeft op iedere pagina hetzelfde lettertype, dezelfde grootte en positie en een gelijke 
werking en vormgeving. Bol.com heeft goed gekeken naar de vormgeving van andere 
webshops, want ook de externe samenhang is duidelijk te zien. Die komt overeen met de 
standaard webshop: een menu met daarin een verdeling van de verschillende soorten 
artikelen en daaronder een goed functionerende zoekfunctie. 
Pagina-indeling – Bol.com maakt geen gebruik van een liquid design. De site heeft een vaste 
paginabreedte waaraan witte balken worden toegevoegd wanneer de resolutie hoger wordt. 
De lettergrootte is op de pagina zelf niet schaalbaar, maar wanneer dit via de browser 
gebeurt levert dit geen problemen op. Van SVG-afbeeldingen wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Taal en tekst 
Taal – Bol.com is een webshop gericht op Nederland en de enig beschikbare taal op de site is 
dan ook Nederlands. 
Leesbaarheid – Op bol.com zijn de teksten zwart tegen een witte achtergrond. Dit leest niet 
erg prettig, omdat het beeldscherm dan meer wegheeft van een lamp die in je gezicht 
schijnt. 
Woordlengte – Op bol.com worden duidelijke, niet al te lange woorden gebruikt. 
Woordfrequentie en woordherkenning – Op bol.com wordt over het algemeen duidelijk 
Nederlands gebruikt. Het kan alleen voorkomen dat er in details bij technische producten 
wat lastigere begrippen voorbijkomen. 
Lettertypen – Op bol.com wordt een duidelijk, schreefloos lettertype gebruikt. Bij de titels 
van producten en de gedetailleerde tekst wordt een verschillend lettertype gebruikt. Tussen 
alinea’s is er een witregel gelaten. De tekst is links uitgelijnd en hoofdletters komen alleen 
op de gebruikelijke plaatsen voor. 
 
Multimedia 
Van software, 
achtergrondmuziek en 
geluidseffecten wordt op 
bol.com geen gebruik gemaakt. 
Video – Op bol.com wordt bij 
een aantal producten door 
middel van video promotie 
gemaakt voor dat product. Bij 
films wordt er bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van de 
bioscooptrailers. Deze video’s 
worden daar vertoond in het 
Flash Video formaat. Helaas is 
de kwaliteit van de video’s niet 

Figuur 4.13: De videospeler is goed in de webpagina verwerkt. 
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te wijzigen en kan de laadtijd voor mensen met langzamere verbindingen daardoor lang zijn. 
De video’s staan tussen de foto’s van het product. Dit is een logische plaats, omdat je zo via 
internet het fysieke product alvast kunt bekijken. De video’s zijn geïntegreerd in de website. 
 
Eindoordeel 
Met de domeinnaam van bol.com zit het wel goed, maar aan een aantal navigatievragen valt 
nog het een en ander te sleutelen. Ook de samenhang van het visueel ontwerp zit goed in 
elkaar, maar op een grote diversiteit aan resoluties is de website nog niet voorbereid. Op 
Taal en tekst scoort bol.com bijna het volle puntenaantal, maar helaas is hun achtergrond 
wit. Op multimedia zou de enige nodige verbetering een keuze aan videokwaliteit moeten 
zijn. Op basis van onze checklist scoort bol.com een 7,2. 
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Sitestructuur en navigatie  

Score IJkpunt 
 
 
 

1. De website is zowel met als zonder het subdomein www toegankelijk. 

 
 
 

2. De homepage is toegankelijk via een internetadres in de simpele vorm 
www.voorbeeld.nl 

 
 
 

3. Het verschil tussen hyperlinks en andere tekst is zichtbaar. 

 
 
 

4. De hoofdnavigatie is op iedere webpagina hetzelfde. 

 
 
 

5. Bovenaan elke webpagina bevindt zich een duidelijk zichtbaar logo. 

 
 
 

6. Het logo is een hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

7. Het logo op de homepage is géén hyperlink naar de homepage. 

 
 
 

8. In de navigatie zijn géén pulldownmenu’s toegepast. 

 
 
 

9. De website heeft een zoeksysteem dat toegankelijk is vanaf elke webpagina. 

 
 
 

10. Het verschil tussen bezochte en onbezochte hyperlinks is duidelijk zichtbaar. 

 
 
 

11. Elke webpagina heeft een unieke paginatitel. 

 
 
 

12. De hyperlinktekst Vorige wordt nooit gebruikt. 

 
 
 

13. De content is voorzien van een duidelijke datumvermelding met de lange 
datumnotatie. ( dd – maand – jjjj) 

 
 
 

14. De hyperlinks lopen niet dood. 

Eindoordeel 

7,2 



 
52 

Visueel ontwerp 

 
 
Taal en tekst 
Score IJkpunt 

 
n.v.t. 

20. Bij een meertalige doelgroep is een duidelijke taalkeuze mogelijk. 
 
 

 
n.v.t. 

21. Bij een meertalige doelgroep wordt de taalkeuze in de eigen taal weergegeven. 
 
 

 22. De achtergrondkleur achter de tekst is niet wit. 
 
 

 23. Het gebruik van lange woorden is tot een minimum beperkt. 
 
 

 24. Er worden frequent gebruikte woorden gebruikt op de website. 
 
 

 25. Er wordt een schreefloos lettertype gebruikt op de website. 
 
 

 26. Er is voldoende variatie qua lettertypen. 
 
 

 27. De content is links uitgelijnd. 
 
 

 28. De verschillende alinea’s worden gescheiden door een witregel. 
 
 

 29. Hoofdletters worden alleen op de juiste manier gebruikt, dus bij het begin van de 
zin, bij namen en in afkortingen. 
 

Score IJkpunt 
 
 
 

15. Op de website is een goede interne samenhang aanwezig. De webpagina’s hebben 
dezelfde tekst, grootte, positie, werking en vormgeving. 

 
 
 

16. De website heeft globaal hetzelfde uiterlijk als dat van vergelijkbare websites. 

 
 
 

17. De website maakt gebruik van een liquid design. 

 
 
 

18. De lettergrootte van de tekst is schaalbaar. 

 
 
 

19. Er wordt voor afbeeldingen gebruik gemaakt van SVG-bestanden. 
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Multimedia 
Score IJkpunt 
 30. Om de webpagina te bekijken is er geen speciale software benodigd. 

 
 

 
n.v.t. 

31. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is dit een waardevolle toevoeging. 
 
 

 
n.v.t. 

32. Als er achtergrondmuziek gebruikt is, is deze uit te schakelen. 
 
 

 
n.v.t. 

33. Het gebruik van geluidseffecten wordt tot een minimum beperkt. 
 
 

 34. Bij het gebruik van video wordt er gebruik gemaakt van Windows Media, Real, 
Quicktime of Flash video. 
 

 35. Bij het gebruik van video is het mogelijk om de bandbreedte aan te passen. 
 
 

 36. Bij het gebruik van video wordt de bandbreedte automatisch aangepast aan de 
verbindingssnelheid van de computer van de bezoeker. 
 

 37. Bij het gebruik van video staan de video’s op een logische plek in de website (zie 
Plaats van afspelen, deelvraag 3). 
 

 
n.v.t. 

38. Bij een Flash-website is ook een HTML-versie beschikbaar. 
 
 

 
n.v.t. 

39. Bij een Flash-website is het Flash-bestand opgebouwd uit meerdere kleine 
bestanden. 
 

 
n.v.t. 

40. Bij het gebruik van Flash is het aantal animaties tot een minimum beperkt. De 
animaties zijn hierdoor geen afleidende factor. 
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Conclusie 
 

Wij zullen nu aan de hand van de voorgaande uitgewerkte deelvragen onze hoofdvraag 
beantwoorden. 

 

Onze hoofdvraag luidt ‘HOE IS DE USABILITY VAN EEN WEBSITE TE OPTIMALISEREN?’. 

Wij hebben aan de hand van onze deelvragen eerst vastgesteld wat usability eigenlijk is, 
waarom het belangrijk is, hoe usability te meten is en hoe het met de usability op een aantal 
websites gesteld is. 

Usability is een ander woord voor gebruiksvriendelijkheid en is onder te verdelen in 
understandability, learnability, operability, attractiveness en usability compliance. Usability 
is belangrijk, omdat je jezelf goed wilt presenteren op het internet. Usability kan bovendien 
kostenbesparend zijn en de klantgerichtheid wordt er door geoptimaliseerd. Daarnaast is het 
een belangrijk attribuut om concurrentie enigszins te beperken. Als je de usability van een 
website wilt optimaliseren, moet je de kwaliteit daarvan zo hoog mogelijk houden. De 
factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van usability vallen uiteen in vier aspecten, 
namelijk sitestructuur en navigatie, visueel ontwerp, taal en tekst en multimedia. Bij 
sitestructuur en navigatie draait het voornamelijk om het bezitten van een simpele en 
duidelijke domeinnaam en een goed functionerende navigatie binnen de website. Wat het 
visueel ontwerp betreft is het belangrijk dat de samenhang en de pagina-indeling goed zijn. 
Taal en tekst spreekt eigenlijk voor zich. Bij een meertalige doelgroep moet er een duidelijke 
taalselectie zijn en tekst moet goed leesbaar zijn. De woorden mogen niet te lang en niet te 
ingewikkeld zijn. Bovendien is het wenselijk veelvoorkomende woorden te gebruiken. Qua 
multimedia is het belangrijk dat er zo min mogelijk speciale software benodigd is om de 
pagina te kunnen bekijken. Achtergrondmuziek en geluidseffecten kunnen het beste 
achterwege gelaten worden, tenzij het een duidelijk aan te wijzen meerwaarde heeft. Bij het 
gebruik van video is het van belang dat er standaardformaten worden gebruikt die door 
vrijwel iedereen afspeelbaar zijn. Daarnaast is het verstandig om een video in verschillende 
kwaliteiten aan te bieden en deze een logische plaats binnen de website te geven. Van Flash 
kun je op een website maar beter zo min mogelijk gebruik maken. Mocht het toch gebruikt 
worden, zorg dan dat er in elk geval een HTML-versie beschikbaar is. 

Met deze conclusie hebben wij onze hoofdvraag beantwoord en komt ons onderzoek ten 
einde. 
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Evaluatie 
 

Na meer dan een jaar werken is ons profielwerkstuk eindelijk af. Het heeft aardig wat moeite 
gekost, maar we kunnen er toch met plezier op terugkijken. 

Vooraf hadden we eigenlijk al wel de verwachting dat de samenwerking prettig zou 
verlopen: we hadden immers al vaker samengewerkt. Het liep sowieso lekker, omdat we 
allebei geïnteresseerd zijn in internet en alles wat daarmee samenhangt. Hierdoor sloot dit 
onderwerp precies aan op onze interesses: hoe functioneert een website het beste en hoe 
kun je dit bereiken? 

Tijdens het maken van dit werkstuk hebben we voornamelijk geleerd dat een goede planning 
een van de belangrijkste delen van de samenwerking is. We hadden een vaste dag waarop 
we samen werkten, wat een goede structuur bood en waardoor we eigenlijk gedurende de 
hele periode dat we er aan werkten goed opschoten. Door regelmatig zo samen aan het 
werkstuk te werken leek het ook sneller af te zijn. 

Een volgende keer willen we toch proberen het iets eerder af te hebben. Er was niet echt 
een duidelijke deadline gesteld, maar het was naar het einde toe toch nog even flink 
doorwerken om het uiteindelijk op tijd af te krijgen. 

De samenwerking verliep bijzonder goed en we hebben eigenlijk alles samen gedaan. Alleen 
onze planning verliep wat minder goed: we hadden dan wel een afgesproken vaste werkdag, 
maar daar hielden we ons zeker niet altijd aan. We kijken allebei bijzonder tevreden terug op 
deze werkperiode, wat dus door meerdere factoren bepaald is. Ook het contact met de heer 
Hommel was prettig: we vielen elkaar niet te vaak lastig, maar er was tijd wanneer die nodig 
was. Hij heeft ons tussendoor ook steeds verteld wat hij van elke uitgewerkte deelvraag 
vond, waardoor wij zeker wisten dat we op de goede weg waren. 

We hebben dus met bijzonder veel plezier aan dit profielwerkstuk gewerkt en we zijn erg blij 
met het resultaat. Een volgende keer zullen we het zeker niet veel anders doen. 

 

 

Remco Slager 

Ruben van Uden 

maart 2010 
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Logboek  
Naam: Remco Slager en Ruben van Uden    blad: 1 
 
datum/tijd waar/wie werkzaamheden afspraken/opmerkingen 

09/06/2009 
3 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Georiënteerd op het onderwerp. 
Hoofd- en deelvragen bedacht 

Morgen langs dhr. Hommel 
om hoofd- en deelvragen te 
beoordelen 

10/06/2009 
5 minuten 
 

School 
Allebei 

Hoofd- en deelvragen ter 
beoordeling aan dhr. Hommel 
laten zien. 

Hoofd- en deelvragen zijn 
goedgekeurd. 

24/09/2009 
50 minuten 

Mediatheek 
Allebei 

Start gemaakt aan de uitwerking 
van de eerste deelvraag. 

 

01/10/2009 
4 uur 

Thuis 
Allebei 

Deelvraag 1 afgemaakt en gemaild 
naar dhr. Hommel ter 
beoordeling. 

 

29/10/2009 
15 minuten 

Thuis 
Allebei 

Boek besteld over website-
usability. 

Ontvangen op 03/11/2009. 

05/11/2009 
4 uur 

Thuis 
Allebei 

Deelvraag 2 uitgewerkt en gemaild 
naar dhr. Hommel ter 
beoordeling. 

 

12/11/2009 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Start gemaakt aan deelvraag 3.  

16/11/2009 
10 minuten 

School 
Allebei 

Deelvraag 1 en 2 besproken met 
dhr. Hommel. 

Deelvragen zijn 
goedgekeurd. 

25/11/2009 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Verdergegaan aan deelvraag 3. 
Presentatieformat ingevuld en 
ingeleverd. 

 

08/12/2009 
4 uur 

Thuis 
Allebei 

Derde navigatievraag van 
deelvraag 3 gemaakt. 

 

13/01/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Deelvraag 3: Sitestructuur en 
navigatie en Visueel ontwerp 
afgemaakt. Start gemaakt aan Taal 
en tekst. 

 

21/01/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Deelvraag 3: Taal en tekst 
afgemaakt. Start gemaakt aan 
Multimedia. 

 

27/01/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Deelvraag 3: Verdergegaan aan 
multimedia. 

 

28/01/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Deelvraag 3 afgerond en ter 
beoordeling naar dhr. Hommel 
gemaild. 
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Naam: Remco Slager en Ruben van Uden    blad: 2 
 
datum/tijd waar/wie werkzaamheden afspraken/opmerkingen 

4/02/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Start gemaakt met deelvraag 4, 
begonnen aan beoordeling nu.nl. 

 

10/02/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Beoordeling nu.nl afgemaakt. 
Checklist gemaakt. 

 

11/02/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Inleding deelvraag 4 geschreven, 
delagewaard.nl aan usabilitycheck 
onderworpen. 

 

24/02/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Blof.nl aan usabilitycheck 
onderworpen. 

 

2/03/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Rabobank.nl aan usabilitycheck 
onderworpen. 

 

3/03/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Bol.com aan usabilitycheck 
onderworpen. 

 

10/03/2010 
4 uur 
 

Thuis 
Allebei 

Evaluatie en bronvermelding 
gemaakt. Profielwerkstuk 
afgemaakt. 

 

 
 


