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Inleiding… 
 

Kinderen surfen graag op het internet daar het een heel populair medium is. Ze hebben een 

jonge geest dat gericht is op het proberen, leren en ontdekken van verschillende zaken. Ze 

spenderen meer tijd op het internet dan hun ouders (volwassenen in het algemeen). Ze hebben 

meer geduld, tijd en de behoefte om informatie op te halen over idolen of om een spelletje te 

spelen enzovoort. Maar het internet zit ook vol gevaren voor kinderen. Dit komt onder andere 

doordat kinderen het internet eerder exploreren terwijl volwassenen doelgerichter werken met 

het internet.  

Kinderen surfen doorgaans niet doelloos. De motieven worden later in deze verhandeling 

behandeld. De vraag die kan gesteld worden betreft de manier hoe kinderen informatie 

vinden, spelletjes spelen etc. Ze doen dit net zoals de volwassenen. Dit kan gebeuren aan de 

hand van zoekmachines (denk aan Google), via sociale contacten etc.  

 
In een volgend hoofdstuk wordt de inhoud en organisatie van een website behandeld. De 

meeste websites voor kinderen vinden hun doelstelling in de marketing. Ze kunnen 

bijvoorbeeld verwijzen naar een product, een bedrijf, een tv-programma of een tijdschrift. 

Meestal gaat het om het positioneren van een merk en het wekken van interesse voor een 

bepaald product of merk. Men moet zich ook de vraag stellen aan welke voorwaarden een 

goede website voor kinderen moet voldoen.  

 
Wat veel ouders niet ondervinden is dat hun kinderen ook door het internet kunnen benaderd 

worden als consument. Het is alsof het een marktsegment is dat veroverbaar is. De 

interactiviteit die het internet biedt, is voor kinderen heel verleidelijk. Kinderen zijn bijzonder 

vatbaar voor reclame op het internet en specifiek op een website. Volgens experts brengt het 

internet de kinderen in een zogenaamde ‘flow state’ (of telepresence). Dit is een soort 

vernauwend bewustzijn, dat hen heel gevoelig en toegankelijk maakt voor de inhoud en 

organisatie van websites. Webdesigners spelen hier handig op in. 

 
De niveaus van interactiviteit zijn belangrijke indicatoren van de attitude ten opzichte van de 

website. De houding die personen kunnen aannemen ten aanzien van een welbepaalde website 

is een cruciale maatstaf voor de effectiviteit van een website. Ook de concepten “pleasure” en 

“arousal” hebben een invloed op de attitude en bepalen dus het succes van een website. 
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Interactiviteit is een heel recent begrip in de wereld van de websites. Onderzoek naar dit 

concept zit nog duidelijk in de kinderschoenen, zeker in het geval van kinderen. De studie die 

voorgesteld wordt in deze scriptie onderzoekt de effecten van de antecedenten (internet 

motieven, inhoud en organisatie) en de gevolgen (arousal, pleasure en telepresence) van 

interactiviteit op de attitude t.o.v. de website. Ik zal dus werken met een 2 (internet motieven) 

x 2 (inhoud: goed versus slecht) x 2 (organisatie: statisch versus dynamisch) x 2 

(interactiviteit: laag versus hoog) experimenteel opzet.  Internetmotieven zullen worden 

gemanipuleerd via een instructietekst, de andere variabelen worden gemanipuleerd in de 

constructie van de website. Dit betekent dat er acht verschillende websites gecreëerd worden. 

 
Als conclusie van de inleiding zou ik een citaat over effectiviteit van een website willen 

benadrukken: 

 

“One hundred thousand people going to a site is worth something, but a site that only five 

people visit can be worth more if they are the right five people.” 

Stephen Klein, I/PRO (1996) 
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Hoofdstuk 1: Internet motieven 

 

1.1 Bespreking concept 

 

Consumenten zoeken actief bevrediging van hun behoeften of doelen (MacInnis en Jaworsky 

1989). Een motief is een wens om iets te doen. Het zijn drijvende krachten die voldoen aan de 

behoeften en wensen van mensen. Wanneer consumenten online shoppen, dan kunnen hun 

shopping doeleinden gedetermineerd worden in functie van utilitaire (instrumentele) en 

hedonistische motivaties. Utilitaire motivatie betekent dat surfers, alvorens een product te 

kopen, informatie over het product zullen verzamelen en evalueren. Hedonistische motivatie 

verwijst naar de mate dat de surfer de ervaring van het shoppen op websites leuk of funny 

vindt (Childers et al 2001). De term ‘drive’ dat gebruikt wordt in de definiëring van het 

concept betekent dat er een inspanning moet zijn vanwege de surfer. Onderzoekers zijn dus 

van mening dat internet een minimale inspanning of betrokkenheid vraagt van de gebruikers 

zelf (Hoffman en Novak 1996). De meeste studies hieromtrent waren vooral gefocust op het 

ontdekken van een reeks van internet motieven, inclusief het verwerven van informatie 

(Eighmey 1997), chatting of emailing (Stafford en Stafford 1998) enzovoort. Rodgers en 

Cannon (2000) ontdekten dat er betere voorspellingen kunnen gemaakt worden over web 

gerelateerde attitudes als men de drijvende krachten van het internetgebruik verstaat. M.a.w. 

mensen die gedreven worden door het gebruik van internet wegens een welbepaalde reden 

hebben een gunstigere attitude, bijvoorbeeld tegenover een website. 

 
Motivatie kan opgedeeld worden in twee categorieën (Korgaonkar en Wolin 1999): 
 

 Extrinsieke motivatie: motivatie van informatie en economische motivatie 

 Intrinsieke motivatie: sociale motivatie, motivatie van interactieve controle  

 
Een belangrijke theorie hierbij is de ‘contemporary motivation theory’. In dit perspectief 

wordt de betekenis van het gedrag van een persoon enkel bepaald door zijn functie (Snyder en 

Cantor 1998). De assumptie in studies over motivatie is dat de mensen actief zijn en dit is van 

toepassing op het internet (Hoffman en Novak 1996). Dit betekent dat het internet een 

welbepaald gedrag vereist op het moment dat de computer aangezet wordt. Bepaalde niveaus 

van actie zijn nodig opdat er online gedrag plaats zou vinden. Wat hierop ook invloed kan 
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hebben is de mate van betrokkenheid (involvement) t.o.v. het onderwerp van de website 

(Rodgers en Cannon 1999). 

 
Mensen zijn rationele, beslissingnemende actoren. Wanneer kinderen naar een bepaalde 

website willen surfen, worden ze gedreven door een rationele keuze op basis van hun 

motieven of actieplannen (Cannon, Richardson en Yaprak 1998). 

 
‘Motive-switching’ is ook een belangrijk aspect. Mensen hebben één of meerdere motieven 

als ze een cyberspace exploreren. Ze zullen deze motieven uitwerken en misschien zelfs deze 

omschakelen omdat ze het vervelend vinden, gefrustreerd geraken of omdat een andere 

activiteit hun aandacht getrokken heeft (Hoffman en Novak 1996). Stel dat een kind een 

cyberspace binnengaat met de bedoeling een liedje op te zoeken. Het kind switcht van motief 

en koopt de CD want het liedje is niet te downloaden. Het kind moet zich dan houden aan dit 

motief tot de koop afgerond is vooraleer om te schakelen naar een ander motief. Dit switching 

proces toont hoe complex een interactieve omgeving wel kan zijn. De ene keer kan je vinden 

wat je zoekt op het Web en de andere keer kan je zo ontgoocheld zijn om dat je iets niet vindt.  

 
Mensen die online gaan, zullen gemotiveerder zijn als situationele opportuniteiten hun 

persoonlijke behoeften of wensen bevredigen. Als kinderen bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn 

in spelletjes spelen dan willen ze een website die dit kan bezorgen (Rodgers en Sheldon 

2002).  De website komt dan overtuigender over. 

 
Vele onderzoekers hebben geprobeerd het gebruik van internet bij volwassenen te 

identificeren. Ferguson en Perse (2000) kwamen tot de ontdekking dat entertainment het 

meest treffende motief was voor het bezoeken van een website gevolgd door tijdverdrijf, 

sociale informatie en ontspanning. Voor Papacharissi en Rubin (2000) zijn entertainment en 

het zoeken van informatie even belangrijke motieven voor het internetgebruik. Gemakszucht, 

tijdverdrijf en interpersoonlijke nuttigheid waren minder treffende motieven. 

Bij kinderen zijn de motieven voor het gebruik van internet minder gekend of zelfs nooit 

onderzocht geweest. Op vlak van televisie (traditionele media) werd wel al onderzoek 

verricht. Door onderzoek van Condry (1989) en Rubin (1977) kwamen respectievelijk de 

volgende motieven van kinderen naar voor, nl. entertainment en ontspanningsdoeleinden. 

 
Heden ten dage werden vooral bij kinderen de motieven van het gebruik van een computer 

onderzocht. Deze studies hebben vooral aangetoond dat de computer meestal gehanteerd werd 
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voor het spelen van spelletjes of tekenen (Livingstone en Bovill 1999; Roberts et al. 1999; 

van der Voort et al. 1998). Computers staan ook meer centraal in het leven van de adolescente 

jongens dan meisjes (Cassell en Jenkins 1998; Comber et al. 1997; Gorriz en Medina 2000; 

Mumtaz 2001). Maar men kan een bedenking hebben bij dit onderzoek omdat deze 

activiteiten niet noodzakelijk online plaatsvinden.  Deze motieven zijn dus niet bruikbaar om 

de motieven van kinderen en hun internetgebruik te verstaan. 

 
Valkenburg, PM, Soeters, KE (2001) onderzochten daardoor welke de motieven zijn van 

kinderen indien ze online gingen. Het meest belangrijke motief was de affiniteit met de 

computer. Dit betekent dat kinderen graag op de computer zitten of omdat ze nieuwsgierig 

zijn over alles wat er te vinden is op het internet. Op de tweede plaats kwam het opzoeken van 

informatie over bijvoorbeeld idolen, hobby’s of voor huiswerk. Op de derde plaats kwam 

entertainment.  

 
Als men de kinderen vraagt wat een leuke website is voor hen, dan moeten ze… 

 
Figuur 1: Het verschil in internet motivatie tussen jongens en meisjes 

Motivaties 
 

Jongens 
% ‘ja’ 

Meisjes 
% ‘ja’ 

… spelletjes kunnen spelen 84 87 
… informatie kunnen vinden 81 79 
… muziek kunnen luisteren 72 73 
… spelletjes kunnen downloaden 82 59 
… filmpjes kunnen downloaden 72 55 
… kunnen chatten 56 71 
… digitale kaarten kunnen sturen 46 61 
… kunnen sms’en 38 41 
Bron: boek Beeldschermkinderen (Patti Valkenburg) 

 

Een recente studie toonde aan dat tieners meer tijd besteden online dan volwassenen doordat 

ze bijvoorbeeld meer gebruik maken van email (Kraut, Mukhopadhyay, Szczypula, Kiesler en 

Scherlis 1999; NOP Research Group 2000a, 2000b). Pew Internet & American Life Project 

(2000) onderzocht het gebruik van internet bij zeventien miljoen tieners (kinderen tussen 12 

en 17 jaar). Uit het onderzoek vloeide voort dat tieners het internet vooral gebruiken voor:  

 
1. het verzenden en lezen van e-mails (92%) 

2. het surfen voor de fun (84%) 

3. het bezoeken van een site die entertainment bevat (83%) 
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4. het verzenden van onmiddellijke boodschappen (74%) 

5. het opzoeken van informatie over hobby’s (69%) 

6. het verkrijgen van nieuws (68%) 

7. het spelen of downloaden van een spel (66%) 

8. het opzoeken van een product of een service vooraleer die te kopen (66%) 

9. het beluisteren van muziek online (95%) 

10. het bezoeken van een chat room (55%) 

 
Andere elementen die ook een invloed kunnen hebben op het internetgebruik zijn leeftijd en 

geslacht. Dit werd reeds onderzocht voor het kijken naar televisie. Rubin (1977) vond hierbij 

dat negenjarige kinderen vooral op zoek zijn naar arousal. Voor oudere leeftijden was 

televisie vooral een middel voor tijdverdrijf. Voor geslacht werd geen significante verschillen 

gevonden. In tegenstelling tot televisiegebruik werd voor internetgebruik de invloed van 

leeftijd en geslacht nog niet officieel onderzocht. Men kan enkel voorspellingen doen. Men 

kan bijvoorbeeld zeggen dat oudere kinderen meer op zoek zijn naar sociale interactie dan 

jongere kinderen en jongens gebruiken het internet veel meer om spelletjes te spelen dan 

meisjes. 

 
Valkenburg, PM, Soeters, KE (2001) hebben hierbij ontdekt dat affiniteit met de computer en 

entertainment (bijvoorbeeld een spelletje spelen) als motieven voor internetgebruik gelijk 

waren voor zowel jongere als oudere kinderen. Oudere kinderen gebruiken meer het internet 

voor het opzoeken van informatie dan jongere kinderen.  

 
De motivatie naar het zoeken van informatie betekent dat surfers het Web hoofdzakelijk 

gebruiken voor hun ontplooiing en voor de informatiebehoeften (Korgaonkar en Wolin 1999). 

De populariteit van het Web is vooral te danken aan het feit dat deze hoofdzakelijk gericht is 

op het opzoeken van informatie (Schlosser, Shavitt en Kanfer 1999). Toch is er een tweestrijd 

op het Web: 

 
1. Enerzijds de veelvuldigheid aan informatie dat beschikbaar is op het internet is veel 

groter dan bij traditionele media (Coupey 1999). 

2. Maar anderzijds is er het probleem van de overbelasting aan informatie (Ducoffe 

1996). Een zoekrobot zal bijvoorbeeld duizenden resultaten weergeven van je 

zoekopdracht waardoor het soms moeilijk wordt om de relevante en bruikbare 

informatie van de irrelevante te scheiden. 
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Hoofdstuk 2: Inhoud en Organisatie 

 

2.1 Inleiding 

 

De kernactiviteiten van de design van een website zijn (bron: Designing for web site usability, 

Calongne 2001): 

 
 Het identificeren van de doelgroep en die verdelen in gebruikersklassen. 

 Het identificeren van de categorie van de website. 

 Het bepalen van de inhoud van de website. 

 
1) Doelgroep 

 
Als de doelgroep bepaald is, kan men vragen stellen over de aard van de doelgroep om zo hun 

preferenties te kennen. Zo kan de designer daar rekening mee houden in de creatie van de 

website. 

 

2) Categorie 

 
Hier gaat men vooral de categorie kiezen die het best voldoet aan de wensen van de 

gebruikers. Het kiezen van de juiste categorie is een vereiste opdat de website succesvol zou 

zijn. Die categorieën bestaan uit de volgende mogelijkheden: 

 
 Verkoopsites 

 Informatiesites  

 Entertainment sites 

 Ego gebaseerde sites 

 
Stel nu dat een site dient om informatie te verschaffen, dan zal dit een impact hebben op de 

mate hoe informatie gestructureerd is. 
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3) Inhoud 

 
Eens dat de categorie gekozen is, dan heeft de designer gedetailleerde informatie nodig over 

de inhoud van de web site. Inhoud betekent dat er oplossingen en strategieën gebruikt moeten 

worden zodat het voor de gebruiker gemakkelijker wordt zijn taak te vervolledigen zoals het 

capteren van informatie. 

 
Belangrijke vragen kunnen hierbij interessant zijn zoals: 

 
 Welke informatie moet ter beschikking gesteld worden? 

 Hoe moet die informatie georganiseerd zijn? 

 Hoe zal de gebruiker de site navigeren? 

 Wat zijn de mentale modellen die gebruikt worden door het publiek? 

 Etc. 

 
Het aspect van de mentale modellen verdient nog een extra woordje uitleg. De designer moet 

de mentale modellen die het publiek gemeenschappelijk verstaan identificeren (Cooper, 

1995). Een voorbeeld maakt dit duidelijker. Stel dat je op de website een icoontje hebt met 

een schaar erop. Dit betekent dan dat men iets kan wegknippen als het geselecteerd is. Maar 

niet iedereen deelt de gemeenschappelijke mentale modellen (Mayhew 1992). Sommigen 

hebben slechte of zwakke verstaanbare mentale modellen. Goede mentale modellen vragen 

aanzienlijke denkkracht en inzicht van hoe een activiteit in de realiteit correleert met een 

ander in de website. 

 
Er zijn veel sites speciaal voor kinderen. De laatste jaren zijn er veel sites bij gekomen voor 

kinderen en jongeren. Websites voor kinderen zijn in te delen in drie categorieën (bron: boek 

Beeldschermkinderen, Valkenburg 2001): 

 
 Non-profit sites zijn sites waarvan informatie gecombineerd is met entertainment. 

Deze sites zijn opgezet  op initiatief van overheid, musea, bibliotheek of publieke 

omroep. 

 Commerciële sites zijn onderverdeeld in mediagerelateerde sites (sites van de 

commerciële televisiezenders) en productgerelateerde sites (sites van 

speelgoedwinkels en fabrikanten). 

 Met Instant messaging bedoelen we dan chat rooms voor kinderen. 
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Commerciële sites hebben zeer veel succes bij kinderen. Bij de top 100 van de kindersites zit 

nog geen 10% niet-commerciële sites. De commerciële websites willen geld verdienen. Men 

kan moeilijk zeggen of een commerciële site goed dan wel slecht is. Er zijn veel sites die heel 

interessant en de moeite waard zijn.  

 
Website evaluaties kan op verschillende manieren geschieden. Onderzoekers vullen die 

materie soms anders in.  

 
Website evaluatie kan men bekomen door een multi-dimensionaal construct dat bestaat uit 

(bron: The role of pleasure in website success door Kristof De Wulf, Niels Schillewaert, Steve 

Muylle en Deva Rangarajan 2006): 

 
 Inhoud 

 Organisatie 

 Technologie 

 
In mijn verhandeling concentreer ik me vooral op inhoud en organisatie. 

 
Agosto heeft in 2001 kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt om een model te creëren bij 

adolescenten over hun evaluatiecriteria van hun favoriete website. Het model integreert 

primaire en secundaire criteria. De primaire criteria zijn die criteria van design en content die 

de participanten het belangrijkst vonden als ze een website selecteerden. De secundaire 

criteria werden minder frequent gebruikt en daarom laat ik ze uit de uitleg over dit model. 

Figuur 2: Model van Agosto: evaluatiecriteria van websites   

 

 
Bron: Agosto, D.E. 
Design vs. content: a study of adolescent girls' Web site design preferences 
International Journal of Technology and Design Education vol.14, no.3: 245-60 2004 
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De primaire voorkeuren bestaan uit de volgende aspecten: 

 
 Sociale verbondenheid verwijst naar het gebruik van bijvoorbeeld email. 

 Flexibiliteit  betekent flexibiliteit in het navigeren van een website. Belangrijk hierbij 

is dat kinderen liever opteren voor keuze in het navigeren van een website i.p.v. rigide, 

lineaire navigatie. Kafai (1996, 1998) vroeg aan kinderen om een computergame te 

ontwerpen. Hierbij werd ontdekt dat jongens vooral een set van navigatie-elementen 

verkiezen, terwijl de voorkeur van de meeste meisjes gaat naar flexibele navigatie. 

 Bewegingsvermogen: Kinderen houden van sites waarover ze als het ware controle 

hebben over de website elementen, zoals een air flight simulator. 

 Contextgebondenheid heeft te maken met de mate hoe informatie voorgesteld wordt 

zoals schema’s, gewone tekstvorm etc. 

 Persoonlijke identificatie: Kinderen toonden grote interesse in sites die gerelateerd 

zijn aan hun persoonlijke levens, zoals het aanbieden van informatie over idolen en 

dergelijke. 

 Grafische en multimediale concentratie: Kinderen houden van sites met veel 

grafieken, video clips, audio clips, animaties etc. 

 
Als men dit alles nu bekijkt aan de hand van een concreet voorbeeld 

(http://www.kidsxpress.nl/default.kxp) dan kan men zeggen dat die website kwalitatief goed 

is omdat die voldoet aan enkele belangrijke objectief meetbare criteria (bron: Kind Online). 

 
Figuur 3: Voorbeeld van een goede website 
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De volledige batterij criteria kunnen als volgt omschreven worden: 
 

 De site moet overzichtelijk en duidelijk zijn. 

 De site moet snel zijn. Dit betekent dat de snelheid waarop de site op het scherm 

verschijnt hoog moet zijn. 

 De site moet interactief zijn. 

 De site moet actueel zijn en goed bijgehouden worden zodat er recente gegevens 

worden verstrekt. 

 De site staat mag niet boordevol reclame staan want dat interesseert hen niet. 

 Als er een forum of een chat is, moet die permanent gemodereerd worden zodat de 

kinderen beschermd worden tegen negatieve invloeden. 

 De site mag niet agressief of dwingend zijn in het ontlokken van privacy-gevoelige 

gegevens. 

 De site moet een duidelijk privacy-beleid hebben, met een aanvaardbare uitleg over de 

omgang met de gegevens van bezoekers. 

 De site mag geen aanstootgevend of opruiend materiaal bevatten zoals pornografie en 

dergelijke. 

 De site moet vertellen wie de makers zijn en hoe je ze kunt bereiken. Dit kan gebeuren 

aan de hand van bijvoorbeeld een emailadres of telefoonnummer etc. 

 

Het is eigenlijk niet de moeite waard om te zeggen dat de website aantrekkelijk en mooi moet 

zijn omdat iedereen daarvoor een andere opinie en voorkeur heeft. 

 
Nu zullen we specifiek ingaan op de concepten inhoud en organisatie van een website. 
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2.2 Inhoud 

De inhoud is de informatie die verstrekt wordt op de website. Goede content moet relevant en 

geschikt zijn voor het publiek. Het moet informatief zijn, bruikbaar of grappig zodat je altijd 

meer wilt. Specifieke informatie over een bepaald onderwerp is meestal wel beschikbaar op 

het Web. De perceptie van de inhoud van een website kan gemeten worden door de mate 

waarin de site informatief is, of het mogelijk is om gedetailleerde dan wel specifieke 

informatie te verkrijgen over relevante topics (Huizingh, 2000). In ELM is de effectiviteit van 

informatie inhoud een centrale cue die attitudes verklaart t.o.v. websites (De Pelsmacker et 

al., 1998). 

Informativiteit  wordt in de ‘uses and gratifications theory’ gedefinieerd door de mate waarin 

het Web informatie kan leveren die de doelgroep kan helpen (Chen en Wells 1999; Ducoffe 

1995). Informativiteit heeft een positieve relatie met de attitude t.o.v. de website. We gaan nu 

wat dieper in op de betekenis van deze theorie. 

 
In de jaren zeventig ontstond zowel binnen de communicatiewetenschap als de 

psychologie een grotere nadruk op de actieve rol van het kind. Deze aandacht voor het 

actieve kind kan enerzijds verklaard worden door de opkomst van de ‘uses and 

gratifications theory’, die ervan uitgaat dat mediagebruikers, inclusief kinderen, actief 

en selectief zoeken naar informatie en entertainment om bepaalde behoeften te 

bevredigen.  

Informatie inhoud is al uitbundig bestudeerd geweest in het kader van traditionele media. 

Resnik en Stern (1977) zijn de pioniers op het gebied van de studies over de informatie 

inhoud bij televisie. Ze definiëren informatie als signalen die kijkers in staat stellen om beter 

hun doelstellingen te bevredigen en ze ontwikkelden veertien categorieën voor de evaluatie en 

beoordeling van informativiteit bij advertenties. Die criteria gelden als standaard voor de 

meeste studies over informatie inhoud bij traditionele media. 

In dit verband kunnen we het concept effectiviteit integreren. De ISO 9241-11 (1998) 

definieert effectiviteit als de accuraatheid en de volledigheid waarmee surfers hun doelen 

bereiken. Interactiviteit zorgt voor het effectief leveren van beschikbare informatie. Als er 

online relevante informatie beschikbaar is, dan zal interactiviteit de surfers helpen om de 

irrelevante informatie te weren. Teo et al. (2003) hebben in dat verband een interessante 
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studie verricht. Als het niveau van interactiviteit stijgt, dan resulteert dat in een stijging van de 

effectiviteit en daaruitvolgend in een betere attitude ten opzichte van de website. 

Dholakia en Rego hebben in 1998 de criteria van Resnik en Stern toegepast op het medium 

internet. Ze onderzochten de relatie tussen de informatie inhoud en de effectiviteit van de 

website (daily hit rate). Ze kwamen tot de vaststelling dat de hoeveelheid informatie 

voorgesteld op de homepage van de website geen enkele significante rol speelt in het 

aantrekken van bezoekers naar de site. Dit kan zijn door het feit dat de hit rate van een 

website geen goede maatstaf is voor de effectiviteit van de website (cfr. citaat van Klein 

1996). 

Efficiëntie is ook een belangrijk concept. De ISO 9241-11 beschrijft dit als een relatie tussen: 

 
1. De accuraatheid en volledigheid waarmee surfers hun doelen bevredigen. 

2. De middelen die nodig zijn om die doelen te verwezelijken. 

 
Een populair middel om informatie te verzamelen zijn de zoekrobotten. Kling (1994) 

rapporteerde dat zoekrobotten gemakkelijker toegang hebben tot informatie en ze kunnen de 

surfers helpen om informatie te filteren. Teo et al. (2003) hebben in dat verband alweer een 

interessante studie opgezet. Als het niveau van interactiviteit stijgt, dan resulteert dat in een 

stijging van de efficiëntie en daaruitvolgend in een betere attitude ten opzichte van de website. 

Men kan ook zeggen dat de inhoud van een website te maken heeft met de geloofwaardigheid, 

de tijdloosheid, het praktische en de hoeveelheid aan informatie die de website zelf te bieden 

heeft (bron: The role of pleasure in website success door Kristof De Wulf, Niels Schillewaert, 

Steve Muylle en Deva Rangarajan 2006).  

Er zijn verschillende dimensies te onderscheiden bij de inhoud van een website (bron: The 

role of pleasure in website success door Kristof De Wulf, Niels Schillewaert, Steve Muylle en 

Deva Rangarajan 2006): 

 
 Geloofwaardigheid: de mate waarin de inhoud van een website te vertrouwen is. 

� De tekst moet een datum bevatten, die aangeeft wanneer hij gepubliceerd is. 

� De tekst moet een naam van de auteur bevatten. 

� De herkomst van de tekst moet duidelijk zijn. Men moet weten wie de website 

gemaakt heeft. 
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� De tekst moet een emailadres bevatten om vragen aan de auteur te kunnen 

stellen over bijvoorbeeld het speelgoed in het algemeen, de plaatsen waar men 

deze producten kan aanschaffen. 

(bron: Kind Online) 

Voor kinderen is de betrouwbaarheid meestal de vormgeving van de website in 

kwestie. 

 Hedendaagsheid: handelt over het recent karakter van de informatie in de website. 

 Relevantie: de mate waarin de inhoud bruikbaar is. Hoe informatiever een website is, 

hoe vaker een kind er gebruik van zal maken voor school. 

 Volledigheid: de mate waarin de inhoud volledig of compleet is. 

 
Wat ook belangrijk is, is dat website communicatief goed in elkaar moet zitten. Dit betekent 

dat men vooral moet letten op verscheidene aspecten (bron: Kind Online): 

 
 Het taalgebruik moet correct en verzorgd zijn. Spelfouten moeten dus vermeden 

worden. 

 Het taalgebruik moet zich richten op de kinderwereld. Taalgebruik van volwassenen 

moet men min of meer vermijden omdat de kinderen het moeilijker zou kunnen 

begrijpen. 

 Contacten tussen kinderen onderling moeten mogelijk zijn. 

 Er moet opvolging zijn van de redactie van de teksten die kinderen op de website 

kunnen plaatsen. 

 Er moet een mogelijkheid zijn als bezoeker om contact te hebben met de redactie in 

kwestie. 

 
Dehaas (2006) hanteerde in zijn werk over online gedrag, functionele eigenschappen. De 

relevante aspecten hieruit zijn: 

 
 Informatie eigenschappen zijn die elementen die de informatie verstrekken op de 

website. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan de hoeveelheid informatie, de 

consistentie en de kwaliteit van de informatie. 

 Veiligheidseigenschappen beïnvloeden het niveau van veiligheid in websites. Een 

voorbeeld kan een privacy statement zijn. Veiligheid van websites voor kinderen is 

heel belangrijk. In de volgende tabel heb ik een aantal risico’s opgenoemd. 
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Figuur 4: Enkele belangrijke risico’s van het World Wide Web 

Waar Wat precies Risico 
World Wide Web Zoeken Ongevraagde zoekresultaten, 

discutabele sites 
 Chatten Vervelende praatjes, 

prijsgeven van privacy, geen 
idee van de identiteit van je 
gesprekspartners 

 Downloaden Binnenhalen van virussen 
vermomd als spelletje of 
programma 

 Typfouten maken in URL’s Op ongeschikte (adult) sites 
terechtkomen 

 

Er zijn een aantal regels opgesteld door de COPPA (Children’s Online Privacy Protection 

Act) die de kinderen moeten beschermen tegen bedreigingen. Enkele regels zijn: 

 
 Alle websites die zich op kinderen onder de dertien jaar richten en die informatie van 

kinderen verzamelen, moeten zich houden aan de richtlijnen van de COPPA. 

 Wanneer websites informatie van kinderen verzamelen, moeten ze precies de 

manieren van dataverzameling vermelden in hun privacybepalingen, die duidelijk op 

de website moeten worden vermeld. 

 Persoonlijke informatie van kinderen omvat adresgegevens, zoals naam, huisadres, 

emailadres en telefoonnummer, maar ook informatie over bijvoorbeeld de hobby’s, 

voorkeuren en interesses van kinderen. Onder persoonlijke informatie wordt 

informatie verstaan die direct van de kinderen wordt verkregen alsook informatie die 

via cookies wordt verzameld. 

 Het is verboden om meer informatie over kinderen te verzamelen dan strikt nodig is, 

bijvoorbeeld door informatie als voorwaarde tot deelname aan een spel te maken of 

door kinderen een bonus aan te bieden in ruil voor informatie. 

 Websites moeten, voordat informatie van kinderen wordt verzameld, toestemming van 

de ouders vragen. Zonder ouderlijke toestemming mag er geen informatie van 

kinderen worden verzameld. 

 Ouders moeten bericht krijgen van de website over de typen informatie die de website 

verzamelt, waardoor de informatie gebruikt wordt, en met wie ze gedeeld wordt. 
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 Ouders moeten de persoonlijke informatie die hun kind heeft gegeven kunnen inzien. 

Ook hebben ze het recht om te eisen dat de informatie van hun kinderen verwijderd 

wordt. 

 
De volledige richtlijnen van de COPPA zijn te vinden op 

www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.htm. 
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2.3 Organisatie 

 
Dit concept handelt over de layout, het niveau van personalisatie, de structuur, de 

duidelijkheid en de download tijd dat nodig is voor de website. De dimensies van organisatie 

zijn (bron: The role of pleasure in website success door Kristof De Wulf, Niels Schillewaert, 

Steve Muylle en Deva Rangarajan 2006): : 

 
 Design: dit handelt over de visuele appeal van de website. 

 Interactiviteit : de mate waarin de site gepersonaliseerd is ten aanzien van de surfer. 

 Navigatie: verwijst naar de structurele consistentie van de website. 

 Leesbaarheid: de mate waarin de tekst duidelijk blijkt. 

 Snelheid: gaat over de tijd die nodig is om de site te laden en op het scherm te laten 

verschijnen. 

De organisatie van een website zal de surfers er toe brengen de centrale route van het ELM te 

gebruiken. Het evalueert hoe goed websites zichzelf presenteren en hoe surfers als het ware 

een website exploreren (Chen and Wells, 1999). Een lage score hierop betekent dat surfers 

weinig geleid worden naar hun bestemming. Dit kan de oorzaak zijn van te veel links of 

leugens. Dit zal dan leiden tot lagere attitude t.o.v. de website (Chen and Wells, 1999). 

De structuur  en navigatie verwijzen naar de organisatie van informatie op een website of de 

manier dat je een site doorloopt. Websites met een goede structuur en goede 

navigatiecapaciteiten zijn consistent en effectief. Ze laten je toe een mentaal model op te 

stellen van de verkregen informatie, waar je zaken kan vinden en verwachten. Goede 

navigatie brengt je snel waar je wenst en biedt gemakkelijk toegang tot de inhoud van een 

website. De kwaliteit van de website beïnvloedt de waarschijnlijkheid van de surfers om later 

de website opnieuw te bezoeken (Lynch et al., 2001). Dit zal dan ook het niveau van ‘arousal’ 

en ‘pleasure’ beïnvloeden. De structuur van de website is echt belangrijk voor mensen die 

graag scrollen of veel sites bezoeken en zullen dus hun navigatiegedrag beïnvloeden. 
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Dehaas (2006) hanteerde in zijn werk over online gedrag de volgende eigenschappen: 

 
 Functionele eigenschappen: 

� Personalisatie eigenschappen hebben betrekking op die eigenschappen die 

gerelateerd zijn aan de verschillende niveaus van persoonlijke aandacht 

gegeven aan de gebruiker van de website. Voorbeelden zijn registratie en 

lidmaatschap. 

� Navigatie eigenschappen betekenen die eigenschappen die bepalend zijn voor 

de wijze hoe gebruikers van internet een bepaalde website exploreren. Hier 

zijn interne of externe links, zoekrobotten en scroll bars enkele voorbeelden. 

 
 Statische design eigenschappen: 

� Tekst eigenschappen kunnen te maken hebben met het lettertype, de grootte 

van de letters etc. 

� Kleur eigenschappen wijzen op de kleur van de achtergrond van de website, 

de contrast in kleuren enzovoort. 

� Grafische design eigenschappen hebben betrekking op logo’s, de lijnen, de 

boorden en de frames. 

� Snelheid heeft te maken met de download snelheid, de wachttijd etc. 

 
Het zijn dus visuele design eigenschappen die vast zijn en niet de mogelijkheid hebben 

om te handelen of te veranderen.  

 
Er zijn verscheidene onderzoeken verricht in verband met de statische design 

eigenschappen. Gorn et al. (2004) toonden aan dat wanneer de website aan het 

downloaden is, de kleur van de achtergrond een significant effect heeft op het gevoel van 

ontspanning van de surfers. Hall en Hanna (2004) kwamen tot de vaststelling dat 

kleurcombinaties van de website en de kleur van de achtergrond en de tekst een invloed 

hebben op de kwaliteit en de leesbaarheid van de website. Stevenson, Bruner en Kumar 

ontdekten in 2000 dat hoe simpeler de achtergrond van web pagina is, hoe effectiever de 

website is. 
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Grafische elementen worden vaak gebruikt om de navigatie op een website te helpen, om 

foto’s van producten te plaatsen etc. (Collin 1999). Om surfers aan te trekken, moet de 

website elementen bezitten die de aandacht van de ogen trekt. Deze elementen kunnen de 

layout, kleuren en grafische elementen zijn. Web designers proberen dus hippe websites te 

maken aan de hand van bijvoorbeeld flash, Java script en dergelijke. Maar het is wel 

belangrijk te benadrukken dat hoe meer elementen een website bevat, dit niet noodzakelijk 

hoeft te leiden tot meer bezoekers van de website. Die gedachte werd vooral sterk 

gemaakt door Stevenson, Bruner en Kumar (2000). Complexe en gedetailleerde 

achtergronden van webpagina’s leiden niet noodzakelijk tot betere effectiviteit van de 

reclame. Hoe simpeler de achtergrond is, hoe beter men scoorde op de maatstaf van 

effectiviteit, zoals de attitude ten opzichte van de website. Web design elementen en 

interactiviteit zijn met elkaar verbonden. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat een 

kind op een hypertext klikt en de kleur van de tekst veranderd, dan is die kleurverandering 

het gevolg van een inspanning van de surfer. Dit kan dus aanzien worden als interactief. 

 Dynamische design eigenschappen: 

� Communicatie eigenschappen verwijzen bijvoorbeeld naar een chat box en een 

online forum in een website. 

� Multimedia eigenschappen hebben betrekking op het gebruik van onder andere 

geluid, muziek, films, animaties en spelletjes. 

� Reclame eigenschappen kunnen te maken hebben met bijvoorbeeld pop-ups en 

banners. 

 
De dynamische design eigenschappen zijn alle eigenschappen die in actie zijn, in 

beweging zijn, veranderen en/of interactief zijn. Enkele studies hebben aangetoond dat 

deze features een positief effect hebben op de emoties van surfers zoals ‘pleasure’ en 

‘arousal’. Hoge animatiesnelheid in een website zal leiden tot een grotere psychologische 

‘arousal’ (Kalyanaraman 2004). 

 
In het hoofdstuk van de internet motieven spraken we over de utilitaire en hedonistische 

motivaties. We kunnen de functionele, de statische design en de dynamische design 

eigenschappen, die we hierboven besproken hebben, onderbrengen in een dichotome 

classificatie voorgesteld door Huang (2005), namelijk in:  
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 Hedonistische elementen die de hoeveelheid fun beïnvloeden die men ervaart als 

men een website bezoekt (Babin, Darden en Griffin 1994; Childers et al. 2001). 

 Utilitaire elementen die de instrumentele voordelen beïnvloeden die afgeleid zijn 

van de functionele attributen van een website (Babin, Darden en Griffin 1994; 

Childers et al. 2001). 

 

Functionele eigenschappen   Utilitaire elementen 

Statische design eigenschappen  Hedonistische elementen 

Dynamische design eigenschappen  Hedonistische elementen 
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Hoofdstuk 3: De niveaus van interactiviteit 

 

3.1 Bespreking concept 
 

Internet heeft als betekenis de interactie tussen kopers en verkopers. Sommigen stellen dit 

voor als ‘het’ kenmerk van internet (Leckenby and Li, 2000).  

Interactieve media, zoals het internet en het Web, zijn als het ware dragers van boodschappen. 

Er is een mogelijkheid tot interactie met die boodschappen aangeboden in deze media. 

Interactiviteit werd door Rafaeli (1988) gedefinieerd als een kwaliteitsvariabele van 

communicatie gebaseerd op de assumptie dat het een gemeenschappelijke wens is van beide 

partijen tot wederzijdse communicatie. Deze definitie werd recent nog operationeel gemaakt 

door Sundar, Kalyanaraman en Brown (2003). Zij hebben de inhoud van de website 

progressief gefragmenteerd in drie verschillende condities. De lage interactiviteitsconditie 

werd voorgesteld als één web pagina die je kon scrollen en waarop alle informatie aanwezig 

was. De medium conditie stelde dezelfde informatie voor, maar dan in vier klikbare 

hyperlinks op de hoofdpagina. In de hoge interactiviteitsconditie werd de inhoud nog meer 

gefragmenteerd. 

Volgens Heeter (1989) is interactiviteit bepaald door zes dimensies: 

1. Complexiteit van de beschikbare keuzes. 

2. De hoeveelheid inspanning die de gebruiker moet leveren om tot de informatie 

toegang te krijgen. 

3. Het niveau van respons. 

4. Het potentieel om het informatiegebruik in beeld te brengen. 

5. Het gemak om informatie toe te voegen. 

6. Het potentieel om interpersoonlijke communicatie te vergemakkelijken. 

In 2000 heeft Heeter echter het model geactualiseerd waarbij de participant centraal staat. 

Interactiviteit wordt gezien als de ervaring gebruikers hebben met een bepaalde technologie 

maar de technologie zelf definieert niet de interactiviteit. Interactiviteit gebeurt op de kanalen 

maar is niet de kanalen zelf of hun karakteristieken. Alles wat mensen doen met objecten of 
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entiteiten in een omgeving kan aanzien worden als een interactie. Een medium dat zo’n 

opportuniteiten aanmoedigt kan interactief genoemd worden. Interactiviteit kan verwezen 

worden naar bepaalde specifieke gedragingen van gebruikers zoals bijvoorbeeld 

muisbewegingen en muisclicks in een computerprogramma. Navigatie wordt vaak door 

designers als synoniem gegeven aan interactiviteit en dit verwijst ook in het algemeen naar 

goede website design. 

Steuer (1992) sprak in zijn werk over de virtuele realiteit. Voor hem is interactiviteit de wijze 

waarop gebruikers kunnen meespelen in het veranderen van de vorm en inhoud van een 

mediumomgeving. Dit noemt hij machine interactiviteit. Ook is interactiviteit de mate waarin 

gebruikers de vorm en inhoud kunnen beïnvloeden. In zijn model dragen de concepten 

‘interactivity’ en ‘vividness’ bij tot het zogenaamd concept van ‘telepresence’ ervaring. 

Steuer neemt in zijn denkwijze over interactiviteit de volgende factoren op: speed of 

interaction, range en mapping. ‘Speed of interaction’ verwijst naar de responstijd. De ‘range’ 

bepaalt hoeveel keuzes een gebruiker heeft in het maken van veranderingen in de 

mediumomgeving. Hoe groter de range dus wordt, hoe hoger de interactiviteit zal zijn dat de 

gebruiker zal ervaren. ‘Mapping’ heeft te maken met de gelijkenis tussen menselijke en reële 

acties met die in de virtuele omgeving. Gelijkaardig is de visie van Roehm and Haugtvedt 

(1999) die zeggen dat interactiviteit het mogelijk maakt voor consumenten deel te nemen in 

de vorming van de inhoud en presentatie van de communicatie. De communicatie tussen 

personen gebeurt zoals in het echte leven. In 2001 werd dit verder aangevuld door Choi, 

Miracle, and Biocca. Zij zijn van mening dat surfers ook de vorm en/of inhoud kunnen 

beïnvloeden. Uiteindelijk werd interactiviteit door Pavlou en Stewart (2000) beschreven als 

een karakteristiek van de consumenten en niet van het medium. Hier is vooral de rol van de 

surfers belangrijk. 

 
Hoffman en Novak hebben in 1996 twee niveaus van interactiviteit geïdentificeerd: machine 

interactiviteit aan een laag niveau en persoonlijke interactiviteit aan een hoog niveau. 

Machine interactiviteit verwijst naar de mate dat surfers van internet de inhoud kunnen 

wijzigen van een web site en het wordt aanzien als interactiviteit met het medium. 

Persoonlijke interactiviteit is gedefinieerd als interactiviteit tussen personen zoals bij een face-

to-face communicatie. Hier betekent het interactiviteit doorheen het medium. 
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Szuprowicz (1996) ging nog een stapje verder. Hij deelde machine-interactiviteit nog eens op 

in verscheidene niveaus, namelijk de gebruiker-document, gebruiker-systeem interactiviteit en 

gebruiker-gebruiker interactiviteit. Gebruiker-document interactiviteit betekent de mate dat 

een gebruiker in staat is de inhoud van een website te beïnvloeden. Gebruiker-systeem 

interactiviteit wordt gezien als de mate dat gebruikers de inhoud kunnen manipuleren door het 

wijzigen van zijn karakteristieken. Een voorbeeld kan zijn het zoeken naar informatie via een 

zoekrobot. Gebruiker-gebruiker interactiviteit betekent dat gebruikers opereren in reële tijd 

om zo respons te creëren tussen twee of meerdere gebruikers. Men kan interactiviteit 

operationeel maken aan de hand van de zeven-niveau schaal van Kristof en Satran (1995).  

 

Figuur 5: Schaal van interactiviteit gebaseerd op Kristof en Satran 

Bron: Teo HH, Oh LB, Liu CH, et al.  
An empirical study of the effects of interactivity on web user attitude  
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES 58 (3): 281-305 MAR 2003  

 
Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van de incrementele methode van Schaffer en 

Hannafin’s (1986) om de verschillende niveaus van interactiviteit te meten. Dit wordt 

weergegeven in het volgende schema. 
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Figuur 6: Experimentele manipulaties van interactiviteit 

 
Bron: Teo HH, Oh LB, Liu CH, et al.  
An empirical study of the effects of interactivity on web user attitude  
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES 58 (3): 281-305 MAR 2003    

Blattberg en Deighton (1991) zeggen dat interactiviteit de individuen en organisaties 

vergemakkelijken een direct contact te hebben met elkaar. 

In 1996 bouwt Deighton verder op de definitie in 1991. Interactiviteit heeft twee 

eigenschappen nodig van communicatie, zijnde de capaciteit om te communiceren met een 

individu en die om de respons van het individu te verzamelen en te herinneren. 

In 1998 ontdekten Ha en James vijf dimensies van interactiviteit. Zij gebruikten de 

uitgangspunten van Rafaeli en Steuer om tot hun begripsbepaling te komen van interactiviteit. 

Ze kwamen tot twee perspectieven: de interpersoonlijke en de mechanische. Voor de 

interpersoonlijke interpretatie gebruikten ze de definitie van Rafaeli en voor de mechanische 

die van Steuer. Belangrijk hierbij is de mate dat de zender en het publiek antwoorden geven 

op elkaars communicatiedoeleinden. De vijf dimensies zijn: 

1. ‘playfulness’ (spelletjes) 

2. ‘choice’ (taal, kleur achtergrond, downloadsnelheid) 

3. ‘connectedness’ (hypertext links) 

4. ‘information collection’ (registratie, cookies) 

5. ‘reciprocal communication’ (email, chat rooms) 

Interactiviteit kan ook aanzien worden als controle dat een gebruiker heeft over informatie 

(Ariely (2000); Klein (2003)). 



Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen 

 

 - 26 - 

 

Er bestaan verschillende types van interactiviteit. Interactiviteit is gebaseerd op 

eigenschappen (de karakteristieken die de communicatieomgeving interactief maken), 

processen (de huidige activiteit van de interactiviteit), percepties (wat gebruikers en niet 

gebruikers percipiëren als interactief) en een combinatie is ook mogelijk. De drie types van 

interactiviteit bestaan uit (McMillan 2002): 

� Mens – mens 

� Mens – computer 

� Mens – boodschap 

Dit wordt schematisch weergegeven in de volgende tabel. 

Figuur 7: De drie types van interactiviteit door McMillan 

 

Bron: JIAD Back Issues Spring 2005: The Researchers and the Concept: Moving Beyond a Blind Examination of Interactivity 
door McMillan 

Ghose en Dou (1998) probeert verder de interactiviteit te koppelen aan de kwaliteit van de 

websites. 

Rogers en Thorson (2000) brengen twee perspectieven naar voor: de structurele en de 

functionele. Zij zijn van oordeel dat structuur niet alleen een verklaring kan bieden voor het 

feit dat mensen een cyberspace bezoeken en de wijze waarop ze reageren op fysieke 

eigenschappen van internetreclame. Voor hen zijn de mensen de agenten van interactiviteit. 
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Macias stelde in 2003 een proces georiënteerd concept van interactiviteit voor. Interactiviteit 

is een proces van communicatie, uitwisseling, verkrijgen en/of wijzigen van de inhoud en/of 

zijn vorm met of door het medium. De participanten werden blootgesteld aan webstructuren 

met een hoog of laag interactiepotentieel en ze werden gevraagd hoe interactief ze zich 

voelden met de website.  

Sinds het construct interactiviteit verbonden werd aan de nieuwe media werd de interesse naar 

die interactiviteit steeds verscherpt (Rafaeli, 1988). Ondanks het verschil tussen perceptie en 

realiteit psychologisch lijkt te zijn, toont empirische evidentie toch aan dat er een verschil 

bestaat tussen perceptuele en actuele interactiviteit. Dit werd aangetoond door een studie van 

Lee et al. (2004) over een experiment met drie websites met dezelfde actuele interactiviteit 

maar waarbij er divergerende percepties van die drie websites werden opgetekend.  

Toch werd er onderzoek verricht om te ontdekken of de effecten van interactiviteit inderdaad 

wel zo positief zijn als we denken. De volgende onderzoekers hebben na speurwerk ontdekt 

dat er een positieve impact bestaat van de interactiviteit op de attitude tegenover de website: 

(Cho and Leckenby 1999; Hwang and McMillan 2002; Jee and Lee 2002; McMillan 2000; 

Wu 1999; Yoo and Stout 2001). Anderen daarentegen vonden juist niet zo’n positieve relatie 

tussen beide variabelen (Bezjian-Avery, Calder, and Iacobucci 1998; Coyle and Thorson 

2001). De redenen kunnen heel uiteenlopend zijn: het begrip interactiviteit wordt vanuit een 

verschillende hoek bekeken:  

 Sommigen definiëren het vanuit een objectief standpunt (actuele interactiviteit) 

(Bezjian-Avery, Calder en Iacobucci 1998; Coyle en Thorson 2001; Fiore en Jin 

2003; Haseman, Nuipolatoglu en Ramamurthy 2001; Raney et al. 2003; Sundar, 

Kalyanaraman en Brown 2003) . 

 Anderen bekijken het in een subjectief of perceptueel perspectief (Cho en Leckenby 

1999; Jee en Lee 2002; Hwang en McMillan 2002; Schlosser 2003; Wu 1999; Yoo 

en Stout).    
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Figuur 8: De effecten van actuele en perceptuele interactiviteit op de attitude t.o.v. de website 

 
Bron: JIAD Back Issues Spring 2005:  The Mediating Role of Perceived Interactivity in the Effect of Actual Interactivity on Attitude 
toward the Website door Wu 

 

Om te beginnen is het noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben van wat juist actuele en 

perceptuele interactiviteit inhoudt. Actuele interactiviteit kan gedefinieerd worden als de 

focus op de eigenschappen van een medium of de bekwaamheid om interactieve inhoud of 

boodschappen te creëren (Hoffman and Novak 1996; Neuman 1991; Rice and Williams 1984; 

Rogers 1986; Steuer 1992) of het potentieel voor interactie in het algemeen (Rafaeli 1988). 

Perceptuele interactiviteit verwijst naar de psychologische staat of toestand dat ervaren 

wordt door de bezoeker van de website tijdens het interactie proces (Wu 2000). Dit concept 

wordt onderverdeeld in drie dimensies (Wu 2000): 

 De waargenomen controle verwijst naar de controle over bijvoorbeeld de site 

navigatie, de inhoud of het ritme van interactie. 

 De waargenomen respons of reactie betekent de respons of reactie van bijvoorbeeld 

de eigenaar van de website of de navigatie elementen. 

 De waargenomen personalisatie van de website gaat over het feit dat de website als 

het ware handelt alsof het een persoon is. 

Als actuele interactiviteit verwijst naar het potentieel voor interactie in een medium, dan 

variëren verschillende media in termen van zo’n potentieel. Traditionele media, zoals 

bijvoorbeeld magazines en televisie, bezitten een laag potentieel voor interactie omdat die 

gemaakt zijn om kosten effectieve boodschappen te leveren aan een massa doelgroep. Een 

voorbeeld maakt dit duidelijker. Een krant kan bijvoorbeeld een antwoordmechanisme, zoals 

een telefoonnummer, verstrekken zodat lezers kunnen communiceren met de redactie. De kost 

en het ongemak geassocieerd met zo’n simpele interactie verhinderen beide partijen om te 

interageren op een hoger niveau. 
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In tegenstelling tot traditionele media heeft interactieve media, zoals het Web, een veel 

grotere potentieel voor interactie. In een website kan je bijvoorbeeld klikken op een hyperlink 

dat bestaat uit het emailadres van de auteur. Het versturen van een boodschap gebeurt 

gemakkelijker en met weinig tot zelfs geen kosten. Surfers kunnen bijvoorbeeld ook in ‘real 

time’ communiceren met anderen via een forum of chat room. Ze kunnen ook klikken op 

specifieke iconen die hen in staat stellen meer informatie te verkrijgen over een bepaald 

onderwerp of ze kunnen tickets bestellen voor een bepaalde kindershow etc.  

Actuele interactiviteit kan enkel de mogelijkheid bieden om te interageren en het is aan de 

surfer zelf om daarmee in te stemmen (Rafaeli 1988). De mate dat actuele interactiviteit wordt 

vervuld is grotendeels afhankelijk van de waarnemer. De mate waarin hoger potentieel voor 

interactie in interactieve media leidt tot voordeel voor beide partijen die met elkaar 

interageren is afhankelijk van de manier waarop de interacties gepercipieerd worden door de 

surfer in kwestie.   

Marketeers moeten aldus hun beslissingen zodanig oriënteren zodat een optimaal niveau van 

actuele interactiviteit bereikt wordt. Ze kunnen dit doen door een grote variëteit aan 

interactieve technologieën raad te plegen en te selecteren met een verschillend niveau van 

kosten en functie. De perceptie van actuele interactiviteit is een belangrijke input in dit keuze 

of selectie proces. 

Ik zal in mijn scriptie enkel werken met twee niveaus van interactiviteit, namelijk lage en 

hoge interactiviteit. Anders wordt het onderzoeksopzet te ingewikkeld. 

 
In mijn onderzoek zal het niveau van actuele interactiviteit (low versus high) gemanipuleerd 

worden. Consistent met voorgaand onderzoek (Fortin 1997; Frazer and McMillan 1999; Van 

Tassel 1988) wordt het niveau van actuele interactiviteit geoperationaliseerd door een 

combinatie van de incrementele methode van Schaffer en Hannafin’s (1986) (zie hierboven) 

en het variëren van de aanwezigheid en afwezigheid van interactieve elementen. Een hoog 

(laag) niveau van actuele interactiviteit wordt gekarakteriseerd door aanwezigheid 

(afwezigheid) van enkele interactieve elementen (zie onderstaande tabel) in de website. 
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Figuur 9: Voorbeelden van interactieve elementen in een website 

 
Bron: JIAD Back Issues Spring 2005:  The Mediating Role of Perceived Interactivity in the Effect of Actual Interactivity on Attitude 
toward the Website door Wu 

 

Het is ook belangrijk om deze zes interactieve elementen even toe te lichten: 

 
 Een ‘email hot-link’  handelt als een feedback mechanisme. 

 ‘JavaScript-enabled Mouse-over effects’: Dit verwijst naar de verandering van 

kleuren en/of beelden eens de muis van de surfer op een link beweegt. 

 Een ‘online chat-room’ verwijst naar de mate dat surfers in ‘real time’ kunnen 

communiceren met elkaar. 

 ‘Searchable pull-down menu’: Surfers kunnen menuopties kiezen. 

 De ‘product image’ biedt de bezoeker van de website visuele informatie. 

 De ‘dynamic creation of content’ verwijst naar het proces waarin de inhoud 

gegenereerd wordt in ‘real time’. Het creëert als het ware een betekenis van 

gepercipieerde personalisatie. 

 

3.2 Hypothese 1 

 
Gebaseerd op de concepten motivatie, inhoud en organisatie enerzijds en de niveaus van 

interactiviteit wordt de volgende hypothese opgesteld: 

 
a.a.a.a. Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  

houding  t.o.v.  de  wehouding  t.o.v.  de  wehouding  t.o.v.  de  wehouding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  bsite  als  de  inhoud  goed  is  en  bsite  als  de  inhoud  goed  is  en  bsite  als  de  inhoud  goed  is  en  

waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  

hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, 

organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.    
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b.b.b.b. Websites  met  motivatie  fun  hebben  een  posWebsites  met  motivatie  fun  hebben  een  posWebsites  met  motivatie  fun  hebben  een  posWebsites  met  motivatie  fun  hebben  een  positievere  itievere  itievere  itievere  

houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  

waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  

hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, 

organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.    

    
c.c.c.c. Goede  inhoud Goede  inhoud Goede  inhoud Goede  inhoud  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de   scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de   scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de   scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  

website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.    

    
d.d.d.d. Dynamische  organisatie  scoort  op  de  attitude  ten Dynamische  organisatie  scoort  op  de  attitude  ten Dynamische  organisatie  scoort  op  de  attitude  ten Dynamische  organisatie  scoort  op  de  attitude  ten 

aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  

dan  statische  organisatdan  statische  organisatdan  statische  organisatdan  statische  organisatie.ie.ie.ie.    

    
e.e.e.e. Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  

van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  

interactiviteit.interactiviteit.interactiviteit.interactiviteit.    
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Hoofdstuk 4: Pleasure en arousal 

 

4.1 Bespreking concepten  

 

Het is echt belangrijk om emoties te betrekken in het onderzoek. Als een web designer bewust 

is van de emoties dat een website veroorzaakt, dan heeft hij een grotere mogelijkheid om de 

emoties van een surfer te beïnvloeden met de inhoud en organisatie van een website. Het doel 

van de studies over emoties is vooral aan te tonen op welke manier de bezoekers reageren op 

de website. 

 
In marketing research in het algemeen zijn onderzoekers gericht op verschillende types van 

emotionele reacties. Poels en Dewitte (2006) maken een onderscheid tussen twee soorten van 

emoties die kunnen opereren op een continuüm. Op dit continuüm worden emoties geordend 

afhankelijk van hoeveel cognitieve verwerking ze nodig zullen hebben. Het emotioneel 

continuüm wordt schematisch duidelijker d.m.v. de volgende figuur. 

 

Figuur 10: Het emotioneel continuüm volgens Poels en Dewitte 

 
Bron: Poels en Dewitte (2006) 

 

Zoals men kan zien op dit schema staan links de ‘lower-order’ emoties (LeDoux 1996; Zajonc 

1980). Deze emoties komen spontaan tot stand en zijn oncontroleerbaar. Ze hoeven niet 

noodzakelijk bewust gepercipieerd te worden (Shiv en Fedorikhin 1999). De ‘lower-order’ 

emoties zijn pleasure en arousal en die hebben betrekking op mijn scriptie. 
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Pleasure en arousal behoren allebei tot het deel van affect. Belangrijk is hierbij eens de term 

affect te definiëren. Het is een psychologische term voor een emotie of een subjectief ervaren 

gevoel. Er zijn verschillende modellen opgesteld geweest in dit verband.  

 
Pleasure is een belangrijke variabele voor de evaluatie van websites en dit heeft een impact op 

het succes van websites. De interactie tussen de gebruiker van de website en de website zelf 

speelt een cruciale rol in het vormen van pleasure. Pleasure definieert men als de mate dat de 

gebruiker de website leuk vindt. Chen et al. veronderstelden dat het niveau van entertainment 

in een website een belangrijke voorspeller is van de attitude van de gebruiker tegenover een 

website. Pleasure wordt in de literatuur ook valence genoemd. Arousal wordt gezien als een 

activatie van het zenuwstelsel. 

 
De meeste modellen over affect bezitten twee onafhankelijke dimensies gerelateerd aan 

valence en arousal (Lang et al., 1997; Russell en Barrett, 1999). De valence dimensie varieert 

van negatief tot positief, de arousal van niet actief tot hoog actief (Russell en Barrett, 1999). 

De onafhankelijkheid werd ondersteund door psychometrische studies van self-reported mood 

(Russell en Barrett, 1999) en in psychologische studies over lichamelijke reacties op stimuli 

(Lang et al., 1997). 

 
Mehrabian en Russell hebben in 1974 de concepten ‘pleasure’ en ‘arousal’ gedefinieerd als 

twee orthogonale dimensies van affect. Plezier verwijst naar de mate waarin een persoon zich 

blij of tevreden voelt in een bepaalde situatie. Opwinding daarentegen betekent de mate van 

stimulans of prikkeling die een persoon ondergaat als gevolg van de omgeving. Deze twee 

dimensies zijn onafhankelijk. Dit betekent dat je een situatie kan hebben met hoge arousal en 

lage pleasure. 

 
De valence dimensie kan ook beschreven worden in termen van negatief tot positief. De 

arousal dimensie echter gaat van slaperigheid tot een staat van activatie (Watson en Tellegen 

1985; Russell 1980).   
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Dietz en Lang hadden een drie-dimensionele benadering (cfr. Mehrabian en Russell 1974): 

 
 Valence (pleasure) wordt gekarakteriseerd door het type emotie dat men voelt. Het 

wordt geordend van plezierig tot niet plezierig. 

 Arousal verwijst naar de intensiteit van de emotie en die emotie gaat van kalm tot 

opwindend. 

 Controle (dominance) gaat in op de mate van controle die een persoon voelt en 

heeft over de omgeving. 

 
Dit kan dus in een assenstelsel geplaatst worden en dit zien we in de volgende figuur. Er 

kunnen dus op basis van de figuur verschillende combinaties mogelijk zijn. Plezier heeft een 

hoge valence en hoge arousal maar wel een laag niveau van controle. Er moet wel opgemerkt 

worden dat niet iedere combinatie mogelijk is. Dit is namelijk te zien aan de grijze zone op de 

figuur. Die zone maakt ons bijvoorbeeld duidelijk dat er geen emotie is met een neutraal 

niveau van valence en een hoge arousal. 

 
Figuur 11: Grafische illustratie van valence, arousal en dominance volgens Dietz en Lang 

 
Bron: A model for valence using a color component in affective video content analysis door Iwan de Kok 

 
Wat wel belangrijk is, is dat we in mijn scriptie geen rekening zullen houden met de dimensie 

dominantie. De dominantie vraagt echter nog om enige uitleg. Het zijn reacties op 

onbeheerste situaties die binnen een omgeving tweeledig kunnen uitvallen. Aan de ene kant is 

het onwaarschijnlijk dat kinderen zich op hun gemak zullen voelen in een omgeving waar ze 

geen invloed hebben. Aan de andere kant kan een gebrek aan controle nieuwe ervaringen 

geven. Dit kan verrassingen veroorzaken (Davies 2002). Soms wordt deze dimensie 
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verwijderd in studies door het gebrek aan empirische ondersteuning (Donovan en Rossiter 

1982) en door de problematische betrouwbaarheid van de originele schaal (Areni, Sparks en 

Dunne 1996). Hiernaast geeft Mehrabian aan dat het moeilijk is emotionele gebalanceerde 

proeven te ontwikkelen waar dominantie een rol speelt (Donovan e.a. 1982, 1994). 

Dominantie is echter ook te lastig te operationaliseren. Vele studies werken daarom enkel met 

een twee-assenstelsel (arousal en pleasure) waarbij elk gevoel gekarakteriseerd wordt door 

een bepaald niveau van pleasure en arousal. Dit kan dan voorgesteld worden als een punt in 

een twee-dimesionale ruimte. Hoe dichter de emoties gepositioneerd zijn t.o.v. elkaar, hoe 

meer die op elkaar gaan gelijken (bron: Different Positive Feelings Leading to Different Ad 

Evaluations: The Case of Coziness, Excitement and Romance, Faseur). 

Gebaseerd op de interpretatie van hoe de concepten ‘arousal’ en ‘valence’ visueel zouden 

kunnen voorgesteld worden voor muziek, worden voor elk van de vier kwadranten 

adjectieven toegewezen. Later is deze set van adjectieven op een gelijkaardige manier 

gebruikt geweest door verschillende andere onderzoekers (North en Hargreaves 1997). 

Figuur 12: Grafische voorstelling van valence en arousal in vier kwadranten 

 

Bron: The Affective Listener Spring ’05: Mapping of affective states door Chung en Vercoe 
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Er kunnen ook carry-over effecten ontstaan door pleasure en arousal. Een voorbeeld maakt dit 

duidelijk. Stel nu dat een kind een website bezoekt en hij vindt het een leuke en interessante 

site dan zal hij misschien in de toekomst de website opnieuw bezoeken. Het heeft dus effect 

op het gedrag van kinderen naar de toekomst toe. 

Eroglu et al. (2003) ontdekte dat pleasure en arousal beiden significante en positieve effecten 

hebben op de respons ten aanzien van de website, maar emotionele pleasure heeft daarop wel 

een sterker effect dan arousal. 

‘Motion Effect’ Theorieën  

Motion effect theorieën veronderstellen dat mensen een inherente voorkeur hebben voor 

bewegende objecten. Personen die blootgesteld zijn aan een visueel opvallende objecten 

(zoals bewegende beelden of animatie in een website) , leggen hun aandacht op de bron van 

de animatie en verwerken relevante informatie. Deze activiteit laat zich blijken in de 

psychologische lichaamsveranderingen zoals opwinding (Heo en Sundar 2000a; zie ook 

Reeves en Nass 1996). Bewegende beelden leiden tot een grotere emotionele arousal dan 

statische beelden. 

‘Excitation Transfer’ Theorie 

Doordat we verwachten dat snel bewegende beelden meer arousal veroorzaken dan traag 

bewegende beelden, zou de excitation transfer theorie voorspellen dat een stimulus hogere 

niveaus van arousal bereikt indien diezelfde stimulus voorafgegaan is door een snelle 

animatie i.p.v. een trage animatie. 

Het meten van de emoties ‘pleasure’ en ‘arousal’ bij kinderen is geen gemakkelijke opgave. 

Om deze emotionele uitingen door de kinderen te laten verwoorden kan er bijvoorbeeld 

gebruik gemaakt worden van het ‘Emocard model’ (Desmet 2001). In het diagram staat de 

horizontale as voor ‘pleasure’ en de verticale voor ‘arousal’. Het voordeel van het diagram 

bestaat erin dat het een hulpmiddel is tegen het lastig uitbeelden of het bespreken van emoties. 

Het model hanteert emotie-icoontjes die de emoties weergeven die representatief zijn voor de 

positie in het diagram. Het vergemakkelijkt kinderen om een voorstelling te krijgen van deze 

twee soorten emoties waarin hij of zij zich moet uitdrukken. Dit wordt grafisch voorgesteld in 

de volgende figuur. 
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Figuur 13: Het Emocard model volgens Desmet 

 
Bron: Een onderzoek  naa r  de re la t ie  t ussen de vormgeving van winke lcent ra ,  emot ies  en het  ged rag  
doo r  winke lcent rumvormgeving 

 

Zoals men kan zien zijn er acht mogelijke scenario’s in de  ‘Emocard diagram model’. Dit 

wordt hieronder even toegelicht: 

 
 Arousal Pleasure 

Scenario 1 Prikkeling Neutraal 

Scenario 2 Prikkeling  Plezierig  

Scenario 3 Gemiddeld  Plezierig  

Scenario 4 Kalm  Plezierig  

Scenario 5 Kalm  Neutraal  

Scenario 6 Kalm  Onplezierig  

Scenario 7 Gemiddeld  Onplezierig  

Scenario 8 Prikkeling  Onplezierig  
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Hoofdstuk 5: Telepresence 

 
5 

5.1 Inleiding 

 
De sleutel om de virtuele realiteit  te definiëren eerder in termen van menselijke ervaringen 

dan in technologische hardware is het concept presence. Toch is het ook eens nuttig om te 

begrijpen wat deze virtuele realiteit juist inhoudt. We doen dit aan de hand van de volgende 

definities: 

 
 Virtual Reality is electronic simulations of environments experienced via head-

mounted eye goggles and wired clothing enabling the end user to interact in realistic 

three-dimensional situations (Coates 1992). 

 Virtual Reality is an alternate world filled with computer-generated images that 

respond to human movements. These simulated environments are usually visited with 

the aid of an expensive data suit with features stereophonic video goggles and fiber-

optic data gloves (Greenhaum 1992). 

 The terms virtual worlds, virtual cockpits, and virtual workstations were used to 

describe specific projects… In 1989, Jaron Lanier, CEO of VPL, coined the term 

virtual reality to bring all of the virtual projects under a single rubric. The term 

therefore typically refers to three-dimensional realities implemented with stereo 

viewing goggles and reality gloves (Krueger 1991). 

Het concept presence is een perceptuele illusie. De gebruiker van een medium ervaart 

gevoelens van aanwezigheid in een omgeving (Biocca en Delaney 1995). Met andere 

woorden is presence de perceptie dat een gemediatiseerde ervaring als het ware reëel wordt 

ondervonden (Lombard en Ditton 1997). Wanneer een individu meewerkt in een 

technologische en gemediatiseerde communicatie, dan ervaart het individu in kwestie twee 

gesplitste omgevingen, namelijk de fysieke omgeving waar hij zich momenteel bevindt in het 

reële leven en de omgeving voorgesteld door het medium zelf (Steuer 1992). 
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5.2 Bespreking concept 

Telepresence treedt op wanneer het individu zich getransporteerd voelt in de gemediatiseerde 

omgeving door middel van technologie en niet door de fysieke omgeving (Biocca 1997 ; 

Steuer 1992). Het is een gevoel van « aanwezig zijn » of de ervaring van aanwezigheid in de 

omgeving van een communicatief medium, zoals het internet (Reeves 1991 ; Steuer 1992). 

Algemeen kan men dus stellen dat telepresence een manier is van transport naar elke plaats 

dat door de media tot stand gebracht wordt. 

Er zijn twee modellen van communicatie via media : 

 Traditionele optiek 

 Telepresence optiek 

Bij de traditionele optiek is het proces van communicatie beschreven in termen van 

transmissie van informatie. Het is een proces waar zender en ontvanger aan elkaar gekoppeld 

zijn. Bij de ‘telepresence’ denkwijze is de aandacht vooral gevestigd op de relatie tussen het 

individu, die tegelijk zender en ontvanger is, en de gemediatiseerde omgeving. Informatie 

wordt niet overgebracht van zender naar ontvanger. De tussenschakel is de virtuele realiteit. 

Beide modellen worden duidelijker aan de hand van de volgende grafische presentatie. 

Figuur 14: Grafische voorstelling van de twee modellen van communicatie via media 

Traditional view Telepresence view 
 

 

 

Bron : Defining virtual reality : dimensions determining telepresence by Jonathan Steuer 
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De bron van telepresence vindt men in twee concepten. Ze zijn de hoofdcomponenten van 

presence in een communicatief systeem : 

 Interactiviteit  is een karakteristiek van een medium waarvan de gebruiker de inhoud 

en/of de vorm kan beïnvloeden van een gemediatiseerde voorstelling of ervaring 

(Lombard en Ditton 1997; Steuer, 1992). 

 ‘Vividness’ betekent de rijkdom dat door de gemediatiseerde omgeving gegeven 

wordt (Lombard en Ditton 1997; Steuer, 1992). 

 
Het concept interactiviteit hebben we al grondig onder de loep genomen voordien. Hier is 

vooral de definitie van Steuer (1992) (speed, range en mapping) van toepassing. Vividness is 

samengesteld uit : 

 
 Sensorische breedte (sensory breadth) verwijst naar het aantal zintuiglijke dimensies 

die simultaan voorgesteld zijn. Het is functie van de bekwaamheid van een 

communicatief medium om informatie voor te stellen over de zintuigen heen. 

 Sensorische diepte (sensory depth) is de resolutie in de perceptuele kanalen. Dit 

concept kan beschreven worden in termen van kwaliteit. Een beeld met een grotere 

diepte wordt algemeen gepercipieerd als zijnde van betere kwaliteit dan een beeld met 

lagere diepte. Diepte is afhankelijk van de hoeveelheid data dat gecodeerd is. 

 
J .J. Gibson definieerde in 1966 vijf perceptuele systemen : 

 
 Het basis georiënteerd systeem dat verantwoordelijk is voor het lichaamsevenwicht. 

 De 4 andere systemen: 

 
  Figuur 15: Voorstelling van vier perceptuele systemen volgens Gibson 

 
  Bron: http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pabolessen/99002dontdek-lichaam/index.htm  

 

Horen Voelen Ruiken Zien 
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De gelijktijdige activatie van een aantal perceptuele systemen vermindert het aantal 

alternatieve situaties die zo’n dergelijke combinatie van percepties kunnen bewerkstelligen. 

Daardoor versterkt het de perceptie van een welbepaalde omgeving. 

 
Hoe hoger het aantal sensorische outputs, hoe groter de kans bestaat dat het medium een 

hogere mate van presence zal realiseren. Hoe hoger het aantal sensorische kanalen (breadth) 

en hoe hoger de kwaliteit van de sensorische trouw (depth), hoe hoger de betrokkenheid van 

de zintuigen en hoe hoger dat het niveau van presence zal zijn.  

 
Het concept telepresence wordt hieronder schematisch voorgesteld:  

 

Figuur 16: Grafische voorstelling van het concept telepresence 

 

Bron : Defining virtual reality : dimensions determining telepresence by Jonathan Steuer 

 
5.3 Hypothese 2 

 
Gebaseerd op de concepten niveaus van interactiviteit enerzijds en pleasure, arousal en 

telepresence anderzijds wordt de volgende hypothese opgesteld: 

 
Pleasure, Pleasure, Pleasure, Pleasure,     arousalarousalarousalarousal  e  e  e  en  teln  teln  teln  telepresence  zullen  verbeterenepresence  zullen  verbeterenepresence  zullen  verbeterenepresence  zullen  verbeteren        bij bij bij bij     een een een een     

stijgingstijgingstijgingstijging  in  score  van  de  in  score  van  de  in  score  van  de  in  score  van  de        perceptie perceptie perceptie perceptie     van van van van     interactiviteit.interactiviteit.interactiviteit.interactiviteit.    

 



Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen 

 

 - 42 - 

 

Hoofdstuk 6: Attitude t.o.v. websites 

 
 

 

6.1 Bespreking concept 

Het is vooreerst belangrijk om het concept attitude te definiëren. De attitude wordt gezien als 

iemands algemene beoordeling van een object, product, persoon, organisatie, advertentie, 

website enzovoort. De attitude ten opzichte van een website is de maatstaf voor website 

voorkeur of de mate waarin iemand een positief of negatief beeld van een website heeft. Het 

doel van de communicatie bestaat erin dat hij de attitude ten aanzien van de website verandert 

ten gunste van de eigen website. Attitudes spelen een rol in de hiërarchiemodellen. Ze worden 

gezien als affectieve reacties. 

Attitude bestaat uit verschillende componenten (bron: boek marketingcommunicatie, De 

Pelsmacker, Geuens en van den Bergh (2005)): 

 Cognitieve: dit handelt over kennis, opvattingen en evaluatie van websites. 

 Affectieve: hier gaat het om de gevoelens ten opzichte van de website. 

 Gedragsmatige: wat hier belangrijk is, is de bereidheid tot actie om bijvoorbeeld een 

speelgoed te kopen op de website. Hierbij is de rol van de ouders heel belangrijk. 

De attitude ten aanzien van een website is afhankelijk van de mate waarin diezelfde website 

waarde creëert voor de gebruiker. Dat moet ook het doel zijn van een website (Huizingh, 

2000). Voor Stevenson, Bruner en Kumar (2000) is de attitude t.o.v. een website een handig 

concept om zijn impact ervan te achterhalen op de waarde van de website. Attitude wordt 

bepaald door affectieve en cognitieve evaluatie (Rokeach, 1972). Andere onderzoekers (Peak, 

1955; Tolman, 1951) daarentegen zijn van oordeel dat het cognitief aspect van de attitude van 

een persoon grotendeels bestaat uit de verwachtingen van de surfers en de mate waarin 

diezelfde verwachtingen zullen ingelost worden. De belangrijkheid van waarde in de vorming 

van attitudes werd ook door Ducoffe (1996) aangetoond. Hoe hoger het niveau van de waarde 

is, hoe beter de attitude tegenover de website zal zijn (Teo et al., 2003). 

Sommige onderzoekers hebben traditionele maatstaven geleend van de attitude t.o.v. reclame 

om de attitude te meten ten aanzien van de website. De reden hiervoor vindt men in het feit 

dat er geen schalen zijn die specifiek ontworpen zijn voor de meting van de effectiviteit van 
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de website. Daarom hebben Chen en Wells (1999) geargumenteerd dat er een nieuwe schaal 

nodig is voor dit nieuwe medium en ze ontwikkelden daarom een schaal om de attitude te 

meten tegenover de website. Hun schaal was voornamelijk gebaseerd op de input van de 

ervaren web gebruikers.  

 
Maar alleen de attitude meten t.o.v. de website is echter niet voldoende. Onderzoekers moeten 

ook kijken naar alles wat leidt tot de vorming van attitudes. Men kan stellen dat de niveaus 

van interactiviteit een belangrijke indicator zijn van attitude en het concept van interactiviteit 

is uniek in dit nieuwe medium. In het algemeen kan men concluderen dat de attitude die 

mensen tegenover een website hebben een belangrijke maatstaaf is voor de effectiviteit van 

een website. 

 
Wat dus interessant is, is de manier hoe die attitude gevormd wordt. De modellen over 

attitudevorming handelen over twee dimensies. Enerzijds is er de manier waarop attitude 

gevormd wordt, namelijk cognitief, affectief en gedragsmatig. Anderzijds moet men rekening 

houden met de mate van verwerking van de boodschap. Hier zal men spreken over de centrale 

en perifere weg.  

 
De MAO factoren spelen een belangrijke rol bij attitudevorming (bron: boek 

marketingcommunicatie, De Pelsmacker, Geuens en van den Bergh (2005)): 

 
 Motivatie (=motivation) : dit betekent de bereidheid om een bepaald gedrag aan de 

dag te leggen, beslissingen te nemen, aandacht te schenken, informatie te verwerken 

enzovoort. Dit wordt beïnvloed door de behoeften en doelen van de surfers. 

 Bekwaamheid (=ability): hier spreekt men over de middelen die nodig zijn om een 

bepaald doel of objectief te bereiken. Je kan bijvoorbeeld gemotiveerd zijn om een 

bepaalde website te lezen of te bekijken maar als die vol staat van technische 

gegevens, dan kan dit wegens onvoldoende kennis leiden tot onbegrip. 

 Mogelijkheid (=opportunity) : dit aspect handelt over de mate waarin iemand in staat 

is zijn gewenst doel te bereiken. Als kinderen bijvoorbeeld muziek willen beluisteren 

op het internet en ze kunnen niet overweg met een computer dan kunnen ze hun doel 

niet uitvoeren. 
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We kunnen dit MAO model schematisch voorstellen aan de hand van acht segmenten. 

 

Figuur 17: De acht segmenten van het MAO-model  

 
Bron: MAO-Model of Audience Development: Some Theoretical Elaborations and Practical Consequences door Stokmans 

 

De invloed van deze aspecten op attitudevorming en de werking van communicatie is 

uitgewerkt in de Elaboration Likelihood Model (ELM). Als men hoog scoort op motivatie, 

bekwaamheid en mogelijkheid zal de verwerking hoog zijn. Dit betekent dat de verwerking 

zal gebeuren via de centrale weg. Dit is geschikt voor cognitieve attitudevorming. Men zal 

dus zorgvuldig nadenken over de inhoud van de website. Scoort men echter laag op minstens 

één van de drie MAO factoren dan zal men de website perifeer verwerken. Hier spreekt men 

van een affectieve attitudevorming, namelijk het gevoel dat de website je geeft. De info dat 

verstrekt wordt, is van minder belang. Als conclusie kan men dus zeggen dat perifere 

verwerking gebaseerd is op indirecte signalen, zoals achtergrondmuziek, kleur enzovoort van 

de website. 

 
6.2 Hypothese 3 

 
Gebaseerd op de concepten pleasure, arousal en telepresence enerzijds en attitude t.o.v. de 

website anderzijds wordt de volgende hypothese opgesteld: 

 
De De De De     attitudeattitudeattitudeattitude     t.o.v.  t.o.v.  t.o.v.  t.o.v.     de de de de     website website website website     zal zal zal zal     verbeterenverbeterenverbeterenverbeteren        bij bij bij bij     een een een een     stijgingstijgingstijgingstijging in   in   in   in  

score  vanscore  vanscore  vanscore  van        pleasure,pleasure,pleasure,pleasure,     arousal  arousal  arousal  arousal     en en en en     telepresencetelepresencetelepresencetelepresence....    
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Hoofdstuk 1: Methode 

 
 

1.1 Steekproef en procedure 

 
De studie die voorgesteld wordt in deze scriptie onderzoekt de effecten van de antecedenten 

(internet motieven, inhoud en organisatie) en de gevolgen (arousal, pleasure en telepresence) 

van interactiviteit op de attitude t.o.v. de website. Ik zal dus werken met een 2 (internet 

motieven) x 2 (inhoud: goed versus slecht) x 2 (organisatie: statisch versus dynamisch) x 2 

(interactiviteit: laag versus hoog) experimenteel opzet.  Internetmotieven zullen worden 

gemanipuleerd via een instructietekst, de andere variabelen worden gemanipuleerd in de 

constructie van de website. Dit betekent dat er acht verschillende websites gecreëerd worden. 

 
In totaal werden 120 kinderen tussen 10 en 12 jaar gerekruteerd om deel te nemen aan het 

onderzoek. Ieder kind moest twee websites met elk een verschillende motivatie beoordelen. 

Dus voor ieder website hebben we 30 vragenlijsten (per motivatie dus 15). Belangrijk hierbij 

is dat de volgorde van de motivaties in de vragenlijsten voor de beoordeling van ieder website 

voor 50% omgewisseld werd om zo de effecten in de antwoorden tot een minimum te 

herleiden. De websites waren thuis te bezichtigen en dit kon aan de hand van het volgende 

adres: www.vudici.be/anthony. Ieder kind kreeg een vragenlijst mee naar huis en er werd hen 

gevraagd zo goed mogelijk in te leven in de vooropgestelde situatie. De vragen die in de 

enquête verwerkt waren, hadden  betrekking op de volgende variabelen: inhoud, organisatie, 

arousal, pleasure, telepresence, perceptuele interactiviteit en attitude t.o.v. de website. 

 

1.2 Meting 

 

Verscheidene theoretische constructen werden gehanteerd in het onderzoek. Alle gebruikte 

variabelen werden geoperationaliseerd via maatstaven dat gebruikt werden in vroegere 

studies. Inhoud en organisatie werden gemeten aan de hand van 5-punts Likert schaal items 

uit het doctoraat van Dehaas (2006). Pleasure en arousal werden gemeten via Semantische 

differentialen van Russell en Mehrabian (1974). Telepresence werd gemeten door 5-punts 

Likert schaal items uit het werk van Kim en Biocca (1997). Perceptuele interactiviteit via 5-

punts Likert schaal items van Wu (1999, 2000) en attitude t.o.v. de website d.m.v. 5-punts 

Likert schaal items van Chen en Wells (1999). 
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Hoofdstuk 2: Beschrijvende statistiek 

 
 

2.1 Frequentietabellen, gemiddelde en spreiding 

 
Het berekenen van frequentietabellen is zinvol om snel een beschrijvend idee te krijgen van 

de gegevensset. Het is ook een uitstekend hulpmiddel om een “datacleaning” door te voeren. 

Dit om te vermijden dat er foutieve data ingevoerd worden. Het kan wel eens gebeuren dat bij 

intikken van scores op bijvoorbeeld een 5-puntsschaal per ongeluk in de plaats van een ‘5’ 

een ‘55’ ingegeven wordt. Dit betekent dan dat de analyses die volgen berusten op foutieve of 

onmogelijke data waardoor dit het hele resultaat van het onderzoek kan vertekenen. Vandaar 

dat zo’n “datacleaning” enorm belangrijk is. Ik ga voor elke variabele een frequentietabel 

opstellen om te onderzoeken of er al dan niet onverwachte waarden voorkomen. 

 
De concepten gemiddelde en spreiding zijn handig om op een snelle manier de belangrijkste 

kenmerken van de verschillende variabelen te achterhalen. Dit geeft me een doorsnee beeld 

van alle relevante variabelen in mijn onderzoek. 

 

2.1.1 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 
‘inhoud’ 

 
Figuur 18: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘inhoud’ 

Statistics

240 240 240 240 240 240 240 240 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,97 2,99 2,87 2,26 3,02 2,91 2,90 2,95 2,90
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1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Missing
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Std. Deviation
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Maximum

De tekst op de
website is

gemakkelijk te
lezen.

Ik geloof alles
wat gezegd
wordt in de

tekst.

De woorden
die gebruikt
worden in de

tekst zijn
duidelijk.

Ik kan de taal
kiezen op de
website dat

het best past
bij mezelf.

Als ik
informatie
zoek, dan
helpt de

website me
om de juiste
informatie te

vinden.

De
informatie op
deze website

is niet
verouderd.

De informatie
op deze

website is van
hoge kwaliteit.

De informatie
op de website

is nuttig.

Ik voel me
veilig op deze

website.

 
 
Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 
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2.1.2 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 

‘organisatie’ 
 
Figuur 19: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘organisatie’ 

Statistics
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Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 

 
2.1.3 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 

‘interactiviteit’ 
 
Figuur 20: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘interactiviteit’ 

Statistics

240 240 240 240 240

0 0 0 0 0

2,72 2,93 2,96 2,78 2,87

1,068 1,218 1,282 1,235 1,293

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

Valid

Missing

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Ik kon meteen
chatten met
het pretpark
voor verdere
vragen over
de attracties.

Ik kon chatten
met andere
kinderen die

dezelfde
interesse
hebben in

Disney land.

Ik kon kiezen
op welke

knop ik wou
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website

bekeek, kon ik
vlug overgaan

van de ene
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naar de
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Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 
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2.1.4 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 

‘attitude t.o.v. de website’ 
 
Figuur 21: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘attitude t.o.v. de website’ 

Statistics
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mijn favoriete
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bekijken in de

toekomst.

Als ik mij
verveel, dan
surf ik op het
internet om

deze website
te bekijken.

 
 
Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 

 
2.1.5 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 
‘pleasure’ 

 
Figuur 22: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘pleasure’ 
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Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 
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2.1.6 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 

‘arousal’ 
 
Figuur 23: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘arousal’ 
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Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 

 
2.1.7 Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van 

‘telepresence’ 
 
Figuur 24: Frequentietabel, gemiddelde en spreiding voor de items van ‘telepresence’ 
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Alle observaties worden als valide beschouwd, omdat er bij geen enkele van de observaties 

‘missing values’ waren. Ook kloppen voor alle items de minimale en de maximale waarden. 
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Hoofdstuk 3: Hypothese 1 

 
 

  
a.a.a.a. Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  

houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  

waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  interactiviteit  

hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slechhoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slechhoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slechhoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, t, t, t, 

organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  dynamisch  en  interactiviteit  laag  is.    

    
b.b.b.b. Websites  met  motivatie  fun  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  fun  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  fun  hebben  een  positievere  Websites  met  motivatie  fun  hebben  een  positievere  

houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  houding  t.o.v.  de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  

waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  interactiviteit  

hoog  is, dan  wehoog  is, dan  wehoog  is, dan  wehoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, bsites  waarvan  de  inhoud  slecht, bsites  waarvan  de  inhoud  slecht, bsites  waarvan  de  inhoud  slecht, 

organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.organisatie  statisch  en  interactiviteit  laag  is.    

    
c.c.c.c. Goede  inhoud  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  Goede  inhoud  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  Goede  inhoud  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  Goede  inhoud  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  

website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud.    

    
d.d.d.d. Dynamische  organisatie  scoort  opDynamische  organisatie  scoort  opDynamische  organisatie  scoort  opDynamische  organisatie  scoort  op  de  attitude  ten   de  attitude  ten   de  attitude  ten   de  attitude  ten 

aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  aanzien  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  

dan  statische  organisatie.dan  statische  organisatie.dan  statische  organisatie.dan  statische  organisatie.    

    
e.e.e.e. Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  

van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  van  de  website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  

interactiviteit.interactiviteit.interactiviteit.interactiviteit.    
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3.1 Exploratieve factoranalyse en Cronbach’s Alpha en 

Summated Scale 
 

3.1.1 Inleiding 

 
Deze techniek is een algemene naam voor een klasse van multivariate analysetechnieken, die 

tot doel hebben de omvang van een gegevensset te reduceren, te herleiden tot een wezenlijke 

onderliggende dimensionaliteit. Dit wordt vooral verricht op variabelen die veel items 

bevatten om te zien of de factoren in kwestie wel over één dimensie beschikken. Ik denk dan 

vooral aan de variabelen Inhoud (9 items), Organisatie (13 items) en Interactiviteit (5 items). 

De variabelen Telepresence (3 items), Arousal (3 items), Pleasure (3 items) en Attitude t.o.v. 

de website (4 items) hoeven echter geen factoranalyse aangezien deze een beperkt aantal 

items bevatten. 

 
Daarna worden alle variabelen onderworpen aan een betrouwbaarheidsanalyse: namelijk de 

berekening van ‘Cronbach’s Alpha’. Algemeen gezien vereist de berekening van Cronbach’s 

Alpha bij voorkeur minimaal drie uitspraken en is gevoelig voor het aantal opgenomen items. 

Het opnemen van vele uitspraken of items zal deze statistiek inflateren en mogelijk leiden tot 

een ‘goede’ score terwijl de items onderling heterogeen zijn. Vandaar dat een factoranalyse 

aangeraden wordt. 

 
Als de Cronbach’s Alpha per factor voldoende hoog is (>.60) dan wordt de berekening van 

een ‘summated scale’ steeds toegestaan. Er wordt dus een nieuwe variabele (‘target variable’) 

gecreëerd op basis van een gemiddelde van verschillende items van een factor. Deze nieuwe 

variabelen worden dan gebruikt om te onderzoeken of de ‘manipulation check’ geslaagd is.  
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3.1.2 Factoranalyse voor de items van ‘inhoud’ 

 
Een factoranalyse is enkel zinvol als de betrokken variabelen onderling voldoende 

gecorreleerd zijn. ‘Barlett test of sphericity’ gaat na of er een voldoende hoge mate van 

correlatie is tussen tenminste een aantal van de opgenomen variabelen.  

 
Figuur 25: KMO and Bartlett’s Test bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

KMO and Bartlett's Test

,611
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H0:correlatiematrix= 

eenheidsmatrix (d.w.z. dat de 

variabelen ongecorreleerd zijn). 

In het huidig voorbeeld wordt de 

nul-hypothese verworpen (p-

waarde<.001, en een factoranalyse 

is dus zinvol. 

 

Dus nu is er een factoranalyse op basis van de 9 variabelen van ‘inhoud’. Eerst zullen we 

kijken naar de communaliteiten.  

 
Figuur 26: Communalities bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

Communalities
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De tekst op de website is
gemakkelijk te lezen.

Ik kan de taal kiezen op
de website dat het best
past bij mezelf.

Als ik informatie zoek, dan
helpt de website me om
de juiste informatie te
vinden.

De informatie op deze
website is niet verouderd.

De informatie op deze
website is van hoge
kwaliteit.

De woorden die gebruikt
worden in de tekst zijn
duidelijk.

De informatie op de
website is nuttig.

Ik voel me veilig op deze
website.

Ik geloof alles wat gezegd
wordt in de tekst.

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Een lage waarde van deze communaliteiten 

wijst erop dat de variabele in kwestie niet 

erg relevant is voor de definitie van de 

factoren in die configuratie, en dus kan 

worden geëlimineerd. De bepaling van die 

lage waarde is subjectief. Zoals men kan 

zien in deze tabel zijn alle variabelen 

relevant.  
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De maximale te verklaren variantie voor alle variabelen samen is gelijk aan het totaal aantal 

variabelen, dus in dit geval 9. De volgende tabel leert ons dat de eerste factor 19,191% 

verklaart van de totale variantie in de negen variabelen en dat de eerste drie factoren samen 

44,254 % van de totale variantie verklaren. 

 
Figuur 27: Total Variance Explained bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

Total Variance Explained
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 
 
Figuur 28: Scree Plot bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 
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Men zal enkel die factoren 

overhouden waarvoor de 

eigenwaarde groter is dan 1. In 

dit geval zullen we drie 

factoren overhouden (‘Kaiser 

criterion’). Een ‘Scree Plot’ 

geeft ook slechts een indicatie 

hieromtrent. De ‘Scree Plot’ 

toont echter een duidelijkere 

knik bij twee dan bij drie 

factoren. De uiteindelijke 

beslissing m.b.t. het aantal te 

weerhouden factoren ligt bij 

mezelf. 

 

Alle variabelen zijn in mindere of meerdere mate gecorreleerd met alle factoren, zij het veel 

minder met de ene factor dan met de andere. Om de exclusiviteit van de relatie tussen een 

variabele en een factor te garanderen is het aan te raden om te werken met de geroteerde 

factorstructuur. 
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Figuur 29: Rotated Component Matrix bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 
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Ik voel me veilig op deze
website.

De informatie op deze
website is niet verouderd.

De tekst op de website is
gemakkelijk te lezen.

Ik kan de taal kiezen op
de website dat het best
past bij mezelf.

Als ik informatie zoek, dan
helpt de website me om
de juiste informatie te
vinden.

De informatie op de
website is nuttig.

Ik geloof alles wat gezegd
wordt in de tekst.

De woorden die gebruikt
worden in de tekst zijn
duidelijk.

De informatie op deze
website is van hoge
kwaliteit.

1 2 3

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 6 iterations.a. 
 

Component 1= Kwaliteit 

Component 2= Convenience 

Ik zal de variabelen ‘De 

informatie op deze website is 

van hoge kwaliteit’ , ‘De 

woorden die gebruikt worden 

in de tekst zijn duidelijk’ en 

‘De informatie op de website 

is nuttig’ elimineren want ze 

laden redelijk hoog op twee 

factoren.  

Ik zal ook de variabele ‘Ik 

geloof alles wat gezegd 

wordt’ elimineren want factor 

3 zou dan maar één item 

bevatten en dit is zinloos. 

 

 

Nu zal men overgaan naar een factoranalyse op basis van de 5 resterende variabelen van 

‘inhoud’ . 

 
Figuur 30: KMO and Bartlett’s Test bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

KMO and Bartlett's Test

,565

32,808
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,000
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df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 

H0:correlatiematrix= 

eenheidsmatrix (d.w.z. dat de 

variabelen ongecorreleerd zijn). 

In het huidig voorbeeld wordt de 

nul-hypothese verworpen (p-

waarde<.001, en een factoranalyse 

is dus zinvol. 
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In vergelijking met de vorige analyse zal er nu worden gekozen voor ‘2’ factoren als basis 

voor de extractie (zie ‘convenience’ en ‘kwaliteit’), en niet voor eigenwaarde groter dan ‘1’. 

 
De maximale te verklaren variantie voor alle variabelen samen is gelijk aan het totaal aantal 

variabelen, dus in dit geval 5. De volgende tabel leert ons dat de eerste factor 28,415% 

verklaart van de totale variantie in de vijf variabelen en dat de eerste twee factoren samen 

50,691% van de totale variantie verklaren. 

 
Figuur 31: Total Variance Explained bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

Total Variance Explained
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Figuur 32: Rotated Component Matrix bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

Rotated Component Matrix a

,698 -,097
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,587 ,004

-,160 ,804

,216 ,702

Ik kan de taal kiezen op
de website dat het best
past bij mezelf.

De tekst op de website is
gemakkelijk te lezen.

Als ik informatie zoek, dan
helpt de website me om
de juiste informatie te
vinden.

De informatie op deze
website is niet verouderd.

Ik voel me veilig op deze
website.

1 2

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

De ‘Rotated Component Matrix’ toont 

voor elke variabele een hoge absolute 

lading op één van beide factoren en een 

lage lading op de resterende factor. De 

correlatie tussen variabele en factor is 

dus voldoende exclusief om een zuivere 

definitie van beide factoren te kunnen 

waarborgen. 

 

Als conclusie kan dus gesteld worden dat er twee factoren overgehouden zullen worden, 

namelijk ‘kwaliteit’ en ‘convenience’. Eerst zal er een betrouwbaarheidsanalyse (Cronbach’s 

Alpha) plaatsvinden, daarna zal de ‘summated scale’ berekend worden indien de Cronbach’s 

Alpha een waarde bereikt van groter of gelijk aan .60. 
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3.1.2.1. Cronbach’s Alpha voor factor ‘kwaliteit’ 

 
Figuur 33: Cronbach’s Alpha voor factor ‘kwaliteit’ bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

Reliability Statistics

,336 2

Cronbach's
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Item-Total Statistics
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a
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De informatie op deze
website is niet verouderd.
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Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance among items. This
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

a. 

 

 

Dus, aangezien de Alpha-waarde van .336 kleiner is dan .60, gaat het om een slecht resultaat. 

De berekening van de summated scale is uitgesloten. 

 

3.1.2.2 Cronbach’s Alpha voor factor ‘convenience’ 

 
Figuur 34: Cronbach’s Alpha voor factor ‘convenience’ bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘inhoud’ 

Reliability Statistics
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Item-Total Statistics
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De tekst op de website
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de website dat het best
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dan helpt de website
me om de juiste
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Dus, aangezien de Alpha-waarde van .320 kleiner is dan .60, gaat het om een slecht resultaat. 

De berekening van de summated scale is ook hier uitgesloten. 

 
Conclusie: De 9 vragen over interactiviteit zullen als afzonderlijke afhankelijke 

variabelen beschouwd worden. Men zal dus effectief de 9 vragen opnemen. 
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3.1.3 Factoranalyse voor de items van ‘organisatie’ 

 
Een factoranalyse is enkel zinvol als de betrokken variabelen onderling voldoende 

gecorreleerd zijn. ‘Barlett test of sphericity’ gaat na of er een voldoende hoge mate van 

correlatie is tussen tenminste een aantal van de opgenomen variabelen.  

 
Figuur 35: KMO and Bartlett’s Test bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 

KMO and Bartlett's Test

,842

520,413

78

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 

H0:correlatiematrix= 

eenheidsmatrix (d.w.z. dat de 

variabelen ongecorreleerd zijn). 

In het huidig voorbeeld wordt de 

nul-hypothese verworpen (p-

waarde<.001, en een factoranalyse 

is dus zinvol. 

 
Dus nu is er een factoranalyse op basis van de 13 variabelen van ‘organisatie’. Eerst 

zullen we kijken naar de communaliteiten.  

Figuur 36: Communalities bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 

Communalities
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zien tussen de kleur van
de achtergrond en de
kleur van de tekst.

De website is visueel
mooi.

De kleuren van de
website passen goed bij
elkaar.

Er staat veel tekst op de
website.

De website bevat goede
en mooie foto's.

De tekst op deze website
is in een mooi lettertype
geschreven.

De lettertype van de tekst
op de website heeft een
geschikte grootte.

De website maakt veel
gebruik van bewegende
elementen.

Op deze website zijn veel
amusementselementen
(zoals filmpjes en muziek)
aanwezig.

Op de website kan ik met
andere kinderen chatten.

De website beschikt over
voldoende
communicatie-elementen
(zoals chatbox, forum,…).

Ik kan op de site
gemakkelijk chatten met
het pretpark.

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Een lage waarde van deze 

communaliteiten wijst erop dat de 

variabele in kwestie niet erg relevant 

is voor de definitie van de factoren in 

die configuratie, en dus kan worden 

geëlimineerd. De bepaling van die 

lage waarde is subjectief. Zoals men 

kan zien in deze tabel zijn alle 

variabelen relevant.  
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De maximale te verklaren variantie voor alle variabelen samen is gelijk aan het totaal aantal 

variabelen, dus in dit geval 13. De volgende tabel leert ons dat de eerste factor 27,155% 

verklaart van de totale variantie in de dertien variabelen en dat de eerste vijf factoren samen 

61,035% van de totale variantie verklaren. 

 
Figuur 37: Total Variance Explained bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 

Total Variance Explained
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Figuur 38: Scree Plot bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 
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Men zal enkel die factoren 

overhouden waarvoor de 

eigenwaarde groter is dan 1. In 

dit geval zullen we vijf factoren 

overhouden (‘Kaiser criterion’). 

Een ‘Scree Plot’ geeft ook 

slechts een indicatie hieromtrent. 

De ‘Scree Plot’ toont echter een 

duidelijke knik bij twee factoren. 

De uiteindelijke beslissing m.b.t. 

het aantal te weerhouden 

factoren ligt bij mezelf. 

 

Alle variabelen zijn in mindere of meerdere mate gecorreleerd met alle factoren, zij het veel 

minder met de ene factor dan met de andere. Om de exclusiviteit van de relatie tussen een 

variabele en een factor te garanderen is het aan te raden om te werken met de geroteerde 

factorstructuur. 
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Figuur 39: Rotated Component Matrix bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 

Rotated Component Matrix a
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geschreven.

De website bevat goede
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Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
 

Zoals men kan zien in 

deze tabel is het beter te 

werken met twee factoren 

zoals de Scree Plot 

aangetoond heeft want 

het is hier moeilijk om 

een éénduidige en zuivere 

definitie op te stellen 

voor iedere factor. 

 
Nu zal men overgaan naar een factoranalyse op basis van de 13 resterende  variabelen van 

‘organisatie’. In vergelijking met de vorige analyse zal er nu worden gekozen voor ‘2’ 

factoren als basis voor de extractie en niet voor eigenwaarde groter dan ‘1’ aangezien de 

Scree Plot een duidelijke knik vertoonde bij 2 factoren. 

 
Figuur 40: KMO and Bartlett’s Test bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 
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H0:correlatiematrix= 

eenheidsmatrix (d.w.z. dat de 

variabelen ongecorreleerd zijn). 

In het huidig voorbeeld wordt de 

nul-hypothese verworpen (p-

waarde<.001, en een factoranalyse 

is dus zinvol. 
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De maximale te verklaren variantie voor alle variabelen samen is gelijk aan het totaal aantal 

variabelen, dus in dit geval 13. De volgende tabel leert ons dat de eerste factor 27,155% 

verklaart van de totale variantie in de dertien variabelen en dat de eerste twee factoren samen 

36,410% van de totale variantie verklaren. 

 
Figuur 41: Total Variance Explained bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 
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Figuur 42: Rotated Component Matrix bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 
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Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

De ‘Rotated Component Matrix’ 

toont niet voor elke variabele een 

hoge absolute lading op één van beide 

factoren en een lage lading op de 

resterende factor. De correlatie tussen 

variabele en factor is dus niet 

voldoende exclusief om een zuivere 

definitie van beide factoren te kunnen 

waarborgen. Dit is het geval voor de 

variabelen “De website bevat goede 

en mooie foto’s”, “Er staat veel tekst 

op de website”, “Ik kan op de site 

gemakkelijk chatten met het 

pretpark”, “De website maakt veel 

gebruik van bewegende elementen” 

en “De lettertype van de tekst op de 

website heeft een geschikte grootte”  

Daarom zullen we deze variabelen 

verwijderen. 

 

Zoals en nu kan zien in deze figuur is het feit dat factor 2 maar één item bezit. Dit is dus 

zinloos en het is een te slecht resultaat. De suggestie is dus om een Cronbach’s Alpha te 

berekenen op de items die verwacht worden een factor te bepalen, namelijk statische en 

dynamische organisatie. 

 
3.1.3.1 Cronbach’s Alpha voor factor ‘statische organisatie’ 

 
De statische organisatie bestaat uit de volgende items: 

 De website heeft een mooi kleurgebruik. 

 Er is een goed verschil te zien tussen de kleur van de achtergrond en de kleur van de 

tekst. 

 De website is visueel mooi. 

 De kleuren van de website passen goed bij elkaar. 
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 Er staat veel tekst op de website. 

 De website bevat goede en mooie foto’s. 

 De tekst op deze website is in een mooi lettertype geschreven. 

 De lettertype van de tekst op de website heeft een geschikte grootte. 

 
Figuur 43: Cronbach’s Alpha voor de factor ‘statische organisatie’ bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 
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Dus, de Alpha-waarde van .508 is een klein beetje kleiner dan .60. Toch zien we dat dit 

resultaat kan verhoogd worden door de eliminatie van item “De tekst op de website is in een 

mooi lettertype geschreven” zodat de Alpha-waarde nu .571 bereikt. Dit resultaat kan in 

zekere mate toch aanvaard worden. De berekening van een ‘summated scale’ kan toch 

toegestaan worden. 

 
3.1.3.2 Cronbach’s Alpha voor factor ‘dynamische organisatie’ 

 
De dynamische organisatie bestaat uit de volgende items: 

 De website maakt veel gebruik van bewegende elementen. 

 Op deze website zijn veel amusementselementen (zoals filmpjes en muziek) aanwezig. 

 Op de website kan ik met andere kinderen chatten. 

 De website beschikt over voldoende communicatie-elementen (zoals chatbox, 

forum,…). 

 Ik kan op de site gemakkelijk chatten met het pretpark. 
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Figuur 44: Cronbach’s Alpha voor de factor ‘dynamische organisatie’ bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘organisatie’ 
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Dus, de Alpha-waarde van .533 is een klein beetje kleiner dan .60. Toch zien we dat dit 

resultaat kan verhoogd worden door de eliminatie van item “Ik kan op de site gemakkelijk 

chatten met het pretpark” zodat de Alpha-waarde nu .649 bereikt. Dit resultaat is een goed 

resultaat (want >.60). De berekening van een ‘summated scale’ is steeds toegestaan. 

 
Conclusie: We zullen twee nieuwe variabelen creëren, namelijk statische en dynamische 

organisatie die respectievelijk 7 en 4 vragen bevatten. De twee vragen die overschieten 

zullen als afzonderlijke afhankelijke variabelen beschouwd worden. Men zal dus 

effectief de twee vragen opnemen. 
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3.1.4 Factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 

 
Een factoranalyse is enkel zinvol als de betrokken variabelen onderling voldoende 

gecorreleerd zijn. ‘Barlett test of sphericity’ gaat na of er een voldoende hoge mate van 

correlatie is tussen tenminste een aantal van de opgenomen variabelen.  

 
Figuur 45: KMO and Bartlett’s Test bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 
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H0:correlatiematrix= 

eenheidsmatrix (d.w.z. dat de 

variabelen ongecorreleerd zijn). 

In het huidig voorbeeld wordt de 

nul-hypothese verworpen (p-

waarde<.001, en een factoranalyse 

is dus zinvol. 

 
Dus nu is er een factoranalyse op basis van de 5 variabelen van ‘interactiviteit’ . Eerst 

zullen we kijken naar de communaliteiten.  

 
Figuur 46: Communalities bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 

Communalities

1,000 ,674

1,000 ,655

1,000 ,741

1,000 ,696

1,000 ,749

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over de
attracties.

Ik kon chatten met andere
kinderen die dezelfde
interesse hebben in
Disney land.

Ik kon kiezen op welke
knop ik wou drukken.

Ik kon zelf kiezen hoe ik
de website wou bekijken.

Terwijl ik de website
bekeek, kon ik vlug
overgaan van de ene web
pagina naar de andere.

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Een lage waarde van deze 

communaliteiten wijst erop dat de 

variabele in kwestie niet erg relevant is 

voor de definitie van de factoren in die 

configuratie, en dus kan worden 

geëlimineerd. De bepaling van die lage 

waarde is subjectief. Zoals men kan zien 

in deze tabel zijn alle variabelen relevant.  

 

 

De maximale te verklaren variantie voor alle variabelen samen is gelijk aan het totaal aantal 

variabelen, dus in dit geval 5. De volgende tabel leert ons dat de eerste factor 43,558% 

verklaart van de totale variantie in de vijf variabelen en dat de eerste twee factoren samen 

70,305% van de totale variantie verklaren. 
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Figuur 47: Total Variance Explained bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 

Total Variance Explained

2,178 43,558 43,558 2,178 43,558 43,558 2,176 43,526 43,526

1,337 26,747 70,305 1,337 26,747 70,305 1,339 26,779 70,305

,676 13,525 83,830

,447 8,937 92,768

,362 7,232 100,000

Component
1

2

3

4

5

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 
Men zal enkel die factoren overhouden waarvoor de eigenwaarde groter is dan 1. In dit geval 

zullen we drie factoren overhouden (‘Kaiser criterion’). Een ‘Scree Plot’ geeft ook slechts een 

indicatie hieromtrent. De uiteindelijke beslissing m.b.t. het aantal te weerhouden factoren ligt 

bij mezelf. 

 
Alle variabelen zijn in mindere of meerdere mate gecorreleerd met alle factoren, zij het veel 

minder met de ene factor dan met de andere. Om de exclusiviteit van de relatie tussen een 

variabele en een factor te garanderen is het aan te raden om te werken met de geroteerde 

factorstructuur. 

 
Figuur 48: Rotated Component Matrix bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 

Rotated Component Matrix a

,863 ,070

,857 -,078

,834 -,019

,020 ,821

-,038 ,809

Terwijl ik de website
bekeek, kon ik vlug
overgaan van de ene web
pagina naar de andere.

Ik kon kiezen op welke
knop ik wou drukken.

Ik kon zelf kiezen hoe ik
de website wou bekijken.

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over de
attracties.

Ik kon chatten met andere
kinderen die dezelfde
interesse hebben in
Disney land.

1 2

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

Component 1= Navigatie 

Component 2= Communicatie 

Ik zal geen enkele variabele elimineren 

aangezien ze elk hoog laden op de ene 

factor en laag op de andere factor zodat 

we een zuivere definitie van elk van de 

factoren bekomen. 
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Als conclusie kan dus gesteld worden dat er twee factoren overgehouden zullen worden, 

namelijk ‘navigatie’ en ‘communicatie’. Eerst zal er een betrouwbaarheidsanalyse 

(Cronbach’s Alpha) plaatsvinden, daarna zal de ‘summated scale’ berekend worden indien de 

Cronbach’s Alpha een waarde bereikt van groter of gelijk aan .60. 

 
3.1.4.1 Cronbach’s Alpha voor factor ‘navigatie’ 

 
Figuur 49: Cronbach’s Alpha voor de factor ‘navigatie’ bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 

Reliability Statistics

,810 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
 

Item-Total Statistics

5,65 5,023 ,673 ,727

5,83 5,381 ,632 ,768

5,75 4,969 ,675 ,724

Ik kon kiezen op welke
knop ik wou drukken.

Ik kon zelf kiezen hoe ik
de website wou bekijken.

Terwijl ik de website
bekeek, kon ik vlug
overgaan van de ene web
pagina naar de andere.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Dus, aangezien de Alpha-waarde van .810 groter is dan .60, gaat het om een heel goed 

resultaat en is een eliminatie van één van de vier uitspraken overbodig. De berekening van 

een ‘summated scale’ is dus meteen toegestaan. 

 
3.1.4.2 Cronbach’s Alpha voor factor ‘communicatie’ 

 
Figuur 50: Cronbach’s Alpha voor de factor ‘communicatie’ bij de factoranalyse voor de variabelen van ‘interactiviteit’ 

Reliability Statistics

,494 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics

2,93 1,484 ,331 .
a

2,72 1,141 ,331 .
a

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over de
attracties.

Ik kon chatten met
andere kinderen die
dezelfde interesse
hebben in Disney land.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance among items. This
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

a. 

 
 
Dus, aangezien de Alpha-waarde van .494 kleiner is dan .60, gaat het om een redelijk slecht 

resultaat. De berekening van de summated scale is ook hier uitgesloten. 
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Conclusie: We zullen een nieuwe variabele creëren, namelijk navigatie en die bevat 3 

vragen, de andere 2 vragen over interactiviteit, over de communicatie, zullen als 

afzonderlijke afhankelijke variabelen beschouwd worden. Men zal dus effectief de twee 

vragen opnemen. 
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3.2 Univariate toetsen 

 

3.2.1 Intervalgeschaalde variabelen: t-toets voor onafhankelijke 
steekproeven 

 

Men wil hier te weten komen of er een verschil bestaat in de gemiddelde scores op inhoud, 

organisatie en interactiviteit tussen respectievelijk slecht versus goed van inhoud, statisch 

versus dynamisch van organisatie en laag versus hoog van interactiviteit. Er moet dan eerst 

nagegaan worden of de groepsvarianties gelijk zijn. In SPSS gebeurt dit aan de hand van de 

‘Levene’s test of equality of variances’.  

 H0: de varianties zijn gelijk. 

Indien deze H0 niet kan worden verworpen, dient men de t-waarde af te lezen uit de ouput bij 

gelijke varianties; in het andere geval moet de t-waarde worden afgelezen uit de output bij 

ongelijke varianties.  

 
3.2.2 T-toets voor de items van ‘inhoud’ 
 
 
Figuren 51 en 52: T-toets voor de items van ‘inhoud’ 

Group Statistics

120 2,38 1,022 ,093

120 3,55 1,129 ,103

120 2,75 1,125 ,103

120 3,23 1,200 ,110

120 2,49 1,181 ,108

120 3,25 1,204 ,110

120 2,08 1,050 ,096

120 2,43 1,083 ,099

120 2,73 1,262 ,115

120 3,30 1,234 ,113

120 2,58 1,034 ,094

120 3,24 1,181 ,108

120 2,43 1,113 ,102

120 3,37 1,107 ,101

120 2,55 1,263 ,115

120 3,34 1,126 ,103

120 2,36 1,083 ,099

120 3,44 1,172 ,107

Inhoud
Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

Slecht

Goed

De tekst op de website is
gemakkelijk te lezen.

Ik geloof alles wat gezegd
wordt in de tekst.

De woorden die gebruikt
worden in de tekst zijn
duidelijk.Ik kan de taal kiezen op
de website dat het best
past bij mezelf.Als ik informatie zoek, dan
helpt de website me om
de juiste informatie teDe informatie op deze
website is niet verouderd.

De informatie op deze
website is van hoge
kwaliteit.De informatie op de
website is nuttig.

Ik voel me veilig op deze
website.

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Independent Samples Test

1,621 ,204 -8,391 238 ,000 -1,167 ,139 -1,441 -,893

-8,391 235,690 ,000 -1,167 ,139 -1,441 -,893

1,142 ,286 -3,219 238 ,001 -,483 ,150 -,779 -,188

-3,219 236,995 ,001 -,483 ,150 -,779 -,188

,110 ,741 -4,925 238 ,000 -,758 ,154 -1,062 -,455

-4,925 237,912 ,000 -,758 ,154 -1,062 -,455

1,142 ,286 -2,542 238 ,012 -,350 ,138 -,621 -,079

-2,542 237,776 ,012 -,350 ,138 -,621 -,079

,011 ,918 -3,517 238 ,001 -,567 ,161 -,884 -,249

-3,517 237,882 ,001 -,567 ,161 -,884 -,249

1,441 ,231 -4,595 238 ,000 -,658 ,143 -,941 -,376

-4,595 233,898 ,000 -,658 ,143 -,941 -,376

,087 ,768 -6,512 238 ,000 -,933 ,143 -1,216 -,651

-6,512 237,993 ,000 -,933 ,143 -1,216 -,651

3,202 ,075 -5,125 238 ,000 -,792 ,154 -1,096 -,487

-5,125 234,967 ,000 -,792 ,154 -1,096 -,487

1,626 ,203 -7,435 238 ,000 -1,083 ,146 -1,370 -,796

-7,435 236,518 ,000 -1,083 ,146 -1,370 -,796

Equal variances
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Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
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Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

De tekst op de website is
gemakkelijk te lezen.

Ik geloof alles wat gezegd
wordt in de tekst.

De woorden die gebruikt
worden in de tekst zijn
duidelijk.

Ik kan de taal kiezen op
de website dat het best
past bij mezelf.

Als ik informatie zoek, dan
helpt de website me om
de juiste informatie te
vinden.

De informatie op deze
website is niet verouderd.

De informatie op deze
website is van hoge
kwaliteit.

De informatie op de
website is nuttig.

Ik voel me veilig op deze
website.

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 
Voor alle items blijkt dat de nulhypothese van gelijke varianties niet kan worden verworpen, 

want sig. >.05. Dit betekent dat telkens naar de t-test-output bij ‘Equal variances assumed’ 

moet worden gekeken. Daaruit blijkt dat voor elke vraag een significant verschil bestaat 

tussen slechte en goede inhoud, want sig. <.05. De scores op de items (zie gemiddelde) van 

slechte en goede inhoud verschillen dus significant van elkaar. Als conclusie kan men dus 

zeggen dat de manipulatie van de variabele inhoud in de websites volledig geslaagd is en 

daarom kan men overgaan tot een variantie-analyse. 
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3.2.3 T-toets voor de items van ‘organisatie’ 

 
Figuren 53 en 54: T-toets voor de items van ‘organisatie’ 

Group Statistics

120 3,3381 ,42067 ,03840
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120 2,0688 ,47408 ,04328

120 3,4396 ,52159 ,04761

120 2,93 1,352 ,123

120 2,85 1,351 ,123

Organisatie
Statisch

Dynamisch

Statisch

Dynamisch

Statisch

Dynamisch

Statisch

Dynamisch

statischeorganisatie

De tekst op deze
website is in een mooi
lettertype geschreven.

dynamischeorganisatie

Ik kan op de site
gemakkelijk chatten
met het pretpark.

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Voor A, B, C en D blijkt dat de nulhypothese van gelijke varianties niet kan worden 

verworpen want sig. >.05. Dit betekent dat telkens naar de t-test-output bij ‘Equal variances 

assumed’ moet worden gekeken. Daaruit blijkt dat voor B en D geen significant verschil 

bestaat tussen statische en dynamische organisatie (sig. >.05). De scores (gemiddelde) van 

statische en dynamische organisatie voor de items B en D verschillen dus niet significant van 

elkaar. Dit is echter wel het geval voor A en C. De manipulatie is grotendeels wel geslaagd. 

 
 

A 

B 

C 

D 
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3.2.4 T-toets voor de items van ‘interactiviteit’ 

 
Figuren 55 en 56: T-toets voor de items van ‘interactiviteit’ 

Group Statistics
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met het pretpark voor
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Voor B en C, blijkt dat de nulhypothese van gelijke varianties niet kan worden verworpen 

want sig. >.05. Dit betekent dat telkens naar de t-test-output bij ‘Equal variances assumed’ 

moet worden gekeken. Daaruit blijkt dat voor B en C geen significant verschil bestaat tussen 

lage en hoge interactiviteit (sig. >.05). De scores (gemiddelde) van lage en hoge interactiviteit 

voor de items B en C verschillen dus niet significant van elkaar. 

 
Voor factor navigatie kan de nulhypothese van gelijke varianties wel verworpen worden (sig. 

<.05). Men moet dus kijken bij ‘Equal variances not assumed’. Er valt op te merken dat de 

sig. <.05, wat betekent dat de score (gemiddelde) van lage en hoge interactiviteit voor factor 

navigatie significant verschillend is van elkaar. De manipulatie is dus grotendeels geslaagd. 

 

A 

B 

C 
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3.3 Variantie-analyse 

 

3.3.1 Variantie-analyse voor een volledig factorieel 2 x 2 x 2 x 2 
opzet 

 

Ik wil dus testen wat het effect is van verschillende niveaus van meerdere factoren (motivatie, 

inhoud, organisatie en interactivieit) op een afhankelijke variabele (attitude t.o.v. de website). 

Daarvoor is dus een factorieel opzet noodzakelijk. In mijn onderzoek zijn er dus 4 dichotome 

variabelen op een afhankelijke variabele. Aangezien men werkt met meer dan één 

onafhankelijke variabele, zijn er ook interactie-effecten mogelijk. Dit betekent dus dat het 

effect van een bepaalde variabele mee zal afhangen van het niveau van een andere variabele. 

 
Voor deze analyse zal voor de variabele attitude t.o.v. de website een gemiddelde berekend 

worden van relevante uitspraken voor dit concept. Maar eerst wordt de Cronbach’s Alpha 

berekend. 

 
Figuur 57: Cronbach’s Alpha voor de factor ‘attitude t.o.v. de website’ 

Reliability Statistics

,826 4

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
 

Item-Total Statistics

7,45 10,023 ,583 ,811

7,42 8,905 ,713 ,752

7,43 9,602 ,634 ,789

7,43 9,333 ,679 ,769
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te bekijken.

Ik zou deze website als
mijn favoriete website
zien.
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opnieuw bekijken in de
toekomst.

Als ik mij verveel, dan surf
ik op het internet om deze
website te bekijken.

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Dus, aangezien de Alpha-waarde van .826 groter is dan .60, gaat het om een heel goed 

resultaat en is een eliminatie van één van de vier uitspraken overbodig. De berekening van 

een ‘summated scale’ is dus meteen toegestaan. Nu kan men overgaan tot de variantie-

analyse. 
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Figuur 58: Variantie-analyse: Between-Subjects Factors 

Between-Subjects Factors

Informatie 120

Fun 120

Slecht 120

Goed 120

Statisch 120
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Laag 120
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1
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1

2

Interactiviteit

Value Label N

 
 
 
Figuur 59: Variantie-analyse: Descriptive Statistics 
 
 Descriptive Statistics 
Dependent Variable: Attitude  

Motivatie Inhoud Organisatie Interactiviteit Mean Std. Deviation N 
Laag 2,1167 ,38807 15 
Hoog 2,2167 ,15999 15 

Statisch 

Total 2,1667 ,29605 30 
Laag 1,5000 ,29881 15 
Hoog 1,8833 ,31149 15 

Dynamisch 

Total 1,6917 ,35769 30 
Laag 1,8083 ,46277 30 
Hoog 2,0500 ,29653 30 

Slecht 

Total 

Total 1,9292 ,40414 60 
Laag 3,6167 ,26502 15 
Hoog 4,1833 ,30570 15 

Statisch 

Total 3,9000 ,40258 30 
Laag 1,9667 ,18581 15 
Hoog 2,6500 ,22756 15 

Dynamisch 

Total 2,3083 ,40302 30 
Laag 2,7917 ,86872 30 
Hoog 3,4167 ,82351 30 

Goed 

Total 

Total 3,1042 ,89643 60 
Laag 2,8667 ,82976 30 
Hoog 3,2000 1,02847 30 

Statisch 

Total 3,0333 ,94158 60 
Laag 1,7333 ,34072 30 
Hoog 2,2667 ,47313 30 

Dynamisch 

Total 2,0000 ,48929 60 
Laag 2,3000 ,84973 60 
Hoog 2,7333 ,92272 60 

Informatie 

Total 

Total 

Total 2,5167 ,90964 120 
Laag 1,4667 ,37639 15 Fun Slecht Statisch 

Hoog 1,7833 ,48058 15 
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Total 1,6250 ,45367 30 

Laag 2,0333 ,41043 15 
Hoog 2,7833 ,38807 15 

Dynamisch 

Total 2,4083 ,54726 30 
Laag 1,7500 ,48245 30 
Hoog 2,2833 ,66544 30 

Total 

Total 2,0167 ,63591 60 
Laag 1,6167 ,45185 15 
Hoog 1,7500 ,37796 15 

Statisch 

Total 1,6833 ,41488 30 
Laag 3,9333 ,46739 15 
Hoog 4,1333 ,42117 15 

Dynamisch 

Total 4,0333 ,44882 30 
Laag 2,7750 1,26176 30 
Hoog 2,9417 1,27422 30 

Goed 

Total 

Total 2,8583 1,26002 60 
Laag 1,5417 ,41566 30 
Hoog 1,7667 ,42514 30 

Statisch 

Total 1,6542 ,43201 60 
Laag 2,9833 1,05849 30 
Hoog 3,4583 ,79352 30 

Dynamisch 

Total 3,2208 ,95790 60 
Laag 2,2625 1,07891 60 
Hoog 2,6125 1,06108 60 

Total 

Total 

Total 2,4375 1,07992 120 
Laag 1,7917 ,50036 30 
Hoog 2,0000 ,41523 30 

Statisch 

Total 1,8958 ,46780 60 
Laag 1,7667 ,44496 30 
Hoog 2,3333 ,57361 30 

Dynamisch 

Total 2,0500 ,58368 60 
Laag 1,7792 ,46961 60 
Hoog 2,1667 ,52414 60 

Slecht 

Total 

Total 1,9729 ,53235 120 
Laag 2,6167 1,08026 30 
Hoog 2,9667 1,28273 30 

Statisch 

Total 2,7917 1,18890 60 
Laag 2,9500 1,05944 30 
Hoog 3,3917 ,82442 30 

Dynamisch 

Total 3,1708 ,96714 60 
Laag 2,7833 1,07403 60 
Hoog 3,1792 1,09030 60 

Goed 

Total 

Total 2,9813 1,09581 120 
Laag 2,2042 ,93257 60 
Hoog 2,4833 1,06352 60 

Statisch 

Total 2,3438 1,00579 120 

Total 

Total 

Dynamisch Laag 2,3583 1,00250 60 
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Hoog 2,8625 ,88349 60 

Total 2,6104 ,97435 120 
Laag 2,2813 ,96719 120 
Hoog 2,6729 ,99198 120 

Total 

Total 2,4771 ,99712 240 

 
 
Deze figuur geeft een beeld van de gemiddelde scores voor de attitude t.o.v. de website, de 

standaardafwijkingen en aantal observaties per subgroep. Men kan de volgende zaken 

opmerken: 

 
 Websites met motivatie informatie, goede inhoud, statische organisatie en hoge 

interactiviteit heeft een positievere houding t.o.v. de website dan dezelfde website met 

slechte inhoud. 

 
 Websites met motivatie fun, goede inhoud, dynamische organisatie en hoge 

interactiviteit heeft een positievere houding t.o.v. de website dan dezelfde website met 

slechte inhoud. 

 
 Goede inhoud heeft betere score op de attitude dan slechte inhoud. 

 
 Dynamische organisatie heeft een betere score op de attitude dan statische organisatie. 

 
 Hoge interactiviteit heeft een betere score op de attitude dan lage interactiviteit. 

 
Of deze verschillen significant zijn (en dus niet toe te schrijven zijn aan toeval) zal verder 

worden besproken.  

 
Eén van de assumpties bij variantie-analyse is dat de foutenvariantie gelijk is over de 

verschillende groepen heen. Dit wordt nagegaan met behulp van de Leven’s Test of Equality 

of Error Variances. 
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Figuur 60: Variantie-analyse: Levene’s Test of Equality of error Variances. 

Levene's Test of Equality of Error Variances a

Dependent Variable: Attitude

1,633 15 224 ,067
F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the
dependent variable is equal across groups.

Design:
Intercept+Motivatie+Inhoud+Organisatie+
Interactiviteit+Motivatie * Inhoud+Motivatie *
Organisatie+Inhoud * Organisatie+Motivatie * Inhoud
* Organisatie+Motivatie * Interactiviteit+Inhoud *
Interactiviteit+Motivatie * Inhoud *
Interactiviteit+Organisatie * Interactiviteit+Motivatie *
Organisatie * Interactiviteit+Inhoud * Organisatie *
Interactiviteit+Motivatie * Inhoud * Organisatie *
Interactiviteit

a. 

 
 
Hier kan worden geconcludeerd dat de nulhypothese van gelijke varianties niet kan worden 

verworpen (sig.=.067>.05) en dat bijgevolg aan deze assumptie is voldaan.  

 
Een andere assumptie is dat de storingsterm (residuals) normaal verdeeld moet zijn. Om die 

reden is gevraagd om deze residuals als een nieuwe variabele in de dataset te bewaren. 

 
 Figuur 61: One-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

240

,0000

,34628

,062

,062

-,062

,955

,321

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Residual
for Attitude

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
Een statistische toets die dit grafisch vermoeden nagaat, is bijvoorbeeld de Kolmogorov-

Smirnov test. De te testen nulhypothese is dat de gegevens normaal verdeeld zijn. In de 

bovenstaande figuur worden enkele parameters teruggevonden met betrekking tot de 

onderzochte variabele, maar cruciaal in de voorliggende toets is de onderste lijn waar staat 

‘Asymp. Sig. (2-tailed)’. Aangezien de significantie (.321) groter is dan .05, kan worden 
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besloten dat de variabele ‘Residual for Attitude’ normaal verdeeld is. Dus kan men 

concluderen dat de nulhypothese van Normaliteit niet kan worden verworpen. 

 
Een derde assumptie heeft te maken met de onafhankelijkheid van de storingstermen, m.a.w. 

dat de ene observatie de andere niet beïnvloedt. In mijn studie wordt daarvan uitgegaan. 

 
De eigenlijke variantie-analyse is terug te vinden in de volgende figuur. 

 
Figuur 62: Variantie-analyse: Test of Between-Subjects Effects 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Attitude

208,966a 15 13,931 108,888 ,000 ,879

1472,626 1 1472,626 11510,377 ,000 ,981

,376 1 ,376 2,939 ,088 ,013

61,004 1 61,004 476,822 ,000 ,680

4,267 1 4,267 33,349 ,000 ,130

9,204 1 9,204 71,942 ,000 ,243

1,667 1 1,667 13,027 ,000 ,055

101,400 1 101,400 792,565 ,000 ,780

,759 1 ,759 5,935 ,016 ,026

27,001 1 27,001 211,046 ,000 ,485

,104 1 ,104 ,814 ,368 ,004

,001 1 ,001 ,008 ,928 ,000

2,109 1 2,109 16,487 ,000 ,069

,759 1 ,759 5,935 ,016 ,026

,009 1 ,009 ,073 ,787 ,000

,267 1 ,267 2,084 ,150 ,009

,038 1 ,038 ,293 ,589 ,001

28,658 224 ,128

1710,250 240

237,624 239

Source
Corrected Model

Intercept

Motivatie

Inhoud

Organisatie

Interactiviteit

Motivatie * Inhoud

Motivatie * Organisatie

Inhoud * Organisatie

Motivatie * Inhoud *
Organisatie

Motivatie * Interactiviteit

Inhoud * Interactiviteit

Motivatie * Inhoud *
Interactiviteit

Organisatie * Interactiviteit

Motivatie * Organisatie *
Interactiviteit

Inhoud * Organisatie *
Interactiviteit

Motivatie * Inhoud *
Organisatie * Interactiviteit

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

R Squared = ,879 (Adjusted R Squared = ,871)a. 
 

 
Wanneer naar de hoofdeffecten wordt gekeken, merkt men dat er drie van de vier 

hoofdeffecten significant zijn, nl. ‘inhoud’ (sig.=.000<.05), ‘organisatie’ (sig.=.000<.05) en 

‘interactiviteit’ (sig.=.000<.05). Het andere hoofdeffect ‘motivatie’ is niet significant 

(sig.=.088>.05). Belangrijker dan hoofdeffecten zijn de interactie-effecten. Er zijn vier 

tweede-orde interactie-effecten en twee derde-orde interactie-effecten die significant blijken 
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te zijn. De kolom ‘Partial Eta Squared’ in de bovenstaande figuur zegt iets over de sterkte van 

elke variatiebron. Zo blijkt bijvoorbeeld ‘inhoud’ één van de grootste effecten te hebben. Om 

het interactie-effect beter te kunnen duiden, kan men gebruik maken van profile plots. 

 

3.3.1.1 Interpretatie van de hoofdeffecten en de interactie-

effecten 
 
3.3.1.1.1 Hoofdeffect van ‘inhoud’ 

 
Figuur 63: Variantie-analyse: Hoofdeffect van ‘inhoud’ 

Estimates

Dependent Variable: Attitude

1,973 ,033 1,909 2,037

2,981 ,033 2,917 3,046

Inhoud
Slecht

Goed

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 
H0: de gemiddelde waarden voor slechte en goede inhoud zijn gelijk. 

H1: de gemiddelde waarden voor slechte en goede inhoud zijn verschillend. 

 

Univariate Tests

Dependent Variable: Attitude

61,004 1 61,004 476,822 ,000 ,680

28,658 224 ,128

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of Inhoud. This test is based on the linearly independent pairwise
comparisons among the estimated marginal means.

 
 
Zoals men kan aflezen uit deze tabel is dat de sig.=.000<.05. Men kan dus H0 verwerpen. Dit 

betekent dat de attitude t.o.v. de website positiever is als de website goede inhoud bevat i.p.v. 

slechte inhoud. 
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3.3.1.1.2 Hoofdeffect van ‘organisatie’ 

 
Figuur 64: Variantie-analyse: Hoofdeffect van ‘organisatie’ 

Estimates

Dependent Variable: Attitude

2,344 ,033 2,279 2,408

2,610 ,033 2,546 2,675

Organisatie
Statisch

Dynamisch

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 
H0: de gemiddelde waarden voor statische en dynamische organisatie zijn gelijk. 

H1: de gemiddelde waarden voor statische en dynamische organisatie zijn verschillend. 

 

Univariate Tests

Dependent Variable: Attitude

4,267 1 4,267 33,349 ,000 ,130

28,658 224 ,128

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of Organisatie. This test is based on the linearly independent pairwise
comparisons among the estimated marginal means.

 
 
Zoals men kan aflezen uit deze tabel is dat de sig.=.000<.05. Men kan dus H0 verwerpen. Dit 

betekent dat de attitude t.o.v. de website positiever is als de website dynamische organisatie 

bevat i.p.v. statische organisatie. 

 
3.3.1.1.3 Hoofdeffect van ‘interactiviteit’ 

 
Figuur 65: Variantie-analyse: Hoofdeffect van ‘interactiviteit’ 

Estimates

Dependent Variable: Attitude

2,281 ,033 2,217 2,346

2,673 ,033 2,609 2,737

Interactiviteit
Laag

Hoog

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 
 
H0: de gemiddelde waarden voor lage en hoge interactiviteit zijn gelijk. 

H1: de gemiddelde waarden voor lage en hoge interactiviteit zijn verschillend. 
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Univariate Tests

Dependent Variable: Attitude

9,204 1 9,204 71,942 ,000 ,243

28,658 224 ,128

Contrast

Error

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

The F tests the effect of Interactiviteit. This test is based on the linearly independent pairwise
comparisons among the estimated marginal means.

 
 
Zoals men kan aflezen uit deze tabel is dat de sig.=.000<.05. Men kan dus H0 verwerpen. Dit 

betekent dat de attitude t.o.v. de website positiever is als de website hoge interactiviteit bevat 

i.p.v. lage interactiviteit. 

 
3.3.1.1.4 Interactie-effect tussen ‘motivatie’ en ‘inhoud’ 
 

 

 

Figuur 66: Variantie-analyse: Interactie-effect tussen ‘motivatie’ en ‘inhoud’ 
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Er valt op te merken dat de lijnen relatief gezien niet evenwijdig lopen zodat het effect van de 

‘inhoud’ factorafhankelijk is van het niveau van de ‘motivatie’-factor. Het eerder 

geconstateerde significante interactie-effect, wordt dus hier grafisch bevestigd. Bij de 

significante interactie-effecten is het de vraag welke combinaties van factorniveaus precies 

voor de significantie zorgen. De volgende figuur kan hierbij helpen. 
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6. Motivatie * Inhoud

Dependent Variable: Attitude

1,929 ,046 1,838 2,020

3,104 ,046 3,013 3,195

2,017 ,046 1,926 2,108

2,858 ,046 2,767 2,949

Inhoud
Slecht

Goed

Slecht

Goed

Motivatie
Informatie

Fun

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

 
Belangrijk is hier te kijken naar de niet overlappende betrouwbaarheidsintervallen, m.a.w. 

daar waar er binnen een 95% betrouwbaarheidsinterval geen overlap is met een ander 

factorcombinatie. En dit is het geval bij dit interactie-effect. De ogenschijnlijke vaststelling in 

Figuur 1 dat voor een website met motivatie informatie beter goede informatie in verwerkt zit 

kan dus hier niet genuanceerd worden (cfr. Motivatie fun). Zoals blijkt is in Figuur 2 per type 

motivatie (informatie en fun) een significant verschil tussen het gebruik van slechte en goede 

inhoud in de websites omdat telkens de twee betrouwbaarheidsintervallen elkaar niet 

overlappen. Als conclusie kan men dus zeggen dat de evaluatie van de websites positiever is 

bij goede informatie ongeacht het type motivatie, maar het effect blijkt toch groter te zijn bij 

motivatie informatie. 

 
3.3.1.1.5 Interactie-effect tussen ‘motivatie’ en ‘organisatie’ 

 

Figuur 67: Variantie-analyse: Interactie-effect tussen ‘motivatie’ en ‘organisatie’ 
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Wat hier opvalt is dat de lijnen elkaar kruisen, zodat het effect van de ‘organisatie’ 

factorafhankelijk is van het niveau van de ‘motivatie’-factor. Het eerder geconstateerde 

significante interactie-effect, wordt dus hier grafisch bevestigd. Bij de significante interactie-

effecten is het de vraag welke combinaties van factorniveaus precies voor de significantie 

zorgen. De volgende figuur kan hierbij helpen. Het effect van statische en dynamische 

organisatie is anders voor motivatie informatie en motivatie fun. 

 

7. Motivatie * Organisatie

Dependent Variable: Attitude

3,033 ,046 2,942 3,124

2,000 ,046 1,909 2,091

1,654 ,046 1,563 1,745

3,221 ,046 3,130 3,312

Organisatie
Statisch

Dynamisch

Statisch

Dynamisch

Motivatie
Informatie

Fun

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

 
 
Zoals blijkt uit Figuur 2 is per type motivatie (informatie en fun) een significant verschil 

tussen het gebruik van statische en dynamische organisatie in de websites omdat telkens de 

twee betrouwbaarheidsintervallen elkaar niet overlappen. Als conclusie kan men dus zeggen 

dat de evaluatie van de websites met motivatie informatie positiever is als men gebruik maakt 

van statische organisatie dan van dynamische organisatie. De evaluatie van de websites met 

motivatie fun is veel positiever als men de dynamische organisatie hanteert i.p.v. statische 

organisatie. 
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3.3.1.1.6 Interactie-effect tussen ‘inhoud’ en ‘organisatie’ 

 
 

Figuur 68: Variantie-analyse: Interactie-effect tussen ‘inhoud’ en ‘organisatie’ 
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Wat hier opvalt is dat de lijnen op het eerste zicht niet evenwijdig zijn, zodat het effect van de 

‘organisatie’ factorafhankelijk is van het niveau van de ‘motivatie’-factor. Het eerder 

geconstateerde significante interactie-effect, wordt dus hier grafisch bevestigd. Bij de 

significante interactie-effecten is het de vraag welke combinaties van factorniveaus precies 

voor de significantie zorgen. De volgende figuur kan hierbij helpen. 

 

8. Inhoud * Organisatie

Dependent Variable: Attitude

1,896 ,046 1,805 1,987

2,050 ,046 1,959 2,141

2,792 ,046 2,701 2,883

3,171 ,046 3,080 3,262

Organisatie
Statisch

Dynamisch

Statisch

Dynamisch

Inhoud
Slecht

Goed

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 

 
 

De vaststelling in Figuur 1 is dat de websites met inhoud, ongeacht of het goed of slechts is, 

beter scoren met de dynamische organisatie dan met de statische organisatie kan hier worden 

genuanceerd. Zoals blijkt uit figuur 2 is er geen significant verschil tussen goede inhoud 
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enerzijds en het gebruik van statische en dynamische organisatie anderzijds in de websites 

omdat de betrouwbaarheidsintervallen elkaar deels overlappen. Dit betekent dat websites met 

goede inhoud een betere evaluatie hebben als die gebruik maken van een dynamische 

organisatie i.p.v. statische organisatie. 

 

3.3.1.1.7 Interactie-effect tussen ‘organisatie’ en ‘interactiviteit’ 

 

Figuur 69: Variantie-analyse: Interactie-effect tussen ‘organisatie’ en ‘interactiviteit’ 
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Wat hier opvalt is dat de lijnen op het eerste zicht niet evenwijdig zijn, zodat het effect van de 

‘organisatie’ factorafhankelijk is van het niveau van de ‘motivatie’-factor. Het eerder 

geconstateerde significante interactie-effect, wordt dus hier grafisch bevestigd. Bij de 

significante interactie-effecten is het de vraag welke combinaties van factorniveaus precies 

voor de significantie zorgen. De volgende figuur kan hierbij helpen. 

13. Organisatie * Interactiviteit

Dependent Variable: Attitude

2,204 ,046 2,113 2,295

2,483 ,046 2,392 2,574

2,358 ,046 2,267 2,449

2,863 ,046 2,772 2,953

Interactiviteit
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Hoog
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Hoog

Organisatie
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Dynamisch

Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

 



Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen 

 

 - 86 - 

 

Zoals blijkt uit Figuur 2 is per type organisatie (statisch en dynamisch) een significant 

verschil tussen het gebruik van lage en hoge interactiviteit in de websites omdat telkens de 

twee betrouwbaarheidsintervallen elkaar niet overlappen. Als conclusie kan men dus zeggen 

dat de evaluatie van de websites met statische organisatie positiever is als men gebruik maakt 

van hoge interactiviteit dan van lage interactiviteit. De evaluatie van de websites met 

dynamische organisatie is positiever als men de hoge interactiviteit hanteert i.p.v. lage 

interactiviteit. 

 

3.3.1.1.8 Interactie-effect tussen ‘motivatie’, ‘inhoud’ en 

‘organisatie’ 
 
Figuur 70: Variantie-analyse: Interactie-effect tussen ‘motivatie’, ‘inhoud’ en ‘organisatie’ 
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Het eerder geconstateerde significante interactie-effect, wordt dus hier grafisch bevestigd 

aangezien de lijnen relatief gezien niet evenwijdig zijn. Bij de significante interactie-effecten 

is het de vraag welke combinaties van factorniveaus precies voor de significantie zorgen. De 

volgende figuur kan hierbij helpen. 

 

9. Motivatie * Inhoud * Organisatie

Dependent Variable: Attitude

2,167 ,065 2,038 2,295

1,692 ,065 1,563 1,820

3,900 ,065 3,771 4,029
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Zoals blijkt uit Figuur 2 is per type motivatie (informatie en fun) een significant verschil 

tussen enerzijds het gebruik van slechte en goede inhoud en anderzijds het gebruik van 

statische en dynamische organisatie in de websites omdat telkens de 

betrouwbaarheidsintervallen elkaar niet overlappen. Als conclusie kan men dus zeggen dat de 
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evaluatie van de websites met motivatie informatie positiever is als men gebruik maakt van 

goede inhoud en statische organisatie dan van slechte inhoud en statische organisatie. De 

evaluatie van de websites met motivatie fun is veel positiever als men goede inhoud en 

dynamische organisatie hanteert i.p.v. slechte inhoud en dynamische organisatie. 

 
3.3.1.1.9 Interactie-effect tussen ‘motivatie’, ‘inhoud’ en 

‘interactiviteit’ 
 
 
Figuur 71: Variantie-analyse: Interactie-effect tussen ‘motivatie’, ‘inhoud’ en ‘interactiviteit’ 
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Het eerder geconstateerde significante interactie-effect, wordt dus hier grafisch bevestigd 

aangezien de lijnen niet evenwijdig zijn. Bij de significante interactie-effecten is het de vraag 

welke combinaties van factorniveaus precies voor de significantie zorgen. De volgende figuur 

kan hierbij helpen. 

 

12. Motivatie * Inhoud * Interactiviteit

Dependent Variable: Attitude

1,808 ,065 1,680 1,937

2,050 ,065 1,921 2,179

2,792 ,065 2,663 2,920

3,417 ,065 3,288 3,545
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Er valt op te merken dat er geen significante verschillen zijn tussen enerzijds een website met 

motivatie informatie, slechte inhoud en lage interactiviteit en anderzijds een website met 

motivatie informatie, slechte inhoud en hoge interactiviteit (cfr. Website met motivatie fun en 

goede informatie) aangezien de betrouwbaarheidsintervallen elkaar overlappen. Als conclusie 

kan wel gezegd worden dat websites met als motivatie informatie en waarin goede inhoud in 
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verwerkt is en waarbij de interactiviteit hoog is, dat die website een positievere evaluatie zal 

krijgen dan éénzelfde website met lage interactiviteit. Men zal een positievere houding 

hebben tegenover websites met motivatie fun, slechte inhoud en hoge interactiviteit dan 

dezelfde website maar dan met lage interactiviteit.  

 

3.4 Conclusie 

 
 

Vaststelling is dat hypothese 1a en 1b niet bewezen zijn, aangezien het interactie-effect tussen 

‘motivatie’, ‘inhoud’, ‘organisatie’ en ‘interactiviteit’ niet significant is. Toch is het interactie-

effect tussen ‘motivatie’, ‘inhoud’ en ‘organisatie’ wel significant. Een mogelijke verklaring 

zou kunnen zijn dat de kinderen meer aandacht besteden aan de inhoud en de organisatie bij 

het bezoeken van een website i.p.v. het feit dat de websites interactieve elementen bezitten. 

Ook de hoofdeffecten van ‘inhoud’, ‘organisatie’ en ‘interactiviteit’ zijn significant (cfr. 

hypothese 1c, 1d en 1e). 
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Hoofdstuk 4: Hypothese 2 

 
 

 
Pleasure, Arousal Pleasure, Arousal Pleasure, Arousal Pleasure, Arousal     en en en en     TelepresenceTelepresenceTelepresenceTelepresence     zullen  zullen  zullen  zullen     verbeterenverbeterenverbeterenverbeteren        bij bij bij bij     een een een een     

stijging stijging stijging stijging  in score  in score  in score  in score     vanvanvanvan     de  de  de  de     perceptieperceptieperceptieperceptie     van  van  van  van     Interactiviteit.Interactiviteit.Interactiviteit.Interactiviteit.    

    

 
 

4.1 Cronbach’s Alpha en summated scale 

 

De berekening van de ‘ summated scale’ dient echter te worden voorafgegaan door een 

betrouwbaarheidsanalyse, en meer bepaald door de berekening van Cronbach’s Alpha. Dit zal 

worden uitgevoerd op de volgende factoren, namelijk pleasure, arousal en telepresence. 

 
Voor de eerste factor, pleasure, betekent dit dat Cronbach’s Alpha wordt berekend in functie 

van de variabelen: 

 Tevreden  

 Ontspannen  

 Blij 

 
Figuur 72: Cronbach’s Alpha voor de items van pleasure 
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Dus, aangezien de Alpha-waarde van .828 groter is dan .60, gaat het om een heel goed 

resultaat en is een eliminatie van één van de drie uitspraken overbodig. De berekening van 

een ‘summated scale’ is dus meteen toegestaan. 
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Voor de tweede factor, arousal, betekent dit dat Cronbach’s Alpha wordt berekend in functie 

van de variabelen: 

 Klaar wakker 

 Opgewonden  

 Zenuwachtig  

 
Figuur 73: Cronbach’s Alpha voor de items van arousal 
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Item-Total Statistics

5,71 2,843 ,304 ,274 -,053a

5,62 2,646 ,347 ,270 -,168a

5,85 4,089 -,059 ,006 ,684
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The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates
reliability model assumptions. You may want to check item codings.

a. 

 
 

Dus, aangezien de Alpha-waarde van .336 kleiner is dan .60, gaat het om een slecht resultaat. 

De berekening van de summated scale van de drie variabelen is uitgesloten. Als we echter 

variabele zenuwachtig weglaten dan stijgt de Alpha-waarde tot .684, wat een goed resultaat is. 

Reden voor negatief teken als je eerste of tweede item weglaat, is dat derde item negatief 

(maar helemaal niet significant) gecorreleerd is met de twee eerste. De eerste twee zijn wel 

vrij hoog gecorreleerd met elkaar, namelijk .519. We zullen hier dus wel een summated scale 

toepassen op de items ‘klaar wakker’ en ‘opgewonden’. 
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Voor de derde factor, telepresence, betekent dit dat Cronbach’s Alpha wordt berekend in 

functie van de variabelen: 

 Tijdens het bekijken van de website was mijn lichaam in de kamer, maar mijn 

gedachten waren aanwezig in de wereld van de website. 

 Tijdens het bekijken van de website vergat ik dat ik meedeed aan het onderzoek 

 De wereld van de website leek me enkel “iets dat ik bezocht” eerder dan “iets dat ik 

zag”. 

 
Figuur 74: Cronbach’s Alpha voor de items van telepresence 
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Dus, aangezien de Alpha-waarde van .743 groter is dan .60, gaat het om een heel goed 

resultaat en is een eliminatie van één van de drie uitspraken overbodig. De berekening van 

een ‘summated scale’ is dus meteen toegestaan. 

 

4.2 Lineaire regressieanalyse 

 

4.2.1 Inleiding 

 
Regressieanalyse is een techniek waarbij men de causaliteit nagaat tussen: 

 Één afhankelijke (te verklaren) interval- of ratiogeschaalde variabele 

 En één of meerdere onafhankelijke (verklarende) interval- of ratiogeschaalde 

variabelen. 

 
Men tracht dus de variatie in één afhankelijke variabele zo goed mogelijk te 

verklaren aan de hand van de variatie in één of meerdere onafhankelijke variabelen. 
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In mijn onderzoek, voor deze hypothese, moet er één lineaire regressieanalyses 

uitgevoerd worden aangezien we hier zitten met één afhankelijke variabele, namelijk 

attitude t.o.v. de website en drie onafhankelijke variabelen, zijnde pleasure, arousal 

en telepresence.  

 
De gegevensset waarop de regressieanalyses worden uitgevoerd zijn 

doorsnedegegevens (cross-sectie). Hier heeft men voor meerdere subjecten 

observaties op één tijdstip.  

 
Ik zal tevens gebruik maken van de ‘Enter’ methode want bij deze methode worden 

alle variabelen die aangeduid zijn, opgenomen in het model. Men kan dan na het 

bekijken van de analyse-output verkiezen om variabelen te elimineren die niet 

significant bijdragen tot de verklaring van het model om zo de analyse een tweede 

keer te laten lopen.  

 
4.2.2 Cross-sectie analyse  

 
De regressiemodellen zien er als volgt uit: 

 
 

Pleasure= b0 + b1 x item 1 + b2 x item 2 

Arousal= b0 + b1 x item 1 + b2 x item 2 

Telepresence= b0 + b1 x item 1 + b2 x item 2 

Met item 1: “Ik kon chatten met andere kinderen die dezelfde interesse hebben in Disney 

Land.” 

En item 2: “Ik kon meteen chatten met het pretpark voor verdere vragen over de attracties.” 

 
 
Er moet bij lineaire regressie drie stappen doorlopen worden: 

1. Controle van de assumpties 

2. Controle van de zinvolheid van het model 

3. Interpretatie van de regressiecoëfficiënten 
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4.2.2.1 Controle van de assumpties 

 
1. Causaliteit 

Ik wens het effect van een aantal onafhankelijke variabelen op een andere afhankelijke 

variabele na te gaan. We hebben drie modellen opgesteld, waarbij interactiviteit aan de 

basis ligt van pleasure, arousal en telepresence. 

 
2. Alle relevante variabelen moeten in overweging genomen worden 

 
Figuur 75: Scatterplots pleasure, arousal en telepresence 
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Er valt op te merken dat er 
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3. Afhankelijke en onafhankelijke variabelen moeten minstens intervalgeschaald 

zijn 

Aan deze assumptie is voldaan. 

 
4. Lineair verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

Ook aan deze assumptie is voldaan aangezien de Scatterplots geen patroon vertonen, 

wat wijst op een lineair verband. 

 
5. Additief verband tussen de afhankelijke en afhankelijke variabelen 

Er wordt niet uitgegaan van een interactie tussen de onafhankelijke variabelen.  

 
6. Residuen moeten aan volgende eigenschappen voldoen: 

o Onafhankelijkheid 

Deze assumptie houdt in dat elke observatie onafhankelijk van de andere dient 

te gebeuren.  

o Normaliteit 

De normaliteit van de residuen kan formeel worden getest aan de hand van een 

niet-parametrische test: de ‘Kolmogorov-Smirnov’-test. Deze test doet beroep 

op de aan de dataset toegevoegde gestandaardiseerde residuen. 

 
Figuur 76: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pleasure, arousal en telepresence 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

In de bekomen output is vooral de waarde in de laatste regel van belang (namelijk Asymp. 

Sig. (2-tailed). Vermits deze waarden allemaal groter zijn dan .05 wordt de nul-hypothese, 

die overeenstemt met een normale verdeling van de variabelen pleasure, arousal en 

telepresence, behouden. 
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o Homoscedasticiteit 

Zoals men kan zien vertonen de Scatterplots geen patroon (bijvoorbeeld de 

driehoek, die zich opent naar links of naar rechts, of de diamant) zodat hier niet 

geschonden wordt aan de homoscedasticiteitseis. Aan deze assumptie is dus 

voldaan. 

 
7. Voldoende aantal waarnemingen 

Er moeten minstens vijf maal zoveel observaties zijn als de te schatten parameters (4) 

voor elk van de modellen. Het totaal aantal waarnemingen voor elk model moeten 

minstens 20 (5*4) zijn, terwijl er in totaal 240 respondenten zijn. Aan deze 

voorwaarde is dus ook voldaan. 

 
8. Geen multicollineariteit 

Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden aan de hand van de ‘Condition index’. 

 
Figuur 77: Collinearity pleasure, arousal en telepresence 
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Collinearity Diagnostics a

3,714 1,000 ,00 ,01 ,01 ,01
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Variance Proportions

Dependent Variable: telepresencea. 
 

 
De ‘condition index’ is overal kleiner dan 30 (namelijk 9,471), wat erop wijst dat er geen 

multicollineariteit is.  

 

9. Uitschieters 

Stap 2 en 3 zullen uitgevoerd worden aan de hand van de dataset exclusief de 

uitschieters. 

Figuur 78: Uitschieters pleasure, arousal en telepresence 
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het gemiddelde residu liggen.  
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Casewise Diagnosticsa
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4.2.2.2 Controle van de zinvolheid van de modellen 

 
Figuur 79: Anova pleasure, arousal en telepresence 
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De p-waarden in de ‘ANOVA’ tabellen geven een inzicht in het al dan niet verwerpen van de 

volgende nul-hypothese: H0: ‘Adjusted R Square’= 0, of m.a.w. b0= b1= b2= b3= 0. Er valt op 

te merken dat de p-waarden <.05 waardoor men de nul-hypothese kan verwerpen, met als 

gevolg dat de drie modellen zinvol zijn. 
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Figuur 80: R Square pleasure, arousal en telepresence 
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Uit deze tabellen blijken dat respectievelijk 11,4%, 29,1% en 11,5% van de variatie in de 

afhankelijke variabele wordt verklaard door de variatie in de opgenomen onafhankelijke 

variabelen (zie determinatiecoëfficiënt of R Square). Beter is te kijken naar de ‘Adjusted R 

Square’: deze corrigeert voor het aantal onafhankelijke variabelen in de 

regressievergelijking. Voor een cross-sectie analyse is een ‘Adjusted R Square van kleiner 

dan .50 geen goede score, wat hier voor alle drie het geval is. 
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4.2.2.3 Interpretatie van de regressiecoëfficiënten 
 

Aan de hand van de tabel ‘Coefficients’ kunnen de waarden voor de b’s in het regressiemodel 

concreet worden ingevuld: 

 
In de vergelijking staat: 

 Item 1 voor “Ik kon chatten met andere kinderen die dezelfde interesse hebben in 

Disney Land.” 

 Item 2 voor “Ik kon meteen chatten met het pretpark voor verdere vragen over de 

attracties.” 

 
4.2.2.3.1 Pleasure 
 
 
Figuur 81: Coefficients pleasure 
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Pleasure= 1,479 + .183 x navigatie + .034 x item 1 + .187 x item 2 

 

De interpretatie van de regressiecoëfficiënten dient echter te gebeuren na de interpretatie van 

de p-waarde, met H0: bi= 0. De variabele ‘Item 1’ is niet significant verschillend van nul want 

p-waarde >.05. We gaan dus deze variabele verwijderen uit de lijst van onafhankelijke 

variabelen. We gaan dus het onderstaande model schatten: 

 
Pleasure= b0 + b1 x navigatie + b2 x item 2 

 

Deze herschatting gaat in principe samen met een nieuwe controle van de assumpties. Ik haal 

hier de belangrijkste statistieken uit, namelijk de normaliteit van de residuen, de 

multicollineariteit en de uitschieters. Aan alle andere assumpties is voldaan. 
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a/ Normaliteit van de residuen 

De normaliteit van de residuen kan formeel worden getest aan de hand van een niet-

parametrische test: de ‘Kolmogorov-Smirnov’-test. Deze test doet beroep op de aan de dataset 

toegevoegde gestandaardiseerde residuen. 

 
Figuur 82: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pleasure 
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In de bekomen output is vooral de waarde in de laatste regel van belang (Asymp. Sig. (2-

tailed):.080. Vermits deze waarden groter is dan .05 wordt de nul-hypothese, die 

overeenstemt met een normale verdeling van de variabelen pleasure, behouden. 

 
b/ Multicollineariteit 

Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden aan de hand van de ‘Condition index’. 

 
Figuur 83: Collinearity pleasure 
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De ‘condition index’ is kleiner dan 30 (7,876), wat erop wijst dat er geen multicollineariteit 

is. 
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c/ Uitschieters 

Stap 2 en 3 zullen uitgevoerd worden aan de hand van de dataset exclusief de uitschieters. 

 
Figuur 84: Uitschieters pleasure 
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Deze tabel toont aan dat de punten die 

overeenstemmen met de rijnummers (zie 

case number) inderdaad uitschieters 

zijn, aangezien zij niet in een range van 

twee standaardafwijkingen van het 

gemiddelde residu liggen.  

 
Figuur 85: Anova pleasure 
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De p-waarde in de ‘ANOVA’ tabel geeft een inzicht in het al dan niet verwerpen van de 

volgende nul-hypothese: H0: ‘Adjusted R Square’= 0, of m.a.w. b0= b1= b2= 0. Er valt op te 

merken dat de p-waarde <.05 waardoor men de nul-hypothese kan verwerpen, met als gevolg 

dat het model zinvol is. 
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Figuur 86: R Square pleasure 
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met het pretpark voor verdere vragen over de attracties.

a. 

Dependent Variable: pleasureb. 
 

Uit deze tabel blijkt dat respectievelijk 11,4% van de variatie in de afhankelijke variabele 

wordt verklaard door de variatie in de opgenomen onafhankelijke variabelen (zie 

determinatiecoëfficiënt of R Square). Beter is te kijken naar de ‘Adjusted R Square’: deze 

corrigeert voor het aantal onafhankelijke variabelen in de regressievergelijking. Voor een 

cross-sectie analyse is een ‘Adjusted R Square van kleiner dan .50 geen goede score, wat hier 

het geval is. 

 
Figuur 87: Coefficients pleasure 

Coefficients a

1,514 ,204 7,431 ,000

,192 ,050 ,238 3,816 ,000 ,999 1,001

,201 ,051 ,249 3,985 ,000 ,999 1,001

(Constant)

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over
de attracties.

Navigatie

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: pleasurea. 
 

Pleasure= 1,514 + .201 x navigatie + .192 x item 2 

 

Nu kunnen we overgaan tot de interpretatie. Zo kan het nuttig zijn, alvorens de bekomen 

regressieresultaten (b’s of beta’s) te vergelijken, elke onafhankelijke variabele een verwacht 

teken te geven en een idee te hebben van de grootte van het verwachte effect. 

 
 Navigatie (+): hoe meer keuze in de navigatie, hoe blijer de kinderen zijn 

 Item 2 (+): hoe vlugger en hoe beter de communicatie met het pretpark, hoe blijer de 

kinderen zijn 

 
De regressiecoëfficiënt van bijvoorbeeld de variabele ‘navigatie’ geeft aan dat een toename 

van navigatie mogelijkheden met één eenheid, leidt tot een toename in het plezier met .201 

(cfr voor item 2). Het effect van ‘navigatie’ op plezierigheid is groter dan dat van ‘item 2’. 
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4.2.2.3.2 Arousal 
 
Figuur 88: Coefficients arousal 

Coefficients a

1,675 ,225 7,445 ,000

-,093 ,049 -,107 -1,890 ,060 ,997 1,003

,218 ,047 ,276 4,634 ,000 ,893 1,119

,326 ,053 ,369 6,189 ,000 ,896 1,116

(Constant)

Navigatie

Ik kon chatten met
andere kinderen die
dezelfde interesse
hebben in Disney land.

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over de
attracties.

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Arousala. 
 

Arousal= 1,675 - .093 x navigatie + .218 x item 1 + .326 x item 2 

 
De interpretatie van de regressiecoëfficiënten dient echter te gebeuren na de interpretatie van 

de p-waarde, met H0: bi= 0. Alleen de variabele ‘Item 1’ is niet significant verschillend van 

nul want p-waarde >.05. We gaan dus deze variabele verwijderen uit de lijst van 

onafhankelijke variabelen. We gaan dus het onderstaande model schatten: 

 
Arousal= b0 + b1 x item 1 + b2 x item 2 

 
Deze herschatting gaat in principe samen met een nieuwe controle van de assumpties. Ik haal 

hier de belangrijkste statistieken uit, namelijk de normaliteit van de residuen, de 

multicollineariteit en de uitschieters. Aan alle andere assumpties is voldaan. 

 

a/ Normaliteit van de residuen 

De normaliteit van de residuen kan formeel worden getest aan de hand van een niet-

parametrische test: de ‘Kolmogorov-Smirnov’-test. Deze test doet beroep op de aan de dataset 

toegevoegde gestandaardiseerde residuen. 
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Figuur 89: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test arousal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

240

,0000000

,99580711

,030

,030

-,026

,468

,981

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

In de bekomen output is vooral de waarde in de laatste regel van belang (Asymp. Sig. (2-

tailed):.981. Vermits deze waarden groter is dan .05 wordt de nul-hypothese, die 

overeenstemt met een normale verdeling van de variabelen pleasure, behouden. 

 
 
b/ Multicollineariteit 

Dit kan bijvoorbeeld onderzocht worden aan de hand van de ‘Condition index’. 

 
Figuur 90: Collinearity arousal 

Collinearity Diagnostics a

2,840 1,000 ,01 ,01 ,02

,095 5,478 ,01 ,51 ,80

,065 6,605 ,97 ,47 ,18

Dimension
1

2

3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)

Ik kon meteen
chatten met
het pretpark
voor verdere
vragen over
de attracties.

Ik kon chatten
met andere
kinderen die

dezelfde
interesse
hebben in

Disney land.

Variance Proportions

Dependent Variable: Arousala. 
 

De ‘condition index’ is overal kleiner dan 30 (6,605), wat erop wijst dat er geen 

multicollineariteit is. 
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c/ Uitschieters 

Stap 2 en 3 zullen uitgevoerd worden aan de hand van de dataset exclusief de uitschieters. 

 
Figuur 91: Uitschieters arousal 

Casewise Diagnostics a

2 2,018 5,00 3,1375 1,86254

5 2,106 4,50 2,5563 1,94369

18 2,364 5,00 2,8178 2,18218

51 -2,131 1,50 3,4668 -1,96678

79 -2,179 1,00 3,0115 -2,01154

81 -2,179 1,00 3,0115 -2,01154

96 2,599 4,50 2,1011 2,39893

101 -2,179 1,00 3,0115 -2,01154

143 -2,341 1,50 3,6605 -2,16050

144 -2,057 1,50 3,3990 -1,89898

158 2,018 5,00 3,1375 1,86254

205 -2,179 1,00 3,0115 -2,01154

213 2,057 4,00 2,1011 1,89893

Case Number
2

5

18

51

79

81

96

101

143

144

158

205

213

responden
tnummer Std. Residual Arousal

Predicted
Value Residual

Dependent Variable: Arousala. 

Deze tabel toont aan dat de punten die 

overeenstemmen met de rijnummers (zie 

case number) inderdaad uitschieters 

zijn, aangezien zij niet in een range van 

twee standaardafwijkingen van het 

gemiddelde residu liggen.  

 
Figuur 92: Anova arousal 

ANOVAb

57,247 2 28,624 43,580 ,000a

147,125 224 ,657

204,372 226

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Ik kon chatten met andere kinderen die dezelfde interesse
hebben in Disney land., Ik kon meteen chatten met het pretpark voor verdere vragen
over de attracties.

a. 

Dependent Variable: Arousalb. 
 

De p-waarde in de ‘ANOVA’ tabel geeft een inzicht in het al dan niet verwerpen van de 

volgende nul-hypothese: H0: ‘Adjusted R Square’= 0, of m.a.w. b0= b1= b2= 0. Er valt op te 

merken dat de p-waarde <.05 waardoor men de nul-hypothese kan verwerpen, met als gevolg 

dat het model zinvol is. 
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Figuur 93: R Square arousal 

Model Summary b

,529a ,280 ,274 ,81044
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Ik kon chatten met andere
kinderen die dezelfde interesse hebben in Disney
land., Ik kon meteen chatten met het pretpark voor
verdere vragen over de attracties.

a. 

Dependent Variable: Arousalb. 
 

Uit deze tabel blijkt dat respectievelijk 11,5% van de variatie in de afhankelijke variabele 

wordt verklaard door de variatie in de opgenomen onafhankelijke variabelen (zie 

determinatiecoëfficiënt of R Square). Beter is te kijken naar de ‘Adjusted R Square’: deze 

corrigeert voor het aantal onafhankelijke variabelen in de regressievergelijking. Voor een 

cross-sectie analyse is een ‘Adjusted R Square van kleiner dan .50 geen goede score, wat hier 

het geval is. 

 
Figuur 94: Coefficients arousal 

Coefficients a

1,400 ,173 8,106 ,000

,323 ,053 ,366 6,105 ,000 ,896 1,116

,223 ,047 ,283 4,721 ,000 ,896 1,116

(Constant)

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over de
attracties.

Ik kon chatten met
andere kinderen die
dezelfde interesse
hebben in Disney land.

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Arousala. 
 

Arousal= 1,400 + 223 x item 1 + 323 x item 2 

 
Nu kunnen we overgaan tot de interpretatie. Zo kan het nuttig zijn, alvorens de bekomen 

regressieresultaten (b’s of beta’s) te vergelijken, elke onafhankelijke variabele een verwacht 

teken te geven en een idee te hebben van de grootte van het verwachte effect. 

 
 Item 1 (+): hoe vlugger en hoe beter de communicatie met de andere kinderen, hoe 

meer opwinding de kinderen ervaren 

 Item 2 (+): hoe vlugger en hoe beter de communicatie met het pretpark, hoe meer 

opwinding de kinderen ervaren 
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De regressiecoëfficiënt van bijvoorbeeld de variabele ‘Item 1’ geeft aan dat een toename van 

item 1 met één eenheid, leidt tot een toename in opwinding met .223 (cfr item 2). Het effect 

van ‘item 2’ op de opwinding is groter dan dat van ‘item 1’. 

 

4.2.2.3.3 Telepresence 
 
Figuur 95: Coefficients telepresence 

Coefficients a

1,538 ,202 7,625 ,000

,098 ,045 ,137 2,205 ,028 ,999 1,001

,119 ,042 ,185 2,813 ,005 ,893 1,119

,143 ,048 ,197 2,995 ,003 ,894 1,119

(Constant)

Navigatie

Ik kon chatten met
andere kinderen die
dezelfde interesse
hebben in Disney land.

Ik kon meteen chatten
met het pretpark voor
verdere vragen over de
attracties.

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: telepresencea. 
 

Telepresence= 1,538 + .098 x navigatie + .119 x item 1 + .143 x item 2 

 
De interpretatie van de regressiecoëfficiënten dient echter te gebeuren na de interpretatie van 

de p-waarden, met H0: bi= 0. Alle variabelen zijn significant verschillend van nul (p-waarde 

<.05). Zo kan het nuttig zijn, alvorens de bekomen regressieresultaten (b’s of beta’s) te 

vergelijken, elke onafhankelijke variabele een verwacht teken te geven en een idee te hebben 

van de grootte van het verwachte effect. 

 
 Navigatie (+): hoe meer keuze in de navigatie, hoe meer de kinderen zich inleven in de 

website 

 Item 1 (+): hoe vlugger en hoe beter de communicatie met de andere kinderen, hoe 

meer de kinderen zich inleven in de website 

 Item 2 (+): hoe vlugger en hoe beter de communicatie met het pretpark, hoe meer de 

kinderen zich inleven in de website 

 
De regressiecoëfficiënt van bijvoorbeeld de variabele ‘navigatie’ geeft aan dat een toename 

van navigatie mogelijkheden met één eenheid, leidt tot een toename in het inleefvermogen 

van kinderen in de website met slechts .089 (cfr item 1 en 2). Het effect van ‘item 2’ op het 

inleefvermogen van kinderen in een website is het grootst bij item 2. 
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Hoofdstuk 5: Hypothese 3 

 
 

 
De  Attitude  t.o.v.  De  Attitude  t.o.v.  De  Attitude  t.o.v.  De  Attitude  t.o.v.  dededede     website website website website     zal  zal  zal  zal     verbeterenverbeterenverbeterenverbeteren     bij  bij  bij  bij     een een een een     stijgingstijgingstijgingstijging        in in in in 

score  score  score  score  van van van van     Pleasure, Pleasure, Pleasure, Pleasure,     Arousal Arousal Arousal Arousal     en en en en     TTTTelepresenceelepresenceelepresenceelepresence    

 

 
 

5.1 Lineaire regressieanalyse 

 

5.1.1 Cross-sectie analyse 

 
Het regressiemodel ziet er als volgt uit: 

 
 

Attitude t.o.v. de website= b0 + b1 x Pleasure + b2 x Arousal + b3 x Telepresence 

 
 
 
Er moet bij lineaire regressie drie stappen doorlopen worden: 

1. Controle van de assumpties 

2. Controle van de zinvolheid van het model 

3. Interpretatie van de regressiecoëfficiënten 

 

5.1.1.1 Controle van de assumpties 

 

1. Causaliteit 

We wensen het effect van een aantal onafhankelijke variabelen op een andere 

afhankelijke variabele na te gaan. We hebben een model opgesteld, waarbij pleasure, 

arousal en telepresence aan de basis liggen van de attitude t.o.v. de website. 

 
 
 
 

2. Alle relevante variabelen moeten in overweging genomen worden 
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Het niet opnemen van alle relevante onafhankelijke variabelen kan de regressie-

resultaten vertekenen. Een mogelijkheid om te achterhalen of variabelen ontbreken is 

de inspectie van de (ZPRED,ZRESID)-grafiek. 

 
Figuur 96: Scatterplot attitude 
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Dependent Variable: Attitude

 

Er valt op te merken dat er geen 

aanwezigheid is van een patroon in de 

(ZPRED,ZRESID) grafiek waardoor het 

laat vermoeden dat alle relevante 

onafhankelijke variabelen deel uitmaken 

van het model. 

 

3. Afhankelijke en onafhankelijke variabelen moeten minstens intervalgeschaald 

zijn 

De gehanteerde schalen zijn 5-punts Semantische differentialen voor pleasure en 

arousal en 5-punts Likertschalen voor telepresence. De assumptie van gelijke 

intervallen staat echter toe om deze schalen met vijf antwoordmogelijkheden te 

aanzien als intervalschalen. 

 
4. Lineair verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 
 

Figuur 97: Scatterplot attitude 
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Het werken met een lineair verband is hier 

verantwoord, vermits de 

(ZPRED,ZRESID)-grafiek geen patroon 

vertoont (bijvoorbeeld een parabool) dat 

wijst op een niet-lineair verband. 

5. Additief verband tussen de afhankelijke en afhankelijke variabelen 
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Er wordt niet uitgegaan van een interactie tussen de onafhankelijke variabelen 

(pleasure, arousal en telepresence). 

 
6. Residuen moeten aan volgende eigenschappen voldoen: 

 
a. Onafhankelijkheid 

Deze assumptie houdt in dat elke observatie onafhankelijk van de andere dient 

te gebeuren.  

 
b. Normaliteit 

Figuur 98: Histogram en Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
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In deze figuur wordt een histogram van de 

gestandaardiseerde residuen weergegeven. 

Zoals men visueel kan waarnemen, zijn de 

residuen ‘min of meer’ normaal verdeeld. 

Dus de verdeling van de residuen volgt het 

patroon van de normaal curve indien aan 

de normaliteit-assumptie is voldaan. 

Ook de ‘normal probability plot’ geeft een 

visuele voorstelling van normaliteit. De 

geblokte lijn is, zoals te zien, heel dicht bij de 

45°-lijn. Dit garandeert dus de normaliteit. 

 
De normaliteit van de residuen kan ook formeel worden getest aan de hand van 

een niet-parametrische test: de ‘Kolmogorov-Smirnov’-test. Deze test doet 

beroep op de aan de dataset toegevoegde gestandaardiseerde residuen. 

 
Figuur 99: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

240

,0000000

,99370403

,050

,041

-,050
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N
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Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Standardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

In de bekomen output is vooral de 

waarde in de laatste regel van belang 

(Asymp. Sig. (2-tailed):.580. Vermits 

deze waarde groter is dan .05 wordt de 

nul-hypothese, die overeenstemt met 

een normale verdeling van de 

variabele, behouden. 

 
Dus, de conclusie op basis van het histogram en de ‘normal probability plot’ wordt hier 

formeel bevestigd: de gestandaardiseerde residuen zijn normaal verdeeld. 

 
c. Homoscedasticiteit 

 
Figuur 100: Scatterplot attitude 
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Zoals men kan zien vertoont deze 

grafiek geen patroon (bijvoorbeeld 

de driehoek, die zich opent naar 

links of naar rechts, of de diamant) 

zodat niet geschonden wordt aan 

de homoscedasticiteitseis. 

 

7. Voldoende aantal waarnemingen 

Er moeten minstens vijf maal zoveel observaties zijn als de te schatten parameters (4). 

Het totaal aantal waarnemingen moeten minstens 20 (5*4) zijn, terwijl er in totaal 240 

respondenten zijn. Aan deze voorwaarde is dus ook voldaan. 

 
 
 
 

8. Geen multicollineariteit 



Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen 

 

 - 114 - 

 

Dit kan onderzocht worden aan de hand van de ‘Condition index’ of ‘Tolerance’. 
 

Figuur 101: Collinearity en Coefficients attitude 

Collinearity Diagnostics a

3,826 1,000 ,00 ,01 ,00 ,00

,105 6,022 ,02 ,53 ,10 ,06

,046 9,165 ,93 ,46 ,09 ,01

,023 12,927 ,05 ,00 ,81 ,93

Dimension
1

2

3

4

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) Arousal pleasure telepresence

Variance Proportions

Dependent Variable: Attitudea. 
 

Een ‘condition index’ van 30 of meer wijst op een sterke aanwezigheid van 

multicollineariteit. De maximale waarde bedraagt 12,927, <30, waardoor men kan zeggen dat 

het probleem zich hier niet stelt. 

Coefficients a

,257 ,168 1,536 ,126

-,065 ,042 -,066 -1,546 ,124 ,955 1,047

,605 ,069 ,568 8,723 ,000 ,406 2,466

,304 ,077 ,255 3,922 ,000 ,407 2,458

(Constant)

Arousal

pleasure

telepresence

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Attitudea. 
 

De tolerance is de proportie van de variantie in een onafhankelijke variabele die onafhankelijk 

is van elk van de andere onafhankelijke variabelen. Er is geen multicollineariteitsprobleem 

aangezien alle waarden groter zijn dan .10 (minimale waarde bedraagt .406. 

 
9. Uitschieters 

Figuur 102: Uitschieters attitude 

Casewise Diagnostics a

2,767 5,00 3,2304 1,76964

2,345 5,00 3,5004 1,49962

2,473 4,00 2,4180 1,58196

2,367 3,50 1,9862 1,51377

2,631 4,00 2,3174 1,68256

2,315 4,00 2,5192 1,48079

2,266 4,00 2,5510 1,44900

-2,233 2,00 3,4280 -1,42804

-2,346 2,00 3,5004 -1,50038

-2,309 1,75 3,2268 -1,47683

-2,492 2,00 3,5939 -1,59393

-2,485 1,50 3,0892 -1,58921

-3,645 1,00 3,3310 -2,33096

-2,081 2,00 3,3310 -1,33096

Case Number
27

53

95

96

98

100

103

139

141

142

143

144

145

150

Std. Residual Attitude
Predicted

Value Residual

Dependent Variable: Attitudea. 
 

Deze tabel toont aan dat de punten die 

overeenstemmen met de rijnummers 

(zie case number) inderdaad 

uitschieters zijn, aangezien zij niet in 

een range van twee 

standaardafwijkingen van het 

gemiddelde residu liggen. 

 
Figuur 103: Scatterplot attitude 



Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen 

 

 - 115 - 

 

Een visuele bevestiging van dit kan via een ‘Scatterplot’.  
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Men zal nu stap 2 en stap 3 uitvoeren aan de hand van de dataset exclusief de 

uitschieters. 

 
 
5.1.1.2 Controle van de zinvolheid van het model 

 
Figuur 104: Anova attitude 

ANOVAb

150,131 3 50,044 186,272 ,000a

59,642 222 ,269

209,774 225

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), telepresence, Arousal, pleasurea. 

Dependent Variable: Attitudeb. 
 



Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen 

 

 - 116 - 

 

De p-waarde in de ‘ANOVA’ tabel geeft een inzicht in het al dan niet verwerpen van de 

volgende nul-hypothese: H0: ‘Adjusted R Square’= 0, of m.a.w. b0= b1= b2= b3= 0. Er valt op 

te merken dat de p-waarde <.05 waardoor men de nul-hypothese kan verwerpen, met als 

gevolg dat het model zinvol is. 

 
Figuur 105: R Square attitude 

Model Summary b

,846a ,716 ,712 ,51832
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), telepresence, Arousal, pleasurea. 

Dependent Variable: Attitudeb. 
 

Uit deze tabel blijkt dat 71,6% van de variatie in de afhankelijke variabele wordt verklaard 

door de variatie in de opgenomen onafhankelijke variabelen (zie determinatiecoëfficiënt of R 

Square). Beter is te kijken naar de ‘Adjusted R Square’: deze corrigeert voor het aantal 

onafhankelijke variabelen in de regressievergelijking. Voor een cross-sectie analyse is .712 

een goede score (.50 is de ondergrens). 

 

5.1.1.3 Interpretatie van de regressiecoëfficiënten 
 

Aan de hand van de tabel ‘Coefficients’ kunnen de waarden voor de b’s in het regressiemodel 

concreet worden ingevuld: 

 
Figuur 106: Coefficients attitude 

Coefficients a

,143 ,140 1,027 ,306

-,088 ,035 -,091 -2,499 ,013 ,956 1,046

,589 ,058 ,576 10,246 ,000 ,405 2,468

,391 ,066 ,334 5,954 ,000 ,406 2,463

(Constant)

Arousal

pleasure

telepresence

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Attitudea. 

 
Attitude t.o.v. de website= 0,143 + 0,589 x Pleasure – 0,088 x Arousal + 0,391 x 

Telepresence 
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De interpretatie van de regressiecoëfficiënten dient echter te gebeuren na de interpretatie van 

de p-waarden, met H0: bi= 0. Alle variabelen zijn significant verschillend van nul (p-waarde 

<.05). 

Zo kan het nuttig zijn, alvorens de bekomen regressieresultaten (b’s of beta’s) te vergelijken, 

elke onafhankelijke variabele een verwacht teken te geven en een idee te hebben van de 

grootte van het verwachte effect. 

 Pleasure (+): hoe meer plezier omtrent de website, hoe positiever de attitude t.o.v. de 

website 

 Arousal (+): hoe groter de opwinding omtrent de website, hoe positiever de attitude 

t.o.v. de website 

 Telepresence (+): hoe hoger het inleefvermogen van kinderen in de website, hoe 

positiever de attitude t.o.v. de website 

 
De regressiecoëfficiënt van de variabele ‘pleasure’ geeft aan dat een toename van plezier met 

één eenheid, leidt tot een toename in de attitude t.o.v. de website met .589. Een toename van 

het inleefvermogen van kinderen met één eenheid, zal leiden tot een toename in de attitude 

t.o.v. de website met .391. Het effect van ‘pleasure’ op de attitude ten aanzien van de website 

is groter dan dat van ‘telepresence’. 

 
Normaal zou men verwachten dat arousal een positief effect zou moeten hebben op de attitude 

t.o.v. de website, maar hier komt men tot de vaststelling dat arousal een heel licht negatief 

effect heeft op de attitude. Arousal heeft wel vaker negatieve effecten (omgekeerde U-vorm). 

Een mogelijke verklaring zou zijn dat de gemaakte websites maar voorlopige versies zijn en 

dat kinderen het meer gewoon zijn om websites te bekijken die veel complexer zijn. 
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Algemeen BesluitAlgemeen BesluitAlgemeen BesluitAlgemeen Besluit    

 
Het Internet is een erg geliefd medium bij kinderen. Veel onderzoek daaromtrent is er echter 

nog niet verricht en zeker niet op het gebied van de interactiviteit. Daarom koos ik voor mijn 

scriptie voor de volgende titel: “Effectiviteit van interactieve websites voor kinderen.”. Ik heb 

hierbij de effecten onderzocht van de antecedenten en de gevolgen van interactiviteit. Onder 

de antecedenten worden verstaan de internet motieven, de inhoud en de organisatie van een 

website. De gevolgen omvatten de volgende zaken: pleasure, arousal, telepresence en attitude 

t.o.v. de website. Ik heb dus gewerkt met een 2 (internet motieven) x 2 (inhoud: goed versus 

slecht) x 2 (organisatie: statisch versus dynamisch) x 2 (interactiviteit: laag versus hoog) 

experimenteel opzet.    

 
Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de ervaringen van Belgische kinderen op het internet. 

Kwantitatieve gegevens zijn dan ook niet bekend, maar uit verhalen en buitenlands onderzoek 

wordt heel goed duidelijk wat ze doen en waarom. Kinderen zoeken actief bevrediging van 

hun behoeften en doelen als ze surfen op het internet. Een motief is dan ook een wens om iets 

te doen. In mijn thesis heb ik gekozen voor een utilitaire (opzoeken van informatie) en een 

hedonistische (zoeken naar fun in een website) motivatie omdat die het meest naar voor 

komen in vroegere studies.  Deze twee motivaties werden als instructietekst in de vragenlijst 

gebruikt. 

 
Ook de inhoud, de organisatie en de interactiviteit van de website zijn belangrijke aspecten. 

Deze concepten bepalen juist hoe de website eruit zal zien.  

 
De inhoud is de informatie die verstrekt wordt op de website. Goede inhoud moet relevant en 

geschikt zijn voor de kinderen. Het moet informatief zijn. Dit betekent dat de informatie dat 

geleverd wordt door het Web de doelgroep moet helpen. Informativiteit heeft ook een 

positieve relatie met de attitude t.o.v. de website. De inhoud van een website heeft echter ook 

te maken met de geloofwaardigheid, de tijdloosheid, het praktische en de hoeveelheid 

informatie die de website de kinderen kan aanbieden. De website moet communicatief ook 

goed in mekaar zitten: het taalgebruik moet zich bijvoorbeeld richten op de kinderwereld etc. 

De veiligheid van websites voor kinderen is ook heel belangrijk. Daarom heeft de COPPA een 

aantal regels opgesteld die de kinderen moeten beschermen tegen bedreigingen. 
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De organisatie heeft vooral betrekking op de lay-out, de structuur en de duidelijkheid van een 

website. Mijn scriptie handelt vooral over de statische en dynamische design elementen. De 

statische design elementen omvatten de volgende zaken: tekst eigenschappen (soort en grootte 

van het lettertype), kleur eigenschappen (kleur van de letters en achtergrond en het contrast 

tussen de twee) en de grafische eigenschappen (denk dan aan het plaatsen van foto’s in een 

website). Bij de dynamische design elementen zijn vooral de communicatie eigenschappen 

(aanwezigheid van forum) en multimedia eigenschappen (al dan niet aanwezigheid van 

animatie of een filmpje) belangrijk. 

 
Het internet behoort tot de interactieve media. Er is dus mogelijkheid tot interactie met de 

boodschappen aangeboden in deze media. De term interactiviteit werd door verschillende 

onderzoekers anders geïnterpreteerd. Sommigen definiëren het vanuit een objectief standpunt 

(actuele interactiviteit) en anderen bekijken het in een subjectief of perceptueel perspectief. 

Het is dus noodzakelijk een duidelijk beeld te hebben van wat juist deze twee standpunten 

inhouden. Actuele interactiviteit kan gedefinieerd worden als de focus op de eigenschappen 

van een medium of de bekwaamheid om interactieve inhoud of boodschappen te creëren of 

het potentieel tot interactie in het algemeen. Perceptuele interactiviteit verwijst echter naar de 

psychologische staat of toestand dat ervaren wordt door de bezoeker van de website tijdens 

het interactie proces. In mijn onderzoek zal de perceptuele interactiviteit getest worden. 

Marketeers moeten hun beslissingen zodanig oriënteren zodat een optimaal niveau van actuele 

interactiviteit bereikt wordt. Dit kan gebeuren aan de hand van een grote variëteit aan 

interactieve technologieën. De perceptie van actuele interactiviteit is een belangrijke input in 

de keuze van dit soort technologieën. Vooral de navigatie mogelijkheden spelen hier een 

belangrijke factor. 

 
De effectiviteit van een website kan gemeten worden door enkele interessante concepten, 

zoals pleasure (plezier) en arousal (opwinding). Het is erg interessant om emoties te betrekken 

in een onderzoek. Als een web designer bewust is van de emoties dat een website veroorzaakt, 

dan kan hij daarop handig inspelen. Hij heeft dan een grotere mogelijkheid om de emoties van 

de kinderen te beïnvloeden met de inhoud, de organisatie en de interactiviteit van een website. 

Pleasure verwijst naar de mate waarin een persoon zich blij of tevreden voelt in een situatie. 

Arousal daarentegen betekent de mate van prikkeling die een persoon ondergaat als gevolg 

van de omgeving. 
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Ook telepresence is een interessant concept. Het treedt op wanneer het individu zich 

getransporteerd voelt in de gemediatiseerde omgeving  d.m.v. de technologie en niet door de 

fysieke omgeving. Het is als het ware een perceptuele illusie. De surfer ervaart gevoelens van 

aanwezigheid in een omgeving. Bij de telepresence denkwijze is de aandacht vooral gevestigd 

op de relatie tussen het individu, die tegelijk zender en ontvanger is, en de gemediatiseerde 

omgeving. Informatie wordt niet rechtstreeks overgebracht van zender naar ontvanger, maar 

er is een tussenschakel dat de virtuele realiteit genoemd wordt. Het begrip telepresence 

bestaat uit twee bronnen, namelijk interactiviteit en vividness. Vividness betekent de rijkdom 

dat door de gemediatiseerde omgeving gegeven wordt. Interactiviteit is een karakteristiek van 

een medium waarvan de gebruiker de inhoud en/of de vorm kan beïnvloeden van een 

gemediatiseerde voorstelling of ervaring. 

 
Een algemene indruk van de kinderen m.b.t. een website kan men verkrijgen aan de hand van 

de attitude die ze hebben ten aanzien van de website in kwestie. De attitude wordt gezien als 

iemands algemene beoordeling van bijvoorbeeld een website. In het algemeen kan men 

concluderen dat de attitude dat kinderen hebben tegenover een website een belangrijke 

maatstaf is voor de effectiviteit van een website. 

 
Vooraleer de analyses van de hypotheses uit te voeren heb ik eens gekeken of de manipulaties 

van mijn variabelen inhoud, organisatie en interactiviteit in de websites geslaagd zijn. Dit heb 

ik gedaan d.m.v. een t-toets voor onafhankelijke steekproeven. Daaruit bleek dat de 

manipulatie van inhoud volledig geslaagd is. Voor de variabele organisatie en interactiviteit is 

dit iets minder het geval, maar ik kan wel zeggen dat de manipulaties grotendeels geslaagd 

zijn aan de hand van de belangrijkste aspecten van ieder variabele. Ik kan concluderen dat de 

analyses toch berusten op goede en betrouwbare websites. 

 
In mijn scriptie heb ik drie hypotheses opgesteld.  

 
Hypothese 1a: Websites  met  motivatie  informatie  hebben  een  positievere  houding  t.o.v.  

de  website  als  de  inhoud  goed  is  en  waarvan  de  organisatie  statisch  en  de  

interactiviteit  hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, organisatie  dynamisch  en  

interactiviteit  laag  is. 

Uit de analyse is deze hypothese niet ondersteund aangezien het interactie-effect tussen 

motivatie, inhoud, organisatie en interactiviteit niet significant blijkt te zijn. Als men echter 

het concept interactiviteit weglaat, dan is het interactie-effect tussen motivatie, inhoud en 
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organisatie wel significant. Een mogelijke verklaring zou zijn dat de kinderen meer aandacht 

besteden aan de inhoud en de organisatie bij het bezoeken van een website i.p.v. het feit dat 

de websites interactieve elementen bezitten. 

 
Hypothese 1b: Websites  met  motivatie  fun  hebben  een  positievere  houding  t.o.v.  de  

website  als  de  inhoud  goed  is  en  waarvan  de  organisatie  dynamisch  en  de  

interactiviteit  hoog  is, dan  websites  waarvan  de  inhoud  slecht, organisatie  statisch  en  

interactiviteit  laag  is. 

Uit de analyse is deze hypothese niet ondersteund aangezien het interactie-effect tussen 

motivatie, inhoud, organisatie en interactiviteit niet significant blijkt te zijn. Als men echter 

het concept interactiviteit weglaat, dan is het interactie-effect tussen motivatie, inhoud en 

organisatie wel significant. Dezelfde verklaring kan gemaakt worden zoals bij hypothese 1a. 

 
Hypothese 1c: Goede  inhoud  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  website  over  het  

algemeen  veel  beter  dan  slechte  inhoud. 

Deze hypothese is volledig ondersteund.  

 
Hypothese 1d: Dynamische  organisatie  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  

website  over  het  algemeen  veel  beter  dan  statische  organisatie. 

Deze hypothese is volledig ondersteund.  

 
Hypothese 1e: Hoge  interactiviteit  scoort  op  de  attitude  ten aanzien  van  de  website  

over  het  algemeen  veel  beter  dan  lage  interactiviteit. 

Deze hypothese is volledig ondersteund.  

 

Hypothese 2: Pleasure,  arousal  en  telepresence  zullen  verbeteren  bij  een  stijging in 

score  van  de  perceptie  van  interactiviteit. 

Interactiviteit bestaat uit drie componenten: 

� Navigatie dat bestaat uit drie items 

� “Ik kon chatten met andere kinderen die dezelfde interesse hebben in Disney Land.” 

� “Ik kon meteen chatten met het pretpark voor verdere vragen over de attracties.” 

Het effect van deze drie is verschillend op pleasure, arousal en telepresence. Bij pleasure heeft 

het grootste effect de navigatie mogelijkheden. Dit betekent dat hoe meer keuze de kinderen 

hebben in de navigatie, hoe meer plezier ze zullen hebben m.b.t. de website. Bij arousal en 

telepresence is dat “Ik kon meteen chatten met het pretpark voor verdere vragen over de 
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attracties.”. Dit houdt in dat hoe vlugger en hoe beter de communicatie met het pretpark 

verloopt, hoe meer opwinding de kinderen ervaren en hoe meer ze zich zullen kunnen inleven 

in de website. 

 
Hypothese 3: De  attitude  t.o.v.  de  website  zal  verbeteren  bij  een  stijging in score  van 

pleasure,  arousal  en  telepresence. 

Uit deze regressieanalyse blijkt dat pleasure het grootste effect heeft op de attitude gevolgd 

door telepresence en arousal. Er valt op te merken dat arousal een negatief teken bezit. Het 

gebeurt regelmatig dat arousal een negatief teken heeft, ondanks het feit dat men ook hier een  

positief teken zou verwachten. Een mogelijke verklaring voor het negatief teken van arousal 

kan zijn dat de kinderen het gewoon zijn om complexere websites te bezoeken, terwijl de 

websites voor het experiment voorlopige en fictieve websites zijn. 

 
Algemeen gezien zijn de resultaten dus bevredigend. 
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ISBN 90 5352 703 6 

� Patrick de Pelsmacker, Maggie Geuens, Joerie van den Bergh, 

Marketingcommunicatie, Pearson Prentice Hall NL 2005 

� Katrien Wijnen, Wim Janssens, Patrick De Pelsmacker & Patrick Van Kenhove, 

Marktonderzoek met SPSS: Statistische verwerking en interpretatie, Antwerpen-

Apeldoorn Garant 2002 
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 BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
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BBBBegeleidende brievenegeleidende brievenegeleidende brievenegeleidende brieven    
 

1111    
 
Beste kinderen, 

 
Ik ben Anthony Thues en in het kader van mijn thesis doe ik een onderzoek naar de effectiviteit van 

interactieve websites voor kinderen.  

 
Jullie moeten thuis surfen naar 2 websites die jullie zo aandachtig mogelijk moeten bekijken. Ik vraag 

jullie zo goed mogelijk in te leven in de vooropgestelde situaties en dan zo juist mogelijk de 

vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is volledig anoniem en het is echt noodzakelijk dit individueel 

te doen en niet de antwoorden met elkaar te vergelijken. 

 
De websites die jullie te zien krijgen zijn voorlopige versies. Jullie moeten dus surfen naar de 

volgende website: www.vudici.be/anthony 

 
De vragenlijst bestaat uit 2 situaties: 

1. Stel je de volgende situatie voor: Je gaat een dag met je ouders naar de nieuwe Disney Land in 

Brussel. Je wilt informatie hebben over wat er allemaal te zien is in het pretpark, namelijk de 

verschillende attracties en hoe je best je dag indeelt om alles op 1 dag te kunnen doen. Bekijk 

dan aandachtig de volgende website en beoordeel deze aan de hand van de volgende vragen. 

 
Om de eerste vragenlijst in te vullen moet je kijken naar website … Je klikt dus op 

website … 

 
2. Stel je de volgende situatie voor: Je zult deze zomer met je ouders naar de nieuwe Disney 

Land in Brussel gaan. Je verlangt om de beroemde Disney parade te zien. Je bent op zoek naar 

amusement op de website. Op de website wil je dus een idee hebben van hoe die parade er zal 

uitzien. Bekijk dan aandachtig de volgende website en beoordeel deze aan de hand van de 

volgende vragen. 

 
Om de tweede vragenlijst in te vullen moet je kijken naar website … Je klikt dus op 

website … 

 

BEDANKT ALVAST VOOR JE MEDEWERKING 
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2222    
 
Beste kinderen, 

 
Ik ben Anthony Thues en in het kader van mijn thesis doe ik een onderzoek naar de effectiviteit van 

interactieve websites voor kinderen.  

 
Jullie moeten thuis surfen naar 2 websites die jullie zo aandachtig mogelijk moeten bekijken. Ik vraag 

jullie zo goed mogelijk in te leven in de vooropgestelde situaties en dan zo juist mogelijk de 

vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is volledig anoniem en het is echt noodzakelijk dit individueel 

te doen en niet de antwoorden met elkaar te vergelijken. 

 
De websites die jullie te zien krijgen zijn voorlopige versies. Jullie moeten dus surfen naar de 

volgende website: www.vudici.be/anthony 

 
De vragenlijst bestaat uit 2 situaties: 

3. Stel je de volgende situatie voor: Je zult deze zomer met je ouders naar de nieuwe Disney 

Land in Brussel gaan. Je verlangt om de beroemde Disney parade te zien. Je bent op zoek naar 

amusement op de website. Op de website wil je dus een idee hebben van hoe die parade er zal 

uitzien. Bekijk dan aandachtig de volgende website en beoordeel deze aan de hand van de 

volgende vragen. 

 
Om de eerste vragenlijst in te vullen moet je kijken naar website … Je klikt dus op 

website … 

 
4. Stel je de volgende situatie voor: Je gaat een dag met je ouders naar de nieuwe Disney Land in 

Brussel. Je wilt informatie hebben over wat er allemaal te zien is in het pretpark, namelijk de 

verschillende attracties en hoe je best je dag indeelt om alles op 1 dag te kunnen doen. Bekijk 

dan aandachtig de volgende website en beoordeel deze aan de hand van de volgende vragen. 

 
Om de tweede vragenlijst in te vullen moet je kijken naar website … Je klikt dus op 

website … 

 
BEDANKT ALVAST VOOR JE MEDEWERKING 
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Vragenlijst voor elke situatieVragenlijst voor elke situatieVragenlijst voor elke situatieVragenlijst voor elke situatie of motivatie of motivatie of motivatie of motivatie    
 
1. De volgende uitspraken peilen naar je reacties op de website. Duid aan met 

een kruisje in hoeverre je akkoord gaat met de volgende uitspraken. 

  
Helemaal 

niet 
akkoord 

1 
 

 
Niet 

akkoord 
 

2 

 
Neutraal 

 
 

3 

 
Akkoord 

 
 

4 

 
Helemaal 
akkoord 

 
5 

 
De website heeft een mooi 
kleurgebruik. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Er is een goed verschil te zien tussen 
de kleur van de achtergrond en de 
kleur van de tekst. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De website is visueel mooi. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De kleuren van de website passen 
goed bij elkaar. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Er staat veel tekst op de website. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De website bevat goede en mooie 
foto’s. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De tekst op deze website is in een 
mooi lettertype geschreven. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De lettertype van de tekst op de 
website heeft een geschikte grootte. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De website maakt veel gebruik van 
bewegende elementen. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Op deze website zijn veel 
amusementselementen (zoals filmpjes 
en muziek) aanwezig. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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Op de website kan ik met andere 
kinderen chatten. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De website beschikt over voldoende 
communicatie-elementen (zoals 
chatbox, forum,…). 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik kan op de site gemakkelijk chatten 
met het pretpark. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De tekst op de website is gemakkelijk 
te lezen. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik geloof alles wat gezegd wordt in de 
tekst. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De woorden die gebruikt worden in de 
tekst zijn duidelijk. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik kan de taal kiezen op de website dat 
het best past bij mezelf. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Als ik informatie zoek, dan helpt de 
website me om de juiste informatie te 
vinden. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De informatie op deze website is niet 
verouderd. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De informatie op deze website is van 
hoge kwaliteit. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De informatie op de website is nuttig. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik voel me veilig op deze website. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik kon meteen chatten met het pretpark 
voor verdere vragen over de attracties. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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Ik kon chatten met andere kinderen die 
dezelfde interesse hebben in Disney 
land. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik kon kiezen op welke knop ik wou 
drukken. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik kon zelf kiezen hoe ik de website 
wou bekijken. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Terwijl ik de website bekeek, kon ik 
vlug overgaan van de ene web pagina 
naar de andere. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik zou deze website aanraden aan mijn 
vrienden om die ook eens te bekijken. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik zou deze website als mijn favoriete 
website zien. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ik zou graag deze website opnieuw 
bekijken in de toekomst. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Als ik mij verveel, dan surf ik op het 
internet om deze website te bekijken. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Tijdens het bekijken van de website 
was mijn lichaam in de kamer, maar 
mijn gedachten waren aanwezig in de 
wereld van de website. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Tijdens het bekijken van de website 
vergat ik dat ik meedeed aan het 
onderzoek. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
De wereld van de website leek me 
enkel “iets dat ik bezocht” eerder 
dan “iets dat ik zag”. 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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2. Hieronder vind je enkele woordparen. Duid onder elk woordpaar aan met een 

kruisje in hoeverre deze website de volgende gevoelens naar voor brengen. De 

tekening hieronder kan je helpen om je gevoelens uit te drukken. De gezichtjes 

in het zwarte kadertje tonen de mate van plezier, de gezichtjes in het grijze 

kadertje tonen de mate van opwinding. 

 

 

De eerste 3 woordparen zeggen iets over de mate van plezier… 

 
 

Ontevreden 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Tevreden 

 
Verveeld 

 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Ontspannen 

 

Depressief 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Blij 
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De volgende 3 woordparen zeggen iets over de opwinding… 

 

 
Slaperig 

 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Klaar wakker 

 

Kalm 
 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Opgewonden 

 
Loom 

 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 
Zenuwachtig 

 

 

3. Leeftijd:  

 

4. Geslacht:   

 O Jongen  

 O Meisje 

 

5. Hoe vaak ben je op het Internet ? 

O Minder dan 1 keer per week 

 O 1 keer per week 

 O 2 keer per week 

 O Meer dan 2 keer per week, maar niet elke dag 

 O Elke dag 

 

    
 
 


