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Abstract 
Intuïtief begrijpelijke grafische notaties van conceptuele modellen zijn van belang, zodat potentiële 
gebruikers relevante aspecten begrijpen. Intuïtiviteit verwijst naar semantische transparantie en 
definieert in hoeverre een beginnend lezer, de betekenis van een symbool kan afleiden van alleen 
het voorkomen. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of richtlijnen voor het ontwerpen van 
iconen, leiden tot een betere semantische transparantie van een modelleertaal. In een experiment 
zijn drie notaties van een domein specifieke modelleertaal onderzocht op icon richtlijnen en de ‘hit 
rate’, een methode om semantische transparantie te meten. Uit de resultaten is geconcludeerd dat 
niet kan worden vastgesteld of het toepassen van icon richtlijnen resulteert in een betere 
semantische transparantie. 
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Samenvatting 
Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of richtlijnen voor het ontwerpen van iconen leiden tot 
een betere semantische transparantie van een modelleertaal. Dit is van belang omdat het kan 
bijdragen aan betere iconen binnen een modelleertaal, waardoor de notatie wordt verbeterd en 
bijgedragen wordt aan een beter begrip en communicatie. 

Een domein specifieke modelleertaal (DSML) biedt voordelen ten opzichte van modelleertalen met 
een generieker doel (GPML). Als eerste voordeel biedt het een beter medium om met potentiële 
gebruikers te communiceren, zodat ze relevante aspecten gemakkelijk begrijpen. Hiervoor zijn ook 
intuïtief begrijpelijke grafische notaties van belang. Intuïtiviteit verwijst naar semantische 
transparantie, één van de ontwerpprincipes afkomstig uit Physics of Notations (PoN), om te komen 
tot een efficiënte visuele notatie. Semantische transparantie is de mate waarin de grafische 
weergave de betekenis van een modelleerconcept codeert, ook wel aangeduid met leesbaarheid, 
ofwel in hoeverre kan een beginnende lezer de betekenis van een symbool afleiden van alleen het 
voorkomen. 

Om te bepalen welke icon richtlijnen onderkend kunnen worden en hoe semantische transparantie 
kan worden gemeten, is literatuuronderzoek uitgevoerd. De onderkende icon richtlijnen zijn: (1) 
complexiteit (wat is de mate van detail in een representatie), (2) concreetheid (wat is de mate in 
hoeverre een representatie een werkelijk object, materiaal of mens afbeeldt), (3) esthetisch 
voorkomen (hoe aantrekkelijk is een icon), (4) bekendheid (is een icon al eerder gezien), (5) 
semantische afstand (hoe dicht ligt de representatie bij de betekenis) en (6) ontwerpstrategie (hoe is 
de representatie tot stand gekomen). De semantische transparantie wordt gemeten door middel van 
de ‘hit rate’, ofwel het percentage juist geassocieerde betekenissen. 

Voor de hypotheses is ervan uitgegaan dat hoe meer een icon voldoet aan de richtlijnen, hoe beter 
de semantische transparantie. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor de DSML Process-Goal 
Alignment (PGA), dat het realiseren van strategische afstemming binnen de business architectuur tot 
doel heeft. Voor het onderzoek waren twee notaties (de initiële en gereviseerde) beschikbaar van de 
PGA, en is als derde zelf een notatie horende bij PGA samengesteld. Deze is tot stand gekomen door 
in icon databanken geschikte iconen te zoeken op basis van de betekenissen van de iconen en door 
deelnemers (personen met een IT gerelateerde of managementachtige functie) icon associaties bij 
een betekenis te laten definiëren. Na beoordeling van de notaties op de icon richtlijnen door de 
auteur, is geconstateerd dat de zelf samengestelde het beste voldoet aan de richtlijnen, daarna de 
initiële en vervolgens de gereviseerde notatie. In een experiment, waarbij drie groepen elk één 
notatie beoordeelt, geven deelnemers (betrokkenen waarmee de auteur heeft samengewerkt bij IT 
gerelateerde projecten) aan, welke betekenis ze associëren bij een getoond icon (meting van de ‘hit 
rate’) en tevens beoordelen ze dit icon op de richtlijnen.  

De resultaten uit het experiment zijn per notatie, per icon en per icon richtlijn geanalyseerd. Hieruit 
blijkt dat de zelf samengestelde notatie hoger scoort op semantische transparantie en richtlijnen 
dan de initiële notatie, en hoger scoort op semantische transparantie dan de gereviseerde notatie. 

Ondanks de gevonden resultaten, is maar een deel van de hypotheses aanvaard en zijn er 
afwijkingen geconstateerd in de beoordeling van icon richtlijnen door de auteur en deelnemers. 
Daarom moet worden geconcludeerd dat niet kan worden vastgesteld of het toepassen van icon 
richtlijnen resulteren in een betere semantische transparantie.  
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Summary 
This research study answers the question if icon design guidelines result in a better semantic 
transparency of a modelling language. This is important because it can contribute to a better 
understanding and communication as a result of an improved modelling language. 

A domain specific modelling language (DSML) offers advantages compared to modelling languages 
with more generic purposes (GPML). One of the advantages is that DSML provides a better means to 
communicate with potential users because it helps to understand relevant aspects easier. Also, 
intuitive understandable graphical notations are important for this. Intuitive refers to semantic 
transparency, one of the design principles of Physics of Notations (PoN) to get to an efficient visual 
notation. Semantic transparency is the extent to which the graphical representation shows the 
meaning of a modelling concept, also referred to as readability; a reader understands the meaning 
only by the representation of the symbol. 

A literature review has been conducted to determine icon guidelines and to determine how 
semantic transparency can be measured. The defined icon guidelines are: (1) complexity (how many 
details does a representation contain), (2) concreteness (does the representation refer to a real-life 
object, material or human), (3) aesthetic appeal (how attractive is an icon), (4) familiarity (has an 
icon been seen before), (5) semantic distance (how close are the representation and meaning to 
each other) and (6) design strategy (how is the icon developed). In this research the semantic 
transparency is being measured by the percentage of correctly associated meanings, also called the 
hit rate.  

The hypothesis for the study is that the better an icon meets the design guidelines, the better the 
semantic transparency. The research has been applied to the DSML Process-Goal Alignment (PGA) 
that has a goal to realize a strategic fit within the business architecture. Two existing notations (the 
initial and revised) have been compared to each other and with a self-created third notation.  

This new notation has been created by searching for suitable icons based on the meaning of the 
icons and defined icon associations by participants (persons with an IT related or management 
function). The notations are judged on the icon principles by the author and it was found that the 
self-created notation meets the design principles the best compared to the initial and the revised 
notations. In an experiment of three groups, where every group judged one notation, the 
participants (people who worked together with the author on IT related projects) determine what 
meaning is associated to a shown icon (measurement of the hit rate) and judge the icon on the 
guidelines. 

The results of the experiment have been analyzed per notation, per icon and per guideline. The 
conclusion is that the self-created notation scores higher on semantic transparency compared to 
both existing notations and that it only scores higher on the design guidelines compared to the initial 
notation.  

Based on these results only a part of the hypothesis can be accepted as there are deviations 
detected in the judgement of the guidelines by the author and participants. That is why it’s not 
possible to confirm the hypothesis that applying the selected icon design guidelines result in a better 
semantic transparency. 
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1. Introductie  
 

1.1. Achtergrond 
Organisaties opereren in een steeds bewegende markt en veranderen doorlopend de fundamentele 
structuur van een organisatie (business processen, organisatiestructuren, informatie systemen en 
technische infrastructuur), ofwel de architectuur, om de concurrentie voor te blijven (Ahlemann et 
al., 2012). Als deze veranderingen onafhankelijk van elkaar en met weinig of zonder coördinatie 
plaatsvinden, kan dit negatieve gevolgen hebben op de informatietechnologie, informatiesystemen, 
business processen en organisatiestructuren, en leiden tot een oncontroleerbare complexe 
architectuur (Ahlemann et al., 2012), waardoor het moeilijk is om business succes te bereiken 
(Lankhorst, 2017). Enterprise architecture (EA) kan van grote toegevoegde waarde zijn, doordat het 
inzicht geeft in verschillende lagen van de organisatie (Gong & Janssen, 2019), bijdraagt aan 
transparantie, de complexiteit vermindert en flexibiliteit terugwint (Ahlemann et al., 2012) en 
mogelijkheden biedt om waarde te creëren (Gong & Janssen, 2019). 
 
“EA is een samenhangend geheel van principes, methoden en modellen die worden gebruikt bij het 
ontwerpen en realiseren van een organisatiestructuur, business processen, informatiesystemen en 
infrastructuur van de organisatie” (Lankhorst, 2017, p. 3), waarbij het abstractieniveau van EA 
varieert van strategisch tot operationeel en van korte tot lange termijn (Gong & Janssen, 2019). Met 
EA worden het huidige en toekomstige landschap in kaart gebracht en een roadmap opgesteld om te 
evolueren naar het toekomstige landschap (Gong & Janssen, 2019). 
 
Om EA kennis samen te vatten en te systematiseren worden in de praktijk vaak EA frameworks 
gebruikt (Gong & Janssen, 2019). Frameworks geven meer inzicht in verschillende aspecten van de 
EA en bieden structuur in het beschrijven van de architectuur door verschillende gezichtspunten te 
identificeren en aan elkaar te relateren (Lankhorst, 2017). De oorsprong van EA binnen de IT 
(Informatie Technologie) gemeenschap is te herleiden naar het artikel “A Framework for Information 
Systems Architecture” van Zachman, waarbij dit framework generiek is en niet is gelimiteerd tot een 
specifieke branche of industrie (Gong & Janssen, 2019). Naast meerdere domein specifieke 
frameworks is TOGAF een meer recenter generiek framework (Gong & Janssen, 2019).  
 
TOGAF omvat onder andere de Architecture Development Method (ADM) dat een ‘manier van 
werken’ beschrijft voor architecten, en wordt gezien als de kern van TOGAF (Lankhorst, 2017) voor 
het ontwikkelen en managen van de levenscyclus van een EA (The Open Group, 1999-2018). ADM 
integreert elementen van de TOGAF standaard en andere beschikbare bedrijfsmiddelen die van 
belang zijn voor de architectuur (bijvoorbeeld al aanwezige architectuur frameworks of de business 
en IT strategie), om aan te sluiten bij de business en IT behoeften van een organisatie (The Open 
Group, 1999-2018). De ADM bevat stappen binnen de architectuur ontwikkelfases met betrekking 
tot de requirements van business, informatiesystemen en technologie architectuur (The Open 
Group, 1999-2018). Creatie van architectuur gerelateerde views in deze ontwikkelfases kunnen 
ondersteund worden door de modelleertaal ArchiMate  (Lankhorst, 2017). “ArchiMate is een visuele 
taal met een iconografie voor het beschrijven, analyseren en communiceren van delen van 
architecturen als deze wijzigen gedurende de tijd” (The Open Group, 2012-2019, p. 1).  
 
Een modelleertaal omvat syntax (grammatica van de taal), semantiek (betekenis van de taal) en de 
notatie (visuele representatie van de taal) (Bork et al., 2019). Als conceptuele modelleertalen 
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worden ontwikkeld, wordt vaak gekozen voor een general-purpose modeling language (GPML) 
(Frank, 2014) zoals ArchiMate, UML (Unified Modeling Language) en BPMN (Business Process 
Modeling Notation) (Kuhar & Polančič, 2021). Een GPML is door generieke concepten goed in 
domein overstijgende communicatie maar minder geschikt binnen een domein, omdat specifieke 
gebruikers de behoefte hebben aan gespecialiseerde concepten en notaties (Atkinson et al., 2012). 
Omdat wordt verwacht dat een modelleertaal concepten biedt die uitgebreide communicatie 
ondersteunen zonder alles vanaf het begin uit te leggen, zijn modelleertalen ontwikkeld voor 
specifieke domeinen (Frank, 2014), ofwel domain-specific modeling languages (DSML). Enkele 
voordelen die een DSML biedt ten opzichte van GPML, zijn het bevorderen van de 
modelleerproductiviteit, het bevorderen van de systeemintegriteit en het bieden van een beter 
medium om met potentiële gebruikers te communiceren (Frank, 2014). Hoe specifieker het concept 
van de DSML, hoe hoger de potentiële productiviteitswinst in de concrete probleemsituatie, maar 
hoe kleiner de kans op herbruikbaarheid (Frank, 2014). 
 
Intuïtief begrijpelijke grafische notaties van conceptuele modellen zijn van belang om relevante 
aspecten te begrijpen en te communiceren tussen mensen (Bork et al., 2019). Wanneer een nieuwe 
DSML wordt ontworpen, is het mogelijk om de intuïtiviteit te evalueren omdat de potentiële 
gebruikers en hun doelen onderdeel zijn van het ontwerpproces (Bork et al., 2019), maar moeten de 
kennis, overtuigingen en verwachtingen van deze gebruikers wel bekend zijn (Bork & Roelens, 2021). 
Doordat diverse stakeholders betrokken zijn bij een GPML en een dergelijke modelleertaal diverse 
modelleerdoelen heeft, is de intuïtiviteit van een GPML evalueren problematisch (Bork et al., 2019). 
 

1.2. Gebiedsverkenning 
Semantische transparantie 
Intuïtiviteit verwijst naar semantische transparantie, ofwel de mate waarin de grafische weergave de 
betekenis van een modelleerconcept codeert, ook wel aangeduid met leesbaarheid, pragmatische 
kwaliteit of begrijpelijkheid (Bork et al., 2019). Semantische transparantie is één van de 
ontwerpprincipes, afkomstig uit Physics of Notations (PoN), om te komen tot een efficiënte visuele 
notatie (Bork & Roelens, 2021). PoN is een ontwerptheorie die principes voorschrijft om te komen 
tot cognitieve en effectieve modelweergaven (Roelens et al., 2019). De visie dat PoN als leidende 
theorie kan worden gebruikt voor het ontwerp van visuele notaties, sluit goed aan op de vereisten 
aan een visuele notatie voor modeleertalen opgesteld door professionals, die conceptueel 
modelleren als werk hebben (van der Linden et al., 2019). 
 
De informatieverwerking van mensen kan worden opgedeeld in perceptuele (het zien) en cognitieve 
(het begrijpen) verwerking (Bork et al., 2019). Een notatie met een hoge semantische transparantie 
verschuift cognitieve naar perceptuele verwerking, omdat een gebruiker de betekenis van een 
symbool of model kan afleiden uit zijn werk- en/of lange termijn geheugen (Bork et al., 2019). 
Semantische transparantie is gedefinieerd als “de mate waarin een beginnende lezer (lezers zonder 
training op gebied van modelleertalen) de betekenis van een symbool afleiden van alleen het 
voorkomen” (Bork & Roelens, 2021, p. 8).  
 
Het realiseren van Process-Goal Alignment 
De strategische positionering van het bedrijf in lijn brengen met het ontwerpen van activiteiten die 
deze organisatiestrategie ondersteunen, ofwel het realiseren van strategische afstemming binnen de 
business architectuur, blijft in de praktijk een belangrijke uitdaging (Roelens et al., 2019). Belangrijke 
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drijfveren hierbij zijn: (1) het in lijn brengen van de strategie, infrastructuur en het procesperspectief 
van de organisatie, (2) het gebruik van prestatiemetingen en (3) een heldere communicatie (Roelens 
et al., 2019). Roelens et al. (2019) introduceren de Process-Goal Alignment (PGA) om een passende 
strategie te realiseren binnen de business architectuur. PGA beschikt over een modelleertaal en een 
systeem voor het zetten en meten van prestatiedoelen via een heatmap-visualisatie en voldoet 
daarmee aan de genoemde drijfveren (Roelens et al., 2019). Het ontwerp van de PGA-notatie is 
gebaseerd op de principes van PoN en dan met name het semantische transparantie principe door 
het gebruik van iconen (Roelens et al., 2019). 
 
Evaluatiemethode 
Om de PGA-notatie te evalueren, passen Roelens and Bork (2020) een evaluatietechniek toe voor 
het testen van de intuïtiviteit van DSML’s (Bork et al., 2019), waarbij Bork and Roelens (2021) deze 
techniek uitbreiden met een extra fase. De eerste fase omvat het evalueren van de initiële notatie 
waarna de tweede fase een herziene notatie opstelt en een vergelijkende evaluatie uitvoert (Bork & 
Roelens, 2021). 
Na een introductie aan de deelnemers, start de eerste fase door deelnemers te voorzien van een 
naam uit het metamodel, waarbij de deelnemer drie grafische presentaties tekent (Bork & Roelens, 
2021). Als tweede taak worden notaties getoond uit de modelleertaal en geven deelnemers drie 
tekst associaties bij de getoonde notatie (Bork & Roelens, 2021). Als derde taak worden deelnemers 
gevraagd individuele notaties te combineren tot een model, horende bij een tekstueel opgestelde 
case of door het beantwoorden van vragen bij een getoond model. Bij de vierde taak worden de 
voorgaande taken besproken waarna een enquête wordt ingevuld met betrekking tot kwaliteit en 
verbetersuggesties (Bork & Roelens, 2021). In de tweede fase, wordt op basis van feedback van de 
deelnemers, een notatie herzien passend binnen de homogeniteit van de modelleertaal concepten 
(Bork & Roelens, 2021). Een herziene notatie wordt door deelnemers, die niet waren betrokken bij 
de eerste fase, geëvalueerd en vergeleken ten opzichte van de initiële notatie, wat resulteert in een 
score op semantische transparantie (Bork & Roelens, 2021). 
 

1.3. Probleemstelling 
Ondanks PoN als richtlijn is gebruikt bij PGA (Roelens et al., 2019) en aansluit bij de wensen van 
professionals (van der Linden et al., 2019), ontbreekt het binnen PoN aan expliciete ondersteuning 
bij het toepassen van de ontwerpprincipes (Kuhar & Polančič, 2021). Een gevolg kan zijn dat een 
gebruiker het principe onjuist toepast en wellicht daardoor de semantische transparantie afneemt 
(El-Attar, 2021). Roelens et al. (2019) beschrijven dat semantische transparantie, als een van de 
principes van PoN, werd gerealiseerd door het gebruik van iconen. Iconen worden niet alleen 
gebruikt voor modelleertalen, maar ook in het dagelijkse leven voor bijvoorbeeld apps op telefoons 
en op verkeersborden. Ondanks dat op grote schaal voor communicatie wordt vertrouwd op iconen, 
zijn er maar een klein aantal principes voor het ontwerpen van een icon (Zender & Mejía, 2013). In 
recenter onderzoek van Bühler et al. (2020), worden richtlijnen beschreven voor het ontwerp van 
iconen gebaseerd op visuele waarneming. Daarbij rijst de vraag of naast het onderzoek van Zender 
and Mejía (2013), meer onderzoek is uitgevoerd met betrekking tot richtlijnen waaraan een icon zou 
moeten voldoen.   
 
In de voorgestelde methode van Bork and Roelens (2021) zijn twee groepen deelnemers benodigd 
omdat deelnemers uit de eerste fase al kennis hebben opgedaan van de notatie en deze niet 
nogmaals kunnen beoordelen in de tweede fase. Bij elke nieuwe iteratie van de methode zijn nieuwe 
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deelnemers benodigd. Bij de eerste fase is gebruik gemaakt van studenten met bepaalde kennis, 
maar hadden geen of nauwelijks ervaring in het ontwerpen van een taal. Mochten richtlijnen kunnen 
worden opgesteld voor iconen, kan dit een bijdrage leveren bij zowel het (her)ontwerpen van een 
notatie als het evalueren ervan en kan dat van invloed zijn op vooral de eerste fase van de 
voorgestelde methode van Bork and Roelens (2021). Het zou kunnen betekenen dat wellicht minder 
deelnemers zijn benodigd in de eerste fase, minder iteraties nodig zijn om te komen tot een 
verbeterde notatie en minder afhankelijkheid is van de kennis en ervaring van de deelnemers. Het 
testen door personen in de tweede fase blijft echter wel cruciaal voor semantische transparantie 
omdat de betekenis van iconen afhankelijk zijn van culturele en tijdelijke invloeden, waarbij eerdere 
kennis van de persoon de herkenning van iconen kan beïnvloeden (Kuhar & Polančič, 2021). Maar als 
PoN niet beschrijft hoe de principes moeten worden toegepast (Kuhar & Polančič, 2021), dan 
ontstaat de vraag hoe semantische transparantie geëvalueerd kan worden, omdat het semantische 
transparantie principe dan wellicht op verschillende manieren wordt toegepast en mogelijk ook 
geëvalueerd. 
 
Op basis van de probleemstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld; 

Resulteert het toepassen van richtlijnen voor het ontwerpen van iconen op de PGA-notatie, 
tot een betere semantische transparantie van deze PGA-notatie? 

 

1.4. Opdrachtformulering 
Op basis van de onderzoeksvraag zijn deelvragen opgesteld. 
De eerste vraag heeft tot doel om op basis van literatuur te komen tot richtlijnen waaraan het 
ontwerp van een icon moet voldoen. Dit is specifiek de richtlijn van een icon en niet richtlijnen die 
betrekking hebben op de samenhang van iconen binnen een model. 

1. Welke richtlijnen zijn gedefinieerd voor het ontwerpen van iconen? 
 
Om te kunnen onderzoeken of richtlijnen voor het ontwerpen van iconen van invloed zijn op de 
semantische transparantie, zal onderzocht moeten worden hoe semantische transparantie 
geëvalueerd kan worden. Dit leidt tot volgende onderzoeksvraag: 

2. Hoe kan semantische transparantie worden geëvalueerd? 
 
Bühler et al. (2020) stelt als een van de richtlijnen voor het ontwerpen van iconen dat bijvoorbeeld 
zwarte lijnen moeten worden gebruikt op een witte achtergrond, of indien niet mogelijk, een hoog 
contrast moet worden toegepast door bijvoorbeeld het gebruik van kleuren. Omdat de PGA-notatie 
vooral is gebaseerd op een zwarte achtergrond met witte iconen, kan op basis van deze richtlijn van 
Bühler et al. (2020) worden aangenomen, dat verschillen zullen worden gevonden tussen de 
richtlijnen voor iconen in de literatuur en de huidige PGA-notatie. Op basis van richtlijnen voor het 
ontwerpen van iconen uit de literatuur zal de PGA-notatie geëvalueerd worden. Omdat wordt 
gezocht naar richtlijnen voor iconen, en niet naar richtlijnen die betrekking hebben op de 
samenhang tussen iconen, en het evalueren van de semantische transparantie van een icon, worden 
elementen van de PGA-notatie die betrekking hebben op meerdere iconen uitgesloten. Daarom 
wordt het PGA-element, “waarde stroom” uitgesloten omdat deze de relatie tussen twee iconen 
aangeeft in een model. Tevens worden “belang” en “performance” uitgesloten omdat deze worden 
gecombineerd met een ander icon binnen de PGA-modelleertaal. Daardoor blijven acht iconen over 
waarvan er vier (activiteit, proces, financiële structuur en financieel doel) onveranderd zijn tussen de 
initiële en gereviseerde notatie en twee iconen (intern doel en klantdoel) een vergelijkbare 
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basisvorm tonen. Op basis daarvan blijven slechts twee iconen over (competentie en waarde 
propositie), die significant verschillen tussen de initiële en gereviseerde notatie. Omdat de 
verwachte onderzoeksresultaten hierdoor te beperkt zijn, wordt een zelf ontwikkelde, derde PGA-
notatie geïntroduceerd. 
 

3. In welke mate voldoen de iconen van de initiële, gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA-
notatie aan de richtlijnen voor het ontwerpen van iconen? 

 
Om te kunnen evalueren in welke mate de PGA-notatie voldoet aan de richtlijnen van iconen en wat 
hiervan de invloed is op semantische transparantie, zal de semantische transparantie worden 
geëvalueerd van de initiële, gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA-notatie volgens de voorgestelde 
methode uit de gevonden theorie. Zowel de initiële, gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA notatie 
worden geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA notatie 
inderdaad een betere semantische transparantie hebben dan de initiële, zoals blijkt uit het 
onderzoek van Bork and Roelens (2021) voor de gereviseerde PGA notatie.  

4. Wat is de semantische transparantie van de initiële, gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA-
notatie? 

 
Op basis van de twee voorgaande onderzoeksvragen (vraag drie en vier), zal onderzocht worden of 
de semantische transparantie afhankelijk is van het toepassen van icon richtlijnen.  

5. Wat is de invloed van het toepassen van icon richtlijnen op de PGA-notatie, op de 
semantische transparantie van de PGA-notatie? 

 

1.5. Motivatie / relevantie  
Omdat PoN weinig ondersteuning biedt bij het toepassen van de gedefinieerde principes, wordt 
onderzocht of de literatuur beschikt over richtlijnen voor het ontwerpen van iconen. Dit biedt 
wellicht mogelijkheden om de PGA-notatie te verbeteren omdat Bork and Roelens (2021) 
beschrijven dat verdere verbeteringen benodigd zijn aan de PGA-notatie en dan vooral voor de 
Internal Goal notatie. Tevens kan dit onderzoek bijdragen aan de experimentele methode van Bork 
and Roelens (2021), door iconen te ontwerpen op basis van icon richtlijnen of zelfs te selecteren uit 
databanken, waardoor wellicht minder deelnemers en iteraties zijn benodigd. Een mogelijke 
verbetering in de notatie en aan de methode toont de theoretische relevantie aan. Omdat de PGA-
notatie mede is gebaseerd op PoN waarbij de semantische transparantie is gebaseerd op iconen 
(Roelens et al., 2019), zal onderzocht worden in hoeverre de iconen van PGA  en de experimentele 
methode verbeterd kunnen worden. 
 
Modellen bieden krachtige tooling voor het specificeren en communiceren van concepten tussen 
mensen (El-Attar, 2021) en zijn hulpmiddelen om de werkelijkheid beter te kunnen begrijpen en 
hierover te kunnen communiceren (Info Support B.V., 2015). Een grafisch model is direct te 
begrijpen door niet-technische mensen (OMG, 2017) waardoor het belangrijk is om begrijpbare 
modellen te maken (White, 2004). Het is noodzakelijk om verbanden te leggen tussen deze 
concepten en de visuele symbolen die ze vertegenwoordigen (Rivera, 2019).  
Binnen de grote gemeenschap van de model-driven software engineering, wordt voorgaand 
onderzoek met betrekking tot de PoN principes gevolgd en gebruikt om de visuele syntax van 
verschillende modelleertalen te evalueren en verbeteren (El-Attar, 2021). Een grafische notatie, 
vooral voor DSML, moet worden afgestemd op de kennis, overtuigingen en verwachtingen van de 
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beoogde modelgebruikers (Bork & Roelens, 2021). Hierdoor kunnen normaal gesproken gebruikers 
de betekenis van de meeste termen van een DSML raden (Rivera, 2019). Uit (Bork & Roelens, 2021) 
blijkt dat meerdere iteraties zijn benodigd om te komen tot een verbeterde notatie en dat het niet 
zo eenvoudig is zoals Rivera (2019) beschrijft, dat een goede ontwerper van een modelleertaal 
waarschijnlijk trefwoorden en speciale symbolen kiest met een betekenis die lijkt op een 
geaccepteerde norm. Hieruit blijkt het belang om te komen tot intuïtieve modelleertalen die goed 
zijn te begrijpen en gebruikt kunnen worden in de communicatie. Dit onderzoek is praktisch relevant 
omdat het kan bijdragen tot betere iconen die gebruikt worden binnen een modelleertaal, waardoor 
deze modelleertaal wordt verbeterd en bijdraagt tot een beter begrip en communicatie. 
 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
Dit document vervolgt in hoofdstuk 2 met het Theoretisch kader op basis van een 
literatuuronderzoek, de toegepaste methodiek in hoofdstuk 3, waarna de resultaten worden 
besproken in hoofdstuk 4 en afgesloten met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Om de theoretische vragen “1. Welke richtlijnen zijn gedefinieerd voor het ontwerpen van iconen?” 
en “2. Hoe kan semantische transparantie worden geëvalueerd?” te beantwoorden is naar literatuur 
gezocht binnen de OU-bibliotheek.  
 
Om tot een kwalitatieve en bruikbare selectie te komen van artikelen, worden alleen Engelstalige 
artikelen geselecteerd, geen krantenartikelen, geen boek reviews, recente artikelen (publicatie na 
2010), de artikeltekst moet beschikbaar zijn (“Full Text Online”) en worden alleen peer-reviewed 
artikelen gebruikt. Dit is gebaseerd op de peer-reviewed indicatie binnen de OU-bibliotheek en, 
mocht een artikel volgens deze indicatie niet peer-reviewed zijn, is via het internet nagekeken of dit 
effectief zo is.  
 
Richtlijnen voor het ontwerpen van iconen 

Om richtlijnen te vinden in de literatuur voor het ontwerpen van iconen, is de building blocks 
methode toegepast. Op basis van de onderzoeksvraag zijn de zoektermen “icon design” en 
“guideline” vastgesteld, aangevuld met “principle” en “criteria” op basis van Bühler et al. (2020). 
Samengevoegd resulteert dit in de gehanteerde zoekvraag “("icon design") AND ((guideline) OR 
(principle) OR (criteria))” waarbij een sortering op basis van relevantie is toegepast.  
Aanvullend worden artikelen op basis van de samenvatting, beoordeeld of ze betrekking hebben op 
een specifieke doelgroep of toepassing (bijvoorbeeld een doelgroep van oudere mensen of een 
rolstoel gerelateerde toepassing). Artikelen die betrekking hebben op specifieke doelgroepen of 
toepassingen, worden uitgesloten. Binnen de query is het stopcriterium gehanteerd van vijf 
opeenvolgende uitgesloten artikelen.  
 
Metriek voor het evalueren van semantische transparantie 

Om semantische transparantie te evalueren is de backward snowballing methode toegepast op het 
literatuuronderzoek door Kuhar and Polančič (2021). Alleen metrieken die volgens Kuhar and 
Polančič (2021) zijn gevonden in meer dan drie artikelen worden geselecteerd, waarna de meest 
beschreven metriek in peer-reviewed literatuur wordt geselecteerd. De gevonden artikelen worden 
verder beperkt tot degene die vaker zijn geciteerd. Hierbij wordt meer waarde toegekend aan de 
getelde citaties van Web of Science ten opzichte van Google Scholar omdat citaties uit boeken in 
Google Scholar ook worden geteld en citatieaantallen daardoor vaak hoger zijn (Universiteit Utrecht, 
2020). Als selectiecriterium voor een artikel is gehanteerd dat deze minimaal één keer is geciteerd in 
Web of Science of meer dan 30 keer in Google Scholar. 
 

2.2. Uitvoering 
Richtlijnen voor het ontwerpen van iconen 

De uitgevoerde zoekopdracht resulteerde tot 423 artikelen in de OU-bibliotheek, waarvan de eerste 
18 artikelen zijn onderzocht of ze peer-reviewed zijn en of ze op basis van de samenvatting 
betrekking hebben op een specifieke doelgroep of toepassing. Bijlage 1 toont dat bij het toepassen 
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van het stopcriterium en het nadere onderzoek, de artikelen van Bühler et al. (2020), Bovea et al. 
(2018), Shen et al. (2018) en Nakamura and Zeng-Treitler (2012) zijn geselecteerd.  
 
Metriek voor het evalueren van semantische transparantie 

Zoals beschreven in bijlage 1 zijn de metrieken “hit rate”, “Semantic transparency coefficient (STC)” 
en “Sign preference” meer dan drie keer opgenomen in de literatuur volgens Kuhar and Polančič 
(2021), waarbij deze respectievelijk zes, twee en drie keer zijn opgenomen in peer-reviewed 
artikelen. Op basis hiervan is “hit rate” geselecteerd als metriek die het meest is beschreven in peer-
reviewed artikelen. Bijlage 1 beschrijft tevens het aantal keer dat deze zes peer-reviewed “hit rate” 
artikelen zijn geciteerd volgens Web of Science en Google Scholar. Na het toepassen van het gestelde 
criterium van het aantal citaten bij de onderzoek aanpak, zijn de artikelen van El-Attar et al. (2015), 
Gonçalves et al. (2020) en Caire et al. (2013) geselecteerd. 
 

2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Richtlijnen voor het ontwerpen van iconen 
Keuze van de richtlijnen 

In bijlage 2 is relevante informatie opgenomen uit de geselecteerde artikelen die bijgedragen 
hebben aan de eerste theoretische onderzoeksvraag “Welke richtlijnen zijn gedefinieerd voor het 
ontwerpen van iconen?”. De richtlijnen uit de gevonden artikelen zijn onder te verdelen in richtlijnen 
gebaseerd op visueel ontwerp, visuele waarneming, icon ontwerpstrategieën en icon 
karakteristieken. In Tabel 1 zijn de gevonden icon richtlijnen opgenomen, waarbij de icon 
karakteristieken beschreven zijn in drie artikelen, maar “Esthetisch voorkomen” alleen is beschreven 
door Bovea et al. (2018) en “Concreetheid” in dat artikel ontbreekt. Bovea et al. (2018) beschrijft ook 
nog generieke richtlijnen voor het selecteren van het beste icon, maar dat is niet een richtlijn voor 
een icon maar een vergelijking tussen iconen en daarom niet opgenomen in de richtlijnen in Tabel 1.
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Tabel 1: Icon richtlijnen 
Icon richtlijnen op basis van 

Visueel ontwerp  
(Bühler et al., 2020) 

Visuele waarneming  
(Bühler et al., 2020) 

Icon ontwerpstrategieën 
(Nakamura & Zeng-Treitler, 2012) 

Icon karakteristieken 
(Bovea et al., 2018; 
Nakamura & Zeng-Treitler, 
2012; Shen et al., 2018) 

1. Onderzoek de gebruikers van 
het ontwerp en begrijp hun 
kennis en behoeften 

2. Presenteer gelijkende 
objecten en maak gebruik van 
bekende iconen 

3. Gebruik voornamelijk 
realistische representaties en 
zelden abstracte 

4. Ontwerp samenhangende 
entiteiten en gesloten 
vormen 

5. Creëer simpele, duidelijke en 
efficiënte ontwerpen die 
worden herkend 

6. Gebruik ontwerpen die de 
nadruk leggen op de 
relevante elementen 

7. Wees consistent, 
bijvoorbeeld met betrekking 
tot functie en locatie 

8. Gebruik structuur, balans en 
stroming 

9. Beperkt het gebruik van 
kleuren en alleen met een 
doel 

 

1. Drie dimensionele objecten in een twee dimensioneel vlak 
a) Gebruik een aangepast lineair perspectief voor projectie van de inhoud (G1) 
b) De inhoud van pictogrammen moet niet te realistisch zijn, maar zouden moeten 

zijn weergegeven als lijntekeningen van hun contouren (G2) 
c) Alleen contouren van vormen moeten worden weergegeven, geen contouren van 

schaduwen of kleuren (G3) 
d) Schaduwen moeten worden weggelaten, of ze moeten donkerder zijn dan hun 

omgeving (G4) 
e) Licht en reflectie hebben niet veel aandacht nodig (G5) 
f) Kruisingen van lijnen mogen niet in conflict zijn (G6) 
g) Gebruik zwarte lijnen op een witte ondergrond en hoog contrast (G7) 
h) Trek lijnen in de richting van de hoofdkromming (G8) 

2. Inhoud van een icon 
a) Inhoud moet worden weergegeven met een focus op een paar invariante en 

onderscheidende eigenschappen (G9) 
b) De inhoud moet regelmatig en symmetrisch worden ontworpen (G10) 
c) Vertegenwoordig inhoud in hun canonieke formaten (G11) 
d) De inhoud moet gepresenteerd worden vanuit driekwart zicht punt (G12) 

3. Generieke richtlijnen 
a) Gebruik gelijkenis en nabijheid om elementen te groeperen (G13) 
b) Afzonderlijke elementen van een inhoud moeten afzonderlijk worden 

weergegeven (G14) 
c) Iconen moeten zo min mogelijk elementen bevatten en mogen niet de 7 ± 2 

elementen overschrijden (G15) 
d) Gebruik de regelmaat van patronen of vormen om de voortzetting van deze 

patronen of vormen aan te geven (G16) 
e) Wees bewust van het trekken van aandacht met onregelmatigheden (G17) 
f) Besteedt aandacht aan vormen omdat ze onbedoelde betekenissen kunnen 

suggereren (G18) 
g) Gebruik wazige, minder gedetailleerde weergaven voor snellere emotionele 

reacties en scherpe, meer gedetailleerde weergaven voor langzamere bewuste 
herkenning (G19) 

h) Elk icon moet uniek en onderscheidend zijn (G20) 

 Visuele gelijkenis 
 Willekeurige conventie 

a. Abstracte conventie 
b. Concrete conventie  
c. Omgezette conventie 

 Semantische associatie 
a. Vergelijking of contrast 
b. Met een voorbeeld 
c. Semantische vernauwing 
d. Fysieke decompositie 
e. Tijdelijke decompositie 
f. Lichaamstaal 
g. Metafoor 
h. Nabijheid 

 

1. Complexiteit  
2. Concreetheid  
3. Semantische afstand 
4. Bekendheid 
5. Esthetisch voorkomen 
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i) De grootte van een pictogram moet ongeveer 0,7 graden van de visuele hoek zijn 
(G21) 

4. Gebruik van kleur 
a) Gebruik kleuren die lijken op de weergave van het echte object of scène (G22) 
b) Wees bewust van onbedoelde betekenissen van kleuren (G23) 
c) Als er kleuren worden gebruikt in een weergave, gebruik dan een blauwe 

achtergrond (G24) 
d) Vermijd de kleuren rood en groen samen (G25) 
e) Gebruik zo min mogelijk kleuren (G26) 

5. Presentatie van actie en beweging  
a) Geef de voorkeur aan geanimeerde voorstellingen boven statische voorstellingen 

(G27) 
b) Animaties moeten vergelijkbaar zijn met de weergegeven acties, maar 

gesegmenteerd (G28) 
c) Overschrijd niet een interval van 0,14 s tussen de betrokken gebeurtenissen om 

causaliteit weer te geven (G29) 
d) Gebruik ongeveer 100 ms als interval tussen segmenten om beweging weer te 

geven (G30) 
e) Elementen die op dezelfde manier veranderen of bewegen, worden gezien alsof ze 

bij elkaar horen (G31) 
f) Gebruik geen leesrichtingen, gebruik in plaats daarvan de juiste ruimtelijke relaties 

(G32) 
g) Als animatie niet mogelijk is, gebruik dan tweedelige representaties (G33) 

6. Keuze van de juiste inhoud van het icon 
a) Presenteer inhoud op basisniveau (G34) 

 

Om te komen tot een operationeel model voor richtlijnen voor het ontwerpen van iconen, moeten de definities van de richtlijnen inzichtelijk zijn en hoe 
deze geoperationaliseerd kunnen worden. Richtlijnen die betrekking hebben op de samenhang tussen meerdere iconen zoals beschreven in paragraaf 1.4, 
worden uitgesloten zodat een richtlijn betrekking heeft op een icon en de evaluatie van de semantische transparantie ook. 

De richtlijnen op basis van visueel ontwerp (eerste kolom in Tabel 1) worden niet opgenomen in het operationele model omdat Bühler et al. (2020) 
concluderen dat deze soms vaag zijn, waardoor het onduidelijk is wanneer een richtlijn moet worden toegepast, en deze vaak niet empirisch zijn bewezen. 
Het gevolg daarvan is dat deze richtlijnen, net zoals de resulterende ontwerpen, cultuurspecifiek zijn, waardoor mensen van andere culturen, leeftijden of 
mensen met specifieke capaciteiten of beperkingen benadeeld worden (Bühler et al., 2020). 
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De richtlijnen op basis van visuele waarneming (tweede kolom in Tabel 1) kunnen worden gebruikt 
om ontwerpen te verbeteren, maar vervangen het werk van ervaren ontwerpers niet (Bühler et al., 
2020). Ontwerpers zijn benodigd om te bepalen welke richtlijnen moeten worden gevolgd, mede 
omdat er ook een afhankelijkheid zit tussen verschillende richtlijnen (Bühler et al., 2020). Bühler et 
al. (2020) en artikelen die Bühler et al. (2020) citeren, beschrijven niet hoe de richtlijnen op basis van 
visuele waarneming moeten worden toegepast en kunnen worden geoperationaliseerd. In paragraaf 
1.4 is beschreven dat samenhang tussen iconen niet wordt onderzocht en daarom worden 
richtlijnen die een samenhang beschrijven tussen iconen, elementen, patronen of vormen 
uitgesloten. Daarnaast is per richtlijn bepaald in hoeverre deze kan worden beoordeeld door een 
persoon die geen kennis en ervaring heeft in het ontwerpen van iconen. In bijlage 4 is door de 
auteur, op basis van deze criteria, een selectie gemaakt van de richtlijnen. Dit resulteert in 13 
richtlijnen op basis van visuele waarneming die worden gebruikt in het operationele model. 

De lexicale en semantische attributen van een betekenis beïnvloeden de keuze van de 
ontwerpstrategie van een icon (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012). Nakamura and Zeng-Treitler 
(2012) beschrijven niet in welke situatie welke strategie zou moeten worden gevolgd, maar wordt 
achteraf bij een icon bepaald welke strategie is gevolgd. Omdat het effect van een strategie op de 
interpretatie van een icon wel is beschreven voor de basisstrategieën (1) visuele gelijkenis, (2) 
willekeurige conventie en (3) semantische associatie, maar niet voor de onderliggende sub 
strategieën, worden alleen de basisstrategieën (derde kolom in Tabel 1) meegenomen in het 
operationele model. 

De gevonden richtlijnen op basis van icon karakteristieken (vierde kolom in Tabel 1) worden 
meegenomen in het operationele model omdat Bovea et al. (2018), Nakamura and Zeng-Treitler 
(2012) en Shen et al. (2018) beschrijven wat de invloed is van een icon karakteristiek op herkenning 
of interpretatie. 

Inhoudelijke analyse van de richtlijnen 

Elk icon bestaat uit twee delen, namelijk een grafische weergave en een betekenis (Nakamura & 
Zeng-Treitler, 2012). Als de gevonden richtlijnen op basis hiervan worden geanalyseerd, zijn deze 
onder te verdelen in (1) richtlijnen die de representatie van een icon beschrijven en (2) richtlijnen die 
betrekking hebben op de representatie van een icon horende bij een betekenis. Dit wordt bevestigd 
door Nakamura and Zeng-Treitler (2012) die beschrijven dat de complexiteit en concreetheid niets 
zeggen over de relatie tussen de representatie en de betekenis. Aangezien semantische 
transparantie was gedefinieerd als “de mate waarin de betekenis van een symbool kan worden 
afgeleid van alleen het voorkomen”(Bork & Roelens, 2021, p. 8), kunnen richtlijnen gericht op de 
representatie van een icon een andere invloed hebben op de semantische transparantie dan 
richtlijnen voor iconen die zijn gericht op de representatie van een icon horende bij een betekenis.  

In Tabel 2 zijn de definities volgens de literatuur gegroepeerd waarbij in Tabel 3 de invloed van een 
richtlijn op herkenning of interpretatie volgens de literatuur is opgenomen. 
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Tabel 2: Groepering van de richtlijnen 
Richtlijnen 
voor 
representatie 
van een icon 

Complexiteit  De mate van detail van een icon (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012) 

 Gebruik wazige, minder gedetailleerde weergaven voor 
snellere emotionele reacties en scherpe, meer 
gedetailleerde weergaven voor langzamere bewuste 
herkenning (G19) (Bühler et al., 2020) 

 Gebruik zo min mogelijk kleuren (G26) (Bühler et al., 
2020) 

Concreetheid  De mate in hoeverre de representatie overeenkomt met 
een object uit de werkelijkheid (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012) 

 Alleen contouren van vormen moeten worden 
weergegeven, geen contouren van schaduwen of kleuren 
(G3) (Bühler et al., 2020) 

 Schaduwen moeten worden weggelaten, of ze moeten 
donkerder zijn dan hun omgeving (G4) (Bühler et al., 
2020) 

 Gebruik zwarte lijnen op een witte ondergrond en hoog 
contrast (G7) (Bühler et al., 2020) 

 Vertegenwoordig inhoud in hun canonieke formaten 
(G11) (Bühler et al., 2020) 

 Gebruik kleuren die lijken op de weergave van het echte 
object of scène (G22) (Bühler et al., 2020) 

Esthetisch 
voorkomen 

 De mate van aantrekkelijkheid van het icon (Sonderegger 
& Sauer, 2010) 

 De inhoud moet regelmatig en symmetrisch worden 
ontworpen (G10) (Bühler et al., 2020) 

 De inhoud moet gepresenteerd worden vanuit driekwart 
zicht punt (G12) (Bühler et al., 2020) 

 Als er kleuren worden gebruikt in een weergave, gebruik 
dan een blauwe achtergrond (G24) (Bühler et al., 2020) 

 Vermijd de kleuren rood en groen samen (G25) (Bühler et 
al., 2020) 

Richtlijnen 
voor 
representatie 
van een icon 
horende bij 
een 
betekenis 

Bekendheid  De mate in hoeverre men het icon al eens is 
tegengekomen (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012) 

 Besteedt aandacht aan vormen omdat ze onbedoelde 
betekenissen kunnen suggereren (G18) (Bühler et al., 
2020) 

 Wees bewust van onbedoelde betekenissen van kleuren 
(G23) (Bühler et al., 2020) 

 Er zijn twee vormen van bekendheid met iconen, namelijk 
bekendheid met de relatie van een icon en de betekenis 
en bekendheid met het icon buiten de context en doel 
van de betekenis (Shen et al., 2018) 

Semantische 
afstand 

De mate hoe ver de representatie en betekenis uit elkaar 
liggen (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012) 

Ontwerpstrategie Classificeer welke ontwerpstrategie (visuele gelijkenis, 
willekeurige conventie of semantische associatie) is gevolgd 
om een betekenis te representeren door een icon (Nakamura 
& Zeng-Treitler, 2012) 
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Tabel 3: Invloed van een richtlijn op herkenning of interpretatie 
Complexiteit Op simpele iconen wordt sneller en nauwkeuriger gereageerd ten 

opzichte van complexe iconen (Shen et al., 2018) 
Concreetheid Concrete iconen worden beter begrepen vergeleken met abstracte 

iconen (Shen et al., 2018) en beïnvloeden de interpretatie van iconen 
(Nakamura & Zeng-Treitler, 2012). 

Esthetisch voorkomen Esthetische aantrekkingskracht van iconen speelt een belangrijke rol 
van keuzes van consumenten (Bovea et al., 2018). Bovea et al. (2018) 
beschrijven niet expliciet of dit een positief of negatief effect heeft op 
de keuze.  
Voor de operationalisatie wordt ervan uitgegaan, dat een aantrekkelijk 
icon eerder wordt geselecteerd dan een onaantrekkelijk icon. 

Bekendheid Iconen worden sneller herkend als er al bekendheid is met het icon 
(Shen et al., 2018) en beïnvloeden de interpretatie van iconen 
(Nakamura & Zeng-Treitler, 2012). 

Semantische afstand Iconen zijn eenvoudiger te herkennen als de afstand tussen de 
representatie en betekenis klein is (Shen et al., 2018) en beïnvloeden 
de interpretatie van iconen (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012). 

Richtlijnen visuele 
waarneming 

Ontwerpen kunnen universeel en intuïtief begrepen worden als meer 
wetenschappelijke richtlijnen worden gevolgd gebaseerd op het proces 
van visuele waarneming (Bühler et al., 2020). 
Ontwerpers moeten bij het ontwerp van iconen streven naar gelijkenis 
met de werkelijke wereld om iconen te maken die mogelijk universeel 
en intuïtief worden begrepen (Bühler et al., 2020). 

Ontwerpstrategie Representatie door visuele gelijkenis genereert iconen die relatief 
eenvoudig zijn te interpreteren, representatie door middel van 
willekeurige conventie is een alles-of-niets-strategie, representatie 
door middel van semantische associatie produceert iconen die meestal 
meer uitdagend zijn om te interpreteren (Nakamura & Zeng-Treitler, 
2012). 

Op basis van de richtlijnen en de effecten op herkenning of interpretatie volgens de literatuur, is tot 
het operationele model gekomen in Figuur 1 met de definities in Tabel 4. 

 

 

Figuur 1: Operationeel model 
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Tabel 4: Definities van het operationele model 
Richtlijnen 
voor 
representatie 
van een icon 

Complexiteit Ontwerp iconen met zo min mogelijk kleuren en een wazige, 
minder gedetailleerde weergave voor snellere emotionele en 
nauwkeurigere reacties (Bühler et al., 2020; Shen et al., 2018). 
Ontwerp scherpe, meer gedetailleerde weergaven voor 
langzamere bewuste herkenning (Bühler et al., 2020). 

Concreetheid Ontwerp concrete iconen waarbij de representatie overeenkomt 
met de werkelijkheid, contouren van vormen worden 
weergegeven, geen schaduw wordt getoond, in hun canonieke 
formaat worden weergegeven en bij gebruik van kleuren moeten 
deze lijken op de weergave van het werkelijke object (Bühler et 
al., 2020; Nakamura & Zeng-Treitler, 2012; Shen et al., 2018). 

Esthetisch 
voorkomen 

Aantrekkelijke iconen moeten worden ontworpen waarbij het 
icon regelmatig en symmetrisch is weergegeven, 
gerepresenteerd vanuit een driekwart zichtpunt en de kleuren 
rood en groen niet samen worden gebruikt (Bühler et al., 2020; 
Sonderegger & Sauer, 2010). 

Richtlijnen 
voor 
representatie 
van een icon 
horende bij 
een 
betekenis 

Bekendheid Maak gebruik van iconen waarmee al bekendheid is, waarbij 
aandacht moet zijn voor onbedoelde betekenissen van vormen 
en kleuren (Bühler et al., 2020; Nakamura & Zeng-Treitler, 2012; 
Shen et al., 2018). 

Semantische 
afstand 

Ontwerp iconen waarbij de afstand tussen de betekenis en de 
representatie klein is (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012; Shen et 
al., 2018). 

Ontwerpstrate
gie 

Ontwerp iconen op basis van visuele gelijkenis als dit mogelijk is 
of anders op basis van willekeurige conventie als er een bekende 
conventie is binnen de doelgroep (Nakamura & Zeng-Treitler, 
2012). 

De gevonden richtlijnen uit de literatuur en de analyse daarvan hebben geleid tot een 
beantwoording van de onderzoekvraag “Welke richtlijnen zijn gedefinieerd voor het ontwerpen van 
iconen?” en geleid tot richtlijnen gebaseerd op icon karakteristieken, ontwerpstrategie en visuele 
waarneming. De richtlijnen van visueel ontwerp en een aantal richtlijnen van visuele waarneming 
zijn uitgesloten. De analyse heeft geresulteerd in een operationeel model, bestaande uit: (1) 
richtlijnen voor het representeren van een icon, en richtlijnen om een betekenis te representeren 
door een icon (Figuur 1 en Tabel 4), en (2) de invloed van richtlijnen op herkenning of interpretatie 
van een icon volgens de literatuur (Tabel 3). 

 

2.3.2. Evaluatie van semantische transparantie 
In bijlage 3 is relevante informatie opgenomen uit de geselecteerde artikelen die bijgedragen 
hebben aan de tweede theoretische onderzoeksvraag “Hoe kan semantische transparantie worden 
geëvalueerd?”. 
 
De artikelen waren geselecteerd op basis van de metriek ‘hit rate’. Ondanks dat El-Attar et al. (2015) 
in het artikel niet spreken over ‘hit rate’ komt de metriek wel overeen met de andere twee artikelen. 
De methodes die worden toegepast zijn enquête (El-Attar et al., 2015) en een experiment (Caire et 
al., 2013; Gonçalves et al., 2020). Ondanks het verschil in methode wordt de meting op dezelfde 
manier uitgevoerd, namelijk een participant vragen naar de associatie bij een icon, waarbij de 
participant kan kiezen uit mogelijke antwoorden. Een belangrijk verschil is dat El-Attar et al. (2015) 
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niet aangeven welke betekenissen zijn opgenomen als mogelijke antwoorden bij een icon. Uit een 
getoond voorbeeld blijkt dat zes betekenissen worden getoond en als zevende antwoord “Anders”. 
Caire et al. (2013) en Gonçalves et al. (2020) benoemen specifiek dat als mogelijke antwoorden bij 
een icon, alle betekenissen van de notatie zijn opgenomen. De berekening van de ‘hit rate’ is in de 
geselecteerde artikelen het percentage juist geassocieerde betekenissen. El-Attar et al. (2015) 
benoemen geen drempelwaarde, de andere twee artikelen benoemen een drempelwaarde volgens 
ISO van 67%. 
 
De gevonden metriek ‘hit rate’ uit de literatuur beantwoordt de onderzoekvraag “Hoe kan 
semantische transparantie worden geëvalueerd?”. Tevens beschrijft de literatuur hoe deze metriek 
gemeten wordt binnen het praktijkonderzoek inclusief een bijbehorende drempelwaarde. 
 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Op basis van de icon richtlijnen en de ‘hit rate’ metriek om de semantische transparantie te 
evalueren, wordt als vervolg een praktijkonderzoek uitgevoerd om de praktische onderzoeksvragen 
te beantwoorden. 
 
De initiële, gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA-notatie worden door de auteur beoordeeld op de 
icon richtlijnen waarmee onderzoeksvraag “In welke mate voldoen de iconen van de initiële, 
gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA-notatie aan de richtlijnen voor het ontwerpen van iconen?” 
wordt beantwoord. Door participanten in het onderzoek wordt de ‘hit rate’ bepaald om 
onderzoeksvraag “Wat is de semantische transparantie van de initiële, gereviseerde en zelf 
ontwikkelde PGA-notatie?” te beantwoorden. Vervolgens beoordelen ze in hoeverre deze notaties 
voldoen aan de gevonden icon richtlijnen.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten van de icon richtlijnen en ‘hit rate’ wordt een analyse 
uitgevoerd. Deze analyse heeft tot doel om de onderzoeksvraag “Wat is de invloed van de mate van 
toepassen van de icon richtlijnen op de PGA-notatie, op de semantische transparantie van de PGA-
notatie?” te beantwoorden.  
 
Voor het vervolgonderzoek is extra aandacht benodigd in de meting of bepaling in hoeverre een icon 
voldoet aan een richtlijn. Shen et al. (2018) maakt gebruik van een vijfpunt schaal waarvoor 
onderzocht moet worden of deze ook toepasbaar is op alle gedefinieerde richtlijnen. Bij de richtlijn 
op basis van strategie geldt als aandachtspunt, dat Nakamura and Zeng-Treitler (2012) beschrijven 
dat strategieën ook kunnen worden gecombineerd om tot een icon te komen. Dit betekent voor het 
vervolgonderzoek dat iconen niet per definitie geclassificeerd kunnen worden bij één strategie. 
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3. Methodologie 
 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Zoals is beschreven bij de opdrachtformulering in paragraaf 1.4, willen we objectief onderzoeken in 
welke mate de iconen van de initiële, gereviseerde en zelf ontwikkelde PGA-notatie, voldoen aan de 
richtlijnen voor het ontwerpen van iconen, wat de semantische transparantie is en wat de invloed 
van de toepassing van richtlijnen is op de semantische transparantie.  

Op basis van het Theoretisch Kader in hoofdstuk 2 zijn icon richtlijnen vastgesteld en is de methode 
‘hit rate’ geselecteerd om de semantische transparantie te evalueren, waardoor het onderzoek door 
de theorie wordt gedreven en de deductieve aanpak wordt gebruikt (Saunders et al., 2016). 
Deductie beschikt over een aantal belangrijke karakteristieken. De eerste karakteristiek is een 
gestructureerde methode bij het zoeken naar een verklaring van een causale relatie tussen 
concepten en variabelen, zodat replicatie mogelijk is (Saunders et al., 2016). De tweede is 
operationalisatie van concepten zodat feiten kunnen worden gemeten (het operationele model voor 
richtlijnen en de ‘hit rate’ uit hoofdstuk 2) (Saunders et al., 2016). Ten derde brengt het problemen 
terug naar zo simpel mogelijke elementen, zodat het probleem als geheel beter wordt begrepen 
(Saunders et al., 2016). Om generalisatie mogelijk te maken, moet als vierde karakteristiek het 
sample nauwkeurig worden gekozen en van voldoende grootte zijn (Saunders et al., 2016). De 
gestructureerde methodologie wordt in hoofdstuk 3 beschreven en is gebaseerd op de inzichten uit 
het Theoretisch Kader (hoofdstuk 2). 

Saunders et al. (2016, p. 146) beschrijven zes opeenvolgende stappen hoe een deductieve 
benadering wordt doorlopen. Als eerste stap een voorlopig idee, ofwel de opgestelde 
onderzoeksvraag of het toepassen van ontwerprichtlijnen van iconen van invloed kan zijn op de 
semantische transparantie van een notatie. Op basis van de literatuur worden als tweede stap 
testbare beweringen afgeleid, en worden in de derde stap beweringen en de logica van de 
argumenten die ze tot stand hebben gebracht, onderzocht en vergeleken met bestaande theorieën 
om te zien of dit meer inzicht geeft (Saunders et al., 2016). 

Op basis van Tabel 3, waarin de invloeden van icon richtlijnen op begrip, herkenning of interpretatie 
zijn beschreven, kan volgens de literatuur geconcludeerd worden; hoe meer aan een richtlijn wordt 
voldaan, dit resulteert in beter begrip, herkenning of interpretatie (Bühler et al., 2020; Nakamura & 
Zeng-Treitler, 2012; Shen et al., 2018). Aangezien bij semantische transparantie de betekenis wordt 
afgeleid van het voorkomen (Bork & Roelens, 2021), kan worden aangenomen dat een betere 
herkenning of interpretatie ook leidt tot een betere afleiding van de betekenis op basis van het 
voorkomen, ofwel de semantische transparantie. Dit leidt tot de volgende bewering: 

Het volgen van richtlijnen voor het ontwerpen van iconen leidt tot een betere semantische 
transparantie. 

Om de bewering te onderzoeken zal van verschillende versies van de PGA-notatie onderzocht 
worden in welke mate ze voldoen aan de theoretische richtlijnen en worden nagegaan wat de 
effecten zijn op de semantische transparantie. Uit het onderzoek van Bork and Roelens (2021) zijn 
twee PGA-notaties beschikbaar waaruit blijkt dat de gereviseerde notatie over een betere 
semantische transparantie beschikt dan de initiële. Hierbij is de semantische transparantie gemeten 
door respondenten een keuze te laten maken tussen twee iconen. Deze twee notaties liggen echter 
visueel dicht bij elkaar, wat wordt bevestigd door de evaluatie in bijlage 7, waarbij werd beoordeeld 
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in hoeverre de PGA-iconen voldoen aan de richtlijnen uit het Theoretisch Kader. In het onderzoek 
zou dit kunnen leiden tot het ontbreken van een significant onderscheid bij de meting van de 
richtlijnen en ‘hit rate’ tussen deze twee notaties. Daarom wordt een nieuwe notatie samengesteld 
op basis van de richtlijnen, wat leidt tot de zelf samengestelde PGA-notatie, waardoor een notatie 
ontstaat die duidelijk verschilt ten opzichte van de richtlijnen voor het ontwerpen van iconen dan de 
andere twee notaties. De methode die is toegepast om te komen tot deze zelf samengestelde PGA-
notatie is beschreven in bijlage 6.  

Het resultaat zijn drie PGA-notaties waarvan het voldoen aan de icon richtlijnen door de auteur 
wordt beoordeeld en de semantische transparantie gemeten moet gaan worden. 

Een experiment is hierbij geschikt als onderzoeksmethode omdat de PGA-notatie als onafhankelijke 
variabele wordt gedefinieerd, waarbij de ontwerprichtlijnen in een verschillende mate zijn toegepast 
binnen de initiële, gereviseerde en zelf samengestelde notatie. Daarnaast kan de semantische 
transparantie als afhankelijke variabele worden gemeten. Het doel van een experiment is namelijk 
de waarschijnlijkheid bestuderen dat een wijziging in een onafhankelijke variabele een verandering 
veroorzaakt in een andere afhankelijke variabele, waarbij een experiment gebruik maakt van 
hypothesen om te kunnen anticiperen of er wel of niet een relatie bestaat tussen variabelen 
(Saunders et al., 2016).  

Om het experiment uit te kunnen voeren is de volgende informatie benodigd; 

 Richtlijnen voor het ontwerp van iconen (hoofdstuk 2) 
 Maatstaf voor het evalueren van de semantische transparantie (hoofdstuk 2) 
 De initiële PGA-notatie (beschikbaar in Bork and Roelens (2021)) 
 De gereviseerde PGA-notatie (beschikbaar in Bork and Roelens (2021)) 
 Methode om een notatie te beoordelen en scoren op de icon richtlijnen (bijlage 5) 
 Methode om een notatie samen te stellen (bijlage 6) 
 Beoordeling van de PGA-notaties in hoeverre de richtlijnen zijn toegepast (bijlage 7) 
 Opgestelde hypotheses (hoofdstuk 3) 
 Selectie van potentiële deelnemers voor het experiment en de icon associaties (bijlage 8) 
 Vragenlijst voor het experiment en de icon associaties (bijlage 9) 
 De zelf samengestelde PGA-notatie (bijlage 10) 
 Meting van de semantische transparantie en beoordeling van de richtlijnen van de PGA-

notaties (hoofdstuk 4) 

 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Semantische transparantie is gedefinieerd als “de mate waarin de betekenis van een symbool kan 
worden afgeleid van alleen het voorkomen”(Bork & Roelens, 2021, p. 8). Het doel van het 
experiment is te testen of het toepassen van theoretische icon richtlijnen positief correleert met de 
semantische transparantie, door de drie notaties met elkaar te vergelijken. De onafhankelijke 
variabelen zijn bij het experiment de initiële, gereviseerde en zelf samengestelde PGA-notatie. Als 
afhankelijke variabele wordt semantische transparantie objectief gemeten aan de hand van het 
aantal goede geassocieerde betekenissen volgens de ‘hit rate’ methode (de effectiviteit), de tijd die 
benodigd is om de ‘hit rate’ vragen te beantwoorden (de efficiëntie) en deze twee metingen te 
combineren tot de doeltreffendheid (aantal goed geassocieerde betekenissen gedeeld door de 
benodigde tijd). De beoordeling van de tweede afhankelijke variabele, namelijk de mate waarin de 
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initiële, de gereviseerde en de zelf samengestelde notatie voldoen aan de theoretische icon 
richtlijnen, wordt uitgevoerd door deelnemers de iconen van een notatie te laten beoordelen op de 
icon richtlijnen. Omdat de hypotheses zijn gebaseerd op de beoordeling door de auteur, worden de 
behoordelingen van de deelnemers gebruikt om de vooropgestelde hypotheses te testen. Elk icon 
van een notatie wordt beoordeeld op de richtlijnen uit het operationele model met een score van 
nul tot en met 100 per richtlijn, waarbij 100 betekent dat het icon voldoet aan de gestelde richtlijn. 
Op de ontwerpstrategie is een weging van toepassing, waardoor de sommatie van de score op 
afzonderlijke richtlijnen resulteert in een score per icon. Door de scores van alle iconen te 
sommeren, ontstaat de score van een notatie in hoeverre deze notatie voldoet aan de richtlijnen. De 
details van deze methode zijn beschreven in bijlage 5.  

De hypotheses worden afgeleid van de beoordeling van de notaties op de richtlijnen door de auteur. 
Hieruit blijkt dat de initiële notatie hoger scoort dan de gereviseerde notatie (2073 2/6 ten opzichte 
van 1888 2/6 uit bijlage 7) en daarmee beter voldoet aan de richtlijnen. Daarnaast zal de zelf 
samengestelde notatie mede tot stand komen op basis van de richtlijnen. De beoordeling van de 
richtlijnen door de deelnemers, dient om de vooropgestelde hypotheses te testen. 

Hieruit volgen hypotheses met betrekking tot de mate waarin de notaties voldoen aan de 
theoretische richtlijnen (Hrichtlijn); 

 Hrichtlijn-1: De initiële notatie voldoet meer aan de richtlijnen dan de gereviseerde notatie 
 Hrichtlijn-2: De zelf samengestelde notatie voldoet meer aan de richtlijnen dan de initiële 

notatie 
 Hrichtlijn-3: De zelf samengestelde notatie voldoet meer aan de richtlijnen dan de gereviseerde 

notatie 

Als basisbewering was gesteld “Het volgen van richtlijnen voor het ontwerpen van iconen leidt tot 
een betere semantische transparantie (‘hit rate’)”. Op basis van de voorgaande hypotheses en deze 
basisbewering volgen de hypotheses voor de Heffectiviteit; 

 Heffectiviteit-1: De initiële notatie heeft een betere semantische transparantie dan de 
gereviseerde notatie 

 Heffectiviteit-2: De zelf samengestelde notatie heeft een betere semantische transparantie dan 
de initiële notatie 

 Heffectiviteit-3: De zelf samengestelde notatie heeft een betere semantische transparantie dan 
de gereviseerde notatie 

Ondanks dat Bork and Roelens (2021) constateren dat de gereviseerde notatie een betere 
semantische transparantie heeft dan de initiële notatie en dit afwijkt van bovenstaande hypothese 
Heffectiviteit-1, wordt op basis hiervan de hypothese niet aangepast.  

Gelijkaardige hypotheses kunnen vooropgesteld worden voor Hefficiëntie en Hdoeltreffendheid;  

 Hefficiëntie-1: De initiële notatie heeft een hogere efficiëntie dan de gereviseerde notatie 
 Hefficiëntie-2: De zelf samengestelde notatie heeft een hogere efficiëntie dan de initiële notatie 
 Hefficiëntie-3: De zelf samengestelde notatie heeft een hogere efficiëntie dan de gereviseerde 

notatie 
 Hdoeltreffendheid-1: De initiële notatie heeft een hogere doeltreffendheid dan de gereviseerde 

notatie 
 Hdoeltreffendheid-2: De zelf samengestelde notatie heeft een hogere doeltreffendheid dan de 

initiële notatie 
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 Hdoeltreffendheid-3: De zelf samengestelde notatie heeft een hogere doeltreffendheid dan de 
gereviseerde notatie 

Omdat bij het meten van de semantische transparantie en de icon richtlijnen door deelnemers een 
onderlinge afhankelijkheid bestaat bij het meten van de bekendheid van een icon (zie bijlage 9), kan 
bij het beoordelen van drie notaties door elke deelnemer een aanvullend leereffect optreden omdat 
enkele iconen van de initiële en gereviseerde notatie identiek zijn en sommige vergelijkbaar. Daarom 
wordt de kans groter dat een deelnemer door dit leereffect de juiste antwoorden gaat geven met de 
opgedane kennis bij voorgaande vragen. Om dit effect te voorkomen wordt gekozen voor between 
subject groups met drie afzonderlijke groepen zodat elke deelnemer maar één versie van de notatie 
beoordeeld. Potentiële deelnemers worden geselecteerd uit het Linkedin-netwerk van de auteur, 
omdat hierin zowel deskundigen zijn opgenomen met betrekking tot modelleertalen en betrokkenen 
bij strategische beslissingen. Deze lijst is beperkt tot de personen waarmee de auteur heeft 
samengewerkt, waardoor de uiteindelijke deelnemers bestaan uit betrokkenen bij IT gerelateerde 
projecten. Aangezien de selectie van deelnemers bestaat uit 451 betrokkenen van de 591 Linkedin-
connecties (zie bijlage 8), wordt verwacht dat voldoende deelnemers beschikbaar zijn per 
experimentele groep, waarbij deelnemers random worden toegewezen aan een groep op basis van 
geboortejaar.  

Kennis van strategische afstemming of modelleertalen zou van invloed kunnen zijn op de ‘hit rate’, 
bijvoorbeeld ten gevolge van bekendheid met specifieke iconen. Omdat icon richtlijnen mogelijk 
mensen van specifieke leeftijden benadelen (Bühler et al., 2020), zou hieruit afgeleid kunnen 
worden dat mensen van specifieke leeftijden iconen wellicht ook anders beoordelen. Daarom 
worden kennis van strategische afstemming, kennis van modelleertalen en de leeftijd opgenomen 
als controlerende variabelen en als context vragen in bijlage 9. 

Voor het experiment zijn twee vragenlijsten benodigd. Dit betreft een vragenlijst om de icon-
associatie op te vragen dat bijdraagt aan de zelf samengestelde notatie, en de vragenlijst voor het 
experiment om de ‘hit rate’ en de richtlijnen op te vragen. In bijlage 9 zijn deze vragenlijsten 
beschreven en tevens de gemaakte keuzes. De vragen en representatie voor icon associaties zijn 
afgeleid van Bork and Roelens (2021), de ‘hit rate’ op basis van het Theoretisch kader en de 
richtlijnen op basis van het operationele model (Figuur 1 in hoofdstuk 2) en Saunders et al. (2016). 
Deze vragenlijsten worden opgenomen in een online-enquête tool (LimeSurvey), zodat de 
vragenlijsten online verspreid kunnen worden en tevens de tijd die deelnemers nodig hebben voor 
de vragenlijst objectief kan worden gemeten. Als het e-mailadres bekend is, worden deelnemers 
benaderd via e-mail, anders via een LinkedIn-bericht.  

Voordat de enquête wordt uitgestuurd worden eerst de drie varianten van de enquête doorlopen 
door de auteur en door minimaal één ander persoon om eventuele fouten in de tekst, structuur of 
volgordelijkheid te kunnen corrigeren. De resultaten van deze pre-test moeten verwijderd worden 
voordat de enquêtes worden uitgestuurd. 

De volgende taken zullen uitgevoerd gaan worden; 

 Samenstellen van een PGA-notatie volgens de methode uit bijlage 6 (experiment 
voorbereiding); 

o Vragenlijst opnemen in de enquête tool 
o Pre-test van de enquête 
o Indien nodig, de enquête corrigeren naar aanleiding van de pre-test en de pre-test 

nogmaals uitvoeren totdat deze foutloos is 
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o Verwijderen van de resultaten van de pre-test 
o Uitsturen van de enquête naar de geselecteerde deelnemers met, in verband met 

het beperkte tijdspad, een reactietermijn van maximaal twee weken waarna de 
enquête wordt gesloten 

o Na twee weken worden de resultaten verwerkt in (Tabel 30 in bijlage 10). 
o Selectie van iconen voor de zelf samengestelde notatie (Tabel 31 en Tabel 32 in 

bijlage 10) 
 Uitvoeren van het experiment (data verzameling); 

o Vragenlijst opnemen in de enquête tool waardoor drie varianten ontstaan, namelijk 
een variant per notatie (initiële, gereviseerde en zelf samengestelde). Deelnemers 
wordt een notatie toegewezen op basis van het geboortejaar dat wordt gedeeld 
door drie, waarbij op basis van de rest van de deling de variant wordt toegewezen 
(bij een rest van nul de initiële notatie, rest van één de gereviseerde notatie en bij 
een rest van twee de zelf samengestelde notatie) 

o Pre-test van de enquête 
o Indien nodig, de enquête corrigeren naar aanleiding van de pre-test en de pre-test 

nogmaals uitvoeren totdat deze foutloos is 
o Verwijderen van de resultaten van de pre-test 
o Uitsturen enquête naar de geselecteerde deelnemers met, in verband met het 

beperkte tijdspad, een reactietermijn van maximaal drie weken waarna de enquête 
wordt gesloten 

 Drie weken na het uitsturen van de enquête kan de verzamelde data worden geanalyseerd. 
Bij de analyse is het van belang dat voor de richtlijnen dezelfde beoordeling en vertaling 
naar scores worden gehanteerd als in bijlage 5, zodat beoordelingen van de auteur zijn te 
vergelijken met de resultaten uit het experiment. Hierbij is het van belang dat “Esthetisch 
voorkomen” en de ontwerpstrategieën in de vragenlijst worden gescoord van nul tot en met 
100, in plaats van 100 tot en met nul, en daarom bewerkt moeten worden voordat de 
resultaten worden geanalyseerd (Tabel 22 in bijlage 5) en moet de weging worden 
toegepast. 

 

3.3. Gegevensanalyse 
Onderstaand zijn de analyses opgenomen waarbij het onderzoek erop is gericht om de drie PGA-
notaties met elkaar te vergelijken en de afzonderlijke iconen en richtlijnen van de notaties. Voor de 
onafhankelijke variabele, de PGA-notatie, geldt dat de hypotheses een vergelijking maken tussen 
twee versies, ofwel categoriaal ongepaarde data binnen het gekozen between subject design. 

Bij de statistische testen gaan we uit van eenzijdige hypotheses en wordt de eenzijdige p-waarde 
berekend door de tweezijdige te delen door twee (of (1 - p-waardetweezijdig/2) bij een 
tegenovergestelde richting van de alternatieve hypothese). Zowel bij de analyses van de hypotheses 
als per icon en richtlijn, wordt de eenzijdige p-waarde berekend. 

Voor het analyseren van de richtlijnen is hypothese Hrichtlijn opgesteld. Om deze hypothese te kunnen 
analyseren is een score benodigd van de richtlijnen per notatie. De vertaling van de beoordelingen 
door de deelnemers naar een score per icon is opgenomen in bijlage 5. De sommatie van deze scores 
per icon, resulteert in de score per notatie. Omdat deze score een interval variabele is, is bij een 
normale verdeling de t-Test (unpaired) benodigd en bij een niet-normale verdeling de Wilcoxon-
Mann-Whitney test. Hoe hoger de score, hoe beter de notatie voldoet aan de richtlijnen.  
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De normale verdeling wordt getest door de Shapiro-Wilk test, waarbij tevens een grafische 
weergave (histogram of box plot) wordt gebruikt om een weloverwogen beslissing te nemen 
(Saunders et al., 2016, pp. 533-537).  

De Heffectiviteit wordt gemeten op basis van de ‘hit rate’, waarbij de ‘hit rate’ wordt gemeten door het 
percentage van correct geassocieerde betekenissen en volgens ISO, moet de waarde voor 
begrijpelijkheid, de ‘hit rate’ minimaal 67% zijn (Caire et al., 2013). Omdat de ‘hit rate’ resulteert in 
een percentage, ofwel een interval variabele, is bij een normale verdeling de t-Test (unpaired) 
benodigd en bij een niet-normale verdeling de Wilcoxon-Mann-Whitney test. Hoe hoger het 
percentage, hoe beter de score op semantische transparantie. 

De Hefficiëntie wordt gemeten door de sommatie van de tijd die benodigd is om de vragen van de ‘hit 
rate’ te beantwoorden. Omdat de tijd een interval variabele is, is bij een normale verdeling de t-Test 
(unpaired) benodigd en bij een niet-normale verdeling de Wilcoxon-Mann-Whitney test. Hoe langer 
de tijd, hoe slechter wordt gescoord, ofwel minder efficiënt. 

De Hdoeltreffendheid wordt bepaald door het aantal goede antwoorden gedeeld door de benodigde tijd. 
Aangezien het niet mogelijk is een vragenlijst in nul seconden te doorlopen, ontstaat geen probleem 
met deling door nul. Omdat de doeltreffendheid een interval variabele is, is bij een normale 
verdeling de t-Test (unpaired) benodigd en bij een niet-normale verdeling de Wilcoxon-Mann-
Whitney test. Hoe hoger de score hoe doeltreffender. 

Omdat de hypotheses worden getest door het beoordelen van iconen, worden naast de hypotheses 
voor elke variabele ook analyses per icon uitgevoerd. Deze worden getest via de t-Test (unpaired) bij 
een normale verdeling en de Wilcoxon-Mann-Whitney test bij een niet-normale verdeling. 

Zoals beschreven in 3.2 zijn de hypotheses gebaseerd op de beoordeling door de auteur en worden 
de beoordelingen van de deelnemers gebruikt om de vooropgestelde hypotheses te testen. Daarom 
worden de beoordelingen van deelnemers en auteur met elkaar vergeleken per notatie, per icon en 
per richtlijn op basis van boxplots. Tevens worden de afzonderlijke richtlijnen met elkaar vergeleken 
per notatie. Bij een normale verdeling wordt dit getest met Linear Model (ANOVA) voor de drie 
ongepaarde groepen, en met de Kruskal-Wallis test bij een niet-normale verdeling. Tevens wordt 
een correlatieanalyse uitgevoerd tussen de richtlijnen en de effectiviteit en doeltreffendheid om te 
onderzoeken of een mogelijke correlatie overeenkomt met de hypotheses. Hiervoor worden 
scatterplots en boxplots gebruikt om outliers te identificeren en getest of er een lineaire correlatie is 
met de Pearson's Product-Moment Correlation test. 

Als controlerende variabelen worden kennis van strategische afstemming en modelleertalen 
opgenomen om te kijken of deze van invloed zijn op de ‘hit rate’. De strategische afstemming en 
kennis van modelleertalen zijn beiden ordinaal, worden gemeten in meer dan twee ongepaarde 
groepen en omdat Heffectiviteit een interval variabele is, is bij een normale verdeling de Linear Model 
(ANOVA) benodigd, anders de Kruskal-Wallis test. 

Tevens wordt gecontroleerd of leeftijd van invloed is op de icon richtlijnen. De leeftijd van de 
deelnemers wordt bepaald op basis van het geboortejaar (2022 minus geboortejaar) en 
gecategoriseerd naar leeftijdsgroepen van tien jaar vanaf 20 jaar (20 tot 30, 30 tot 40, 40 tot 50, 50 
tot 60, 60 tot 70, 70 tot 80, 80 tot 90). Omdat deze nieuwe variabele ordinaal is, wordt gemeten in 
meer dan twee ongepaarde groepen, en Hrichtlijn een interval variabele is, is bij een normale verdeling 
de Linear Model (ANOVA) benodigd, anders de Kruskal-Wallis test.  
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3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 
aspecten 

De details van de validiteit en betrouwbaarheid zijn in bijlage 11 beschreven, waarvan onderstaand 
de belangrijkste punten zijn opgenomen. 

Constructvaliditeit wordt gewaarborgd door (1) triangulatie van zoektermen voor de zelf 
samengestelde PGA-notatie, (2) keten van bewijs van onderzoeksvraag tot en met resultaten, (3) het 
tonen van uitleg bij de vragenlijst voor het begrijpen van de vraag door de deelnemer en 
nauwkeurigere meting van de efficiëntie, (4) potentiële deelnemers aan het experiment bestaande 
uit verschillende culturen en leeftijden en (5) bewust gekozen opzet van de vragenlijst. 

Interne validiteit wordt mede bepaald door (1) richtlijnen en 'hit rate' op dezelfde manier te meten 
in elke deelnemersgroep, (2) het opnemen van controlevariabelen, (3) het uitsluiten van personen 
met kennis van de PGA-notatie en (4) eerst de 'hit rate' te meten en daarna de richtlijnen om te 
voorkomen dat de intuïtiviteit van een deelnemer al is beïnvloed door het beoordelen van de 
richtlijnen. 

Externe validiteit, of generaliseerbaarheid, is (1) grotendeels mogelijk voor andere modelleertalen, 
tenzij de modelleertaal al wordt gebruikt binnen de groep van deelnemers, (2) voor de methode 'hit 
rate' in grote mate mogelijk voor andere situaties dan modelleertalen, maar de richtlijnen in 
mindere mate omdat wellicht aanvullende of specifieke richtlijnen van toepassing zijn, (3) niet 
mogelijk naar de toekomst als de PGA-notatie veelvuldig gebruikt gaat worden en een grotere 
bekendheid krijgt en (4) wel mogelijk naar andere doelgroepen, maar in mindere mate naar andere 
culturen (en andere talen). 

Op de betrouwbaarheid kunnen (1) een constateerde afwijking binnen de methode ten opzichte van 
de theorie, (2) dat deelnemers voor de icon associatie ook management of IT gerelateerde functie 
hebben en (3) een beperkte kennis van strategie bij de deelnemers, van invloed zijn. 

De hypotheses worden mede gebaseerd op een beoordeling van de initiële en gereviseerde notatie 
en selectie van iconen van de zelf samengestelde notatie door de auteur. Deze subjectiviteit kan een 
oorzaak zijn voor een onjuiste hypothese, maar omdat de beoordeling en methoden zijn opgenomen 
in de bijlagen, kan dit eventuele effect achteraf worden getoetst. 

De deelnemers van de icon-associatie waren uitgesloten van het experiment en bevatten onder 
andere familie en vrienden, waardoor een afwijking in associatie van een betekenis en icon kan 
ontstaan. Deze invloed wordt beperkt doordat bewust personen zijn geselecteerd die werkzaam zijn 
op een managementfunctie of binnen de IT. 

Door een beperkte kennis van strategie bij de deelnemers, hebben ze wellicht een mindere 
associatie bij de strategische begrippen uit de PGA-notatie, waardoor dit van invloed kan zijn op de 
‘hit rate’ en beoordeling van enkele richtlijnen. 

De details van de ethische aspecten zijn in bijlage 12 beschreven, waarvan onderstaand de 
belangrijkste punten zijn opgenomen. 

Ondanks dat de auteur (als student) voor zijn beoordeling afhankelijk is van de onderwijsinstelling en 
de beoordelaar van de student, is de auteur ervan overtuigd dat zijn integriteit en objectiviteit is 
gewaarborgd. 
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Een deelnemer aan het onderzoek wordt geïnformeerd dat het onderzoek anoniem is, op vrijwillige 
basis en op elk moment de mogelijkheid heeft om te stoppen. Op basis van geboortejaar, 
strategische kennis en kennis van modelleertalen in combinatie de openbare LinkedIn gegevens van 
de auteur, wordt de kans erg klein ingeschat dat op basis hiervan de identiteit van de deelnemer is 
te achterhalen. Daardoor neemt de deelnemer anoniem deel en is niet bekend bij welk bedrijf een 
deelnemer actief is. Tevens worden geen persoons- of bedrijfsgegevens bevraagd in het onderzoek, 
waarmee de ingeschatte kans op schade voor deelnemer en bedrijf nihil is.  

Doordat de enquête online wordt uitgevoerd is er geen kans op COVID-19 besmetting tussen 
deelnemer en onderzoeker ten gevolge van de uitvoering van dit onderzoek. 
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4. Resultaten 
 

4.1. Resultaten icon associatie 
De vragenlijst met betrekking tot icon associaties is per e-mail verstuurd naar 20 deelnemers, 
waarna elf vragenlijsten retour zijn ontvangen, maar drie deelnemers de vragenlijst niet hebben 
ingevuld. Dit resulteert in acht volledig doorlopen vragenlijsten die mede hebben geleid tot de zelf 
samengestelde PGA-notatie (bijlage 10). Hiervoor zijn zoektermen vastgesteld op basis van de 
ingevulde vragenlijsten en de Engelse betekenis van de iconen, waarmee icon databanken zijn 
doorzocht en de beste iconen per zoekterm zijn geselecteerd. Deze drie iconen per icon-betekenis 
zijn door de auteur beoordeeld op de icon richtlijnen, waarna de best scorende iconen zijn 
geselecteerd, waarvan het resultaat wordt getoond in Tabel 5. 

Tabel 5: Zelf samengestelde notatie 

 
 

     
 

Financieel 
doel 

Klantdoel Financiële 
structuur 

Competentie Proces Activiteit Waarde 
propositie 

Intern doel 

De beoordeling van de zelf samengestelde notatie op de richtlijnen komt uit op een totale score van 
2831 4/6 en scoort daarmee hoger dan de initiële (2073 2/6) en gereviseerde (1888 2/6) notatie en 
bevestigt daarmee de hypothese zoals die was opgesteld voordat de score bekend was. Van de acht 
gezochte iconen, zijn er twee gevonden op basis van de Engelse betekenis uit de PGA-notatie en zes 
door een zoekterm gebaseerd op de resultaten van de icon associaties enquête. De verdeling van de 
iconen uit de databanken is: Flaticon vier, Iconfinder één, Icomoon één, Findicons één, Stock.adobe 
één en Freepik geen.  

 

4.2. Resultaten intuïtiviteit van de notatievarianten 
De vragenlijst met betrekking tot intuïtiviteit van de notatievarianten is verstuurd aan 451 
deelnemers, waarna 179 vragenlijsten retour zijn ontvangen, waarvan 88 zijn afgerond en 91 niet 
zijn afgerond. Van de afgeronde vragenlijsten zijn er twee verwijderd omdat de deelnemer geen 
toestemming heeft gegeven en één omdat bij de richtlijnen overal een nul waarde is ingevuld. Dit 
resulteert in 85 te gebruiken vragenlijsten waarvan er 32 betrekking hebben op de initiële, 23 op de 
gereviseerde en 30 op de zelf samengestelde notatie. Van de deelnemers is 93% in de leeftijd van 40 
tot 70 waarvan 44% tussen de 50 en 60, heeft 49% kennis van of ervaring met modelleertalen en is 
35% betrokken bij strategische afstemming. Details van de ontvangen resultaten zijn opgenomen in 
bijlage 13.  
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4.2.1. Analyse van de hypotheses 
Op basis van de statistische analyse in bijlage 14 is besloten geen outliers te verwijderen en is in 
Tabel 6 per gestelde hypothese uit hoofdstuk 3 aangegeven of deze is aanvaard. De hypotheses 
Heffectiviteit, Hefficiëntie en Hdoeltreffendheid zijn geanalyseerd met de Wilcoxon-Mann-Whitney test en Hrichtlijn 
met de t-Test (unpaired). 

Tabel 6: Testresultaten hypotheses  

  Hypotheses p-waarde 
H1: de initiële notatie 
voldoet beter dan de 
gereviseerde notatie 

H1 wordt aanvaard - - 
H0 wordt niet 
verworpen 

Hrichtlijn-1 

Heffectiviteit-1 

Hefficiëntie-1 

Hdoeltreffendheid-1 

0.890 
0.417 
0.950 
0.851 

H1: de zelf 
samengestelde 
notatie voldoet beter 
dan de initiële notatie 

H1 wordt aanvaard Hrichtlijn-2 

Heffectiviteit-2 

Hefficiëntie-2 
Hdoeltreffendheid-2 

0.040 
0.000 
0.009 
0.000 

H0 wordt niet 
verworpen 

- - 

H1: de zelf 
samengestelde 
notatie voldoet beter 
dan de gereviseerde 
notatie 

H1 wordt aanvaard Heffectiviteit-3 

Hdoeltreffendheid-3 
0.001 
0.005 

H0 wordt niet 
verworpen 

Hrichtlijn-3 

Hefficiëntie-3 

 

0.319 
0.141 

 

Hieruit kunnen we afleiden dat de zelf samengestelde notatie significant beter voldoet dan de 
initiële op effectiviteit, efficiëntie, doeltreffendheid en richtlijnen, maar alleen significant beter ten 
opzichte van de gereviseerde notatie op effectiviteit en doeltreffendheid. 

Op basis van de niet-verworpen nulhypotheses is vervolgens geanalyseerd of de tegenovergestelde 
verwachting statistisch significant is. Hiervoor zijn dezelfde SPSS-resultaten gebruikt van de geteste 
hypotheses. Hieruit blijkt dat de gereviseerde notatie niet significant beter voldoet dan de initiële 
notatie op richtlijnen (p-waarde=0.111), effectiviteit (p-waarde=0.583), efficiëntie (p-waarde=0.051), 
doeltreffendheid (p-waarde=0.149) en niet significant beter dan de zelf samengestelde notatie op 
richtlijnen (p-waarde=0.682) en efficiëntie (p-waarde=0.859). 

De resultaten zijn in Excel grafisch inzichtelijk gemaakt in een beoordeling per variabele per notatie 
(bijlage 15) en een beoordeling per icon per notatie voor zowel effectiviteit (Figuur 3), efficiëntie 
(Figuur 4), doeltreffendheid (Figuur 5) en richtlijnen (Figuur 2).  

Onderstaand is per variabele onderzocht of zichtbare verschillen in Excel per variabele en per icon 
statistisch significant zijn. 
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Richtlijnen 

 

Figuur 2: Richtlijnen per icon en per notatie 

In SPSS wordt statistisch getoetst of zichtbare verschillen in Figuur 2 significant zijn. Alle individuele 
richtlijnen per icon en per geanalyseerde combinaties van notaties hebben een Shapiro-Wilk 
significatie groter dan 0.05, ofwel zijn normaal-verdeeld en worden via de t-Test (unpaired) getest. 
De Levene’s test voor gelijkheid van varianties toont aan dat voor het merendeel wordt aangenomen 
dat de varianties gelijk zijn (p-waarde > 0.05), behalve voor waarde propositie bij de t-Test tussen de 
gereviseerde en zelf samengestelde (p-waarde=0.017). In Tabel 7 zijn de p-waarden opgenomen van 
de t-Test (unpaired). 

Tabel 7: Statistische analyse (p-waarde) richtlijnen tussen twee notaties per icon 
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Initiële en 
gereviseerde notatie 

0.323 0.099 0.343 0.277 0.251 0.004 0.223 0.438 

Zelf samengestelde en 
initiële notatie 

0.050 0.531 0.173 0.001 0.004 0.020 0.086 0.001 

Zelf samengestelde en 
gereviseerde notatie 

0.192 0.147 0.098 0.000 0.001 0.242 0.032 0.002 

 

Uit Figuur 2 en Tabel 7 blijkt dat de waarde propositie van de zelf samengestelde significant hoger 
scoort dan de initiële notatie, klantdoel van de zelf samengestelde significant lager scoort dan de 
initiële en gereviseerde notatie, de financiële structuur en proces van de zelf samengestelde  
significant hoger scoren dan de initiële en gereviseerde notatie, intern doel van de zelf 
samengestelde significant lager scoort dan de gereviseerde notatie en dat activiteit van de initiële 
notatie significant lager scoort dan de gereviseerde en zelf samengestelde notatie. 

Ondanks dat het icon activiteit identiek is tussen de initiële en gereviseerde notatie is een duidelijke 
afwijking zichtbaar bij de richtlijnen van het icon activiteit (Figuur 2) die ook significant is (Tabel 7, p-
waarde=0.004). 
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Effectiviteit 

 

Figuur 3: Effectiviteit per icon en per notatie 

In SPSS wordt statistisch getoetst of zichtbare verschillen in Figuur 3 significant zijn. De effectiviteit 
per icon en per geanalyseerde combinatie van notaties, hebben allen een Shapiro-Wilk significantie 
kleiner dan 0.05, ofwel zijn niet-normaal verdeeld en worden via Wilcoxon-Mann-Whitney getest. In 
Tabel 8 zijn de p-waarden opgenomen van deze analyse. 

Tabel 8: Statistische analyse (p-waarde) effectiviteit tussen twee notaties per icon 
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Initiële en 
gereviseerde notatie 

0.001 0.850 0.892 0.811 0.096 0.850 0.818 0.581 

Zelf samengestelde en 
initiële notatie 

0.304 0.283 0.2375 0.367 0.004 0.080 0.000 0.001 

Zelf samengestelde en 
gereviseerde notatie 

0.000 0.700 0.714 0.714 0.000 0.392 0.000 0.002 

Uit Figuur 3 en Tabel 8 blijkt dat de waarde propositie van de gereviseerde significant lager scoort 
dan de initiële en zelf samengestelde notatie. De financiële structuur, intern doel en proces van de 
zelf samengestelde scoort significant hoger dan de initiële en gereviseerde notatie. 

Ondanks dat het icon financiële structuur identiek is tussen de initiële en gereviseerde notatie is een 
duidelijke afwijking zichtbaar bij de effectiviteit (Figuur 3), maar de statistische toets toont geen 
significant verband (Tabel 8, p-waarde=0.096). 

Efficiëntie 

 

Figuur 4: Efficiëntie per icon en per notatie 
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In SPSS wordt statistisch getoetst of zichtbare verschillen in Figuur 4 significant zijn. Alle efficiënties 
per icon en per geanalyseerde combinaties van notaties, hebben een Shapiro-Wilk significatie kleiner 
dan 0.05, ofwel zijn niet-normaal verdeeld en worden via Wilcoxon-Mann-Whitney getest. 

Tabel 9: Statistische analyse (p-waarde) efficiëntie tussen twee notaties per icon 
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Initiële en 
gereviseerde notatie 

0.245 0.123 0.293 0.041 0.341 0.341 0.261 0.130 

Zelf samengestelde en 
initiële notatie 

0.031 0.157 0.483 0.157 0.000 0.044 0.002 0.000 

Zelf samengestelde en 
gereviseerde notatie 

0.111 0.334 0.347 0.180 0.000 0.102 0.015 0.001 

 

Uit Figuur 4 en Tabel 9 blijkt dat de waarde propositie en activiteit van de zelf samengestelde 
significant lager (dus beter) scoort dan de initiële, klantdoel van de gereviseerde significant lager 
(dus beter) scoort dan de initiële en de financiële structuur en proces van de zelf samengestelde 
significant lager (dus beter) en intern doel significant hoger (dus slechter) scoort dan de initiële en 
gereviseerde notatie. 

Doeltreffendheid 

 

Figuur 5: Doeltreffendheid per icon en per notatie 

In SPSS wordt statistisch getoetst of zichtbare verschillen in Figuur 5 significant zijn. De 
doeltreffendheid1 per icon en per geanalyseerde combinatie van notaties, hebben vooral een 
Shapiro-Wilk significatie kleiner dan 0.05, ofwel zijn niet-normaal verdeeld en worden via Wilcoxon-
Mann-Whitney getest. De uitzonderingen zijn icon activiteit voor elke combinatie van notaties en 
financieel doel voor de combinatie van initiële en gereviseerde notatie, en worden via de t-Test 
(unpaired) getest. De Levene’s test voor gelijkheid van varianties toont aan dat voor deze 
combinaties wordt aangenomen dat de varianties gelijk zijn (p-waarde > 0.05). 

 

 

 

                                                           
1 Bij de doeltreffendheid per icon wordt informatie verloren omdat de tijd van foutieve antwoorden niet zijn 
opgenomen in de analyse. 
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Tabel 10: Statistische analyse (p-waarde) doeltreffendheid tussen twee notaties per icon 
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Initiële en 
gereviseerde notatie 

0.009 0.920 0.845 0.803 0.076 0.753 0.771 0.769 

Zelf samengestelde en 
initiële notatie 

0.063 0.221 0.183 0.280 0.000 0.039 0.000 0.000 

Zelf samengestelde en 
gereviseerde notatie 

0.001 0.773 0.500 0.629 0.000 0.171 0.000 0.000 

 

Uit Figuur 5 en  

Tabel 10 blijkt dat financiële structuur, intern doel en proces van de zelf samengestelde notatie 
significant beter scoren dan de initiële en gereviseerde notatie, activiteit van de zelf samengestelde 
significant beter scoort dan de initiële en de waarde propositie van de gereviseerde significant 
slechter scoort dan de initiële en zelf samengestelde notatie. 

 

4.2.2. Vergelijking van de icon richtlijnen 
Omdat de hypotheses zijn bepaald op basis van de beoordeling van de icon richtlijnen per notatie, is 
geanalyseerd of verschillen optreden per individuele richtlijn. Aandachtspunt hierbij is dat de 
hypotheses zijn bepaald op de beoordeling door de auteur en de statistische test op de beoordeling 
door de deelnemers. Als eerste zijn de verschillen geanalyseerd op basis van een Excel weergave 
(Figuur 8) en boxplots (Figuur 23 in bijlage 16) en zijn de percentielen opgenomen in Tabel 11.  

Tabel 11: Percentielen per richtlijn per notatie 

Richtlijn Percentiel Initieel Gereviseerd Zelf 
samengesteld 

Complexiteit 25 421,25 425,00 472,50 
50 490,00 525,00 530,00 
75 616,25 600,00 566,25 

Concreetheid 25 336,25 390,00 348,75 
50 417,50 420,00 435,00 
75 490,00 555,00 527,50 

Esthetisch 
voorkomen 

25 366,25 395,00 373,75 
50 440,00 440,00 465,00 
75 523,75 555,00 541,25 

Bekendheid 25 261,25 170,00 313,75 
50 392,50 390,00 422,50 
75 481,25 455,00 492,50 

Semantische 
afstand 

25 273,75 365,00 338,75 
50 395,00 440,00 395,00 
75 453,75 470,00 482,50 

Ontwerpstrategie 25 284,38 344,17 387,29 
50 366,67 385,83 430,42 
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75 449,38 433,33 478,96 
 

Vervolgens is statistisch getest of significante verschillen optreden per richtlijn en per notatie. Op 
basis van de Shapiro-Wilk test, zijn complexiteit (p-waarde=0.292), concreetheid (p-waarde=0.994), 
esthetisch voorkomen (p-waarde=0.854), semantische afstand (p-waarde=0.153) en 
ontwerpstrategie (p-waarde=0.365) normaal verdeeld en worden getest met de Linear Model 
(ANOVA) voor drie ongepaarde groepen. Bekendheid (p-waarde=0.01) is niet-normaal verdeeld en 
wordt getest met de Kruskal-Wallis test voor drie ongepaarde groepen. Uit de ANOVA-test blijkt dat 
de ontwerpstrategie (p=0.019) een significant onderscheid heeft tussen de notaties en complexiteit 
(p-waarde=0.950), concreetheid (p-waarde=0.335), esthetisch voorkomen (p-waarde=0.653) en 
semantische afstand (p-waarde=0.082) niet. Uit de Tukey HSD blijkt vervolgens dat alleen een 
significant onderscheid (p-waarde=0.014) aanwezig is tussen de ontwerpstrategie (classificatie van 
de strategie die is gevolgd om een betekenis te representeren door een icon (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012)) van de initiële en zelf samengestelde notatie. Uit de Kruskal-Wallis test blijkt dat 
bekendheid (p-waarde=0.304) geen significant verschil toont tussen de notaties. 

 

4.2.3. Correlatie tussen richtlijnen en effectiviteit en 
doeltreffendheid 

De opzet van het experiment en de hypotheses zijn gebaseerd op de correlatie tussen de richtlijnen 
en de semantische transparantie, gebaseerd op de beoordeling van de richtlijnen door de auteur. 
Omdat de deelnemers ook richtlijnen hebben beoordeeld, is het ook mogelijk om te meten of er een 
mate van correlatie zit tussen de richtlijnen en de variabelen. Een correlatieanalyse is uitgevoerd 
voor de richtlijnen met betrekking tot effectiviteit en doeltreffendheid in bijlage 17. Tussen 
effectiviteit en de richtlijnen lijkt geen correlatie aanwezig te zijn, terwijl een kleine positieve 
correlatie van 0.222 (p-waarde=0.023) voor de richtlijn bekendheid wordt gevonden voor de 
doeltreffendheid, ofwel dat de doeltreffendheid enigszins toeneemt als de bekendheid als hoger 
wordt beoordeeld. 

 

4.2.4. Vergelijking van de richtlijnen score door auteur en 
deelnemers 

Omdat de hypotheses zijn bepaald op basis van de beoordeling van de icon richtlijnen per notatie 
door de auteur en voor Hrichtlijn-1 en Hrichtlijn-3 de H0 niet wordt verworpen, is de beoordeling van de 
auteur vergeleken met de deelnemers (bijlage 16) per notatie, icon en richtlijn. Hiervoor zijn in Excel 
de scores van de auteur per notatie opgenomen in Figuur 6, per icon per notatie in Figuur 7 en per 
richtlijn per notatie in Figuur 8. Binnen SPSS zijn van de resultaten een boxplot met bijbehorende 
statistieken per notatie, per icon per notatie en per richtlijn per notatie gemaakt en opgenomen in 
bijlage 16. Hierbij is de score van de auteur vergeleken met de kwartielen horende bij de 
deelnemers.  
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Score per notatie 

      

Figuur 6: Score per notatie deelnemers en auteur 

 

Tabel 12: Beoordeling auteur totale richtlijnen(x) ten opzichte van kwartielen deelnemers 

 Totaal richtlijnen 
Initieel X < Q1 
Gereviseerd X < Q1 
Zelf samengesteld Q2 < X < Q3 

Uit Tabel 12 blijkt dat de auteur de initiële en gereviseerde notatie lager heeft beoordeeld dan 75% 
van de deelnemers.  

 

Score per icon 

    

Figuur 7: Score per icon deelnemers en auteur 

 

Tabel 13: Beoordeling auteur per icon(x) ten opzichte van kwartielen deelnemers 

 Waarde 
propositie 

Financieel 
doel 

Competentie Klantdoel Financiële 
structuur 

Activiteit Intern doel Proces 

Initieel Q2 < X < Q3 Q1 < X < Q2 Q2 < X < Q3 Q1 < X < Q2 Q1 < X < Q2 X < Q1 Q1 < X < Q2 X < Q1 
Gereviseerd Q1 < X < Q2 X < Q1 Q2 < X < Q3 X < Q1 Q1 < X < Q2 X < Q1 Q1 < X < Q2 X < Q1 
Zelf 
samengesteld 

Q2 < X < Q3 Q1 < X < Q2 Q2 < X < Q3 X > Q3 Q1 < X < Q2 Q1 < X < Q2 X > Q3 Q1 < X < Q2 

Uit Tabel 13 blijkt dat de auteur activiteit en proces van de initiële en financieel doel, klantdoel, 
activiteit en proces van de gereviseerde notatie lager heeft beoordeeld dan 75% van de deelnemers, 
terwijl klantdoel en intern doel van de zelf samengestelde notatie hoger zijn beoordeeld dan 75% 
van de deelnemers.   
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Score per richtlijn 

      

Figuur 8: Score per richtlijn deelnemers en auteur 

 

Tabel 14: Beoordeling auteur per richtlijn(x) ten opzichte van kwartielen deelnemers 

 Complexiteit Concreetheid Esthetisch 
voorkomen 

Bekendheid Semantische 
afstand 

Ontwerpstrategie 

Initieel X = Q2 Q1 < X < Q2 Q2 < X< Q3 X < Q1 Q1 < X < Q2 X < Q1 
Gereviseerd Q1 < X < Q2 X < Q1 Q2 < X < Q3 Q1 < X < Q2 X < Q1 X < Q1 
Zelf 
samengesteld 

X > Q3 X > Q3 X > Q3 Q2 < X < Q3 X > Q3 X < Q1 

Uit Tabel 14 blijkt dat de auteur bekendheid en ontwerpstrategie van de initiële, concreetheid, 
semantische afstand en ontwerpstrategie van de gereviseerde notatie en ontwerpstrategie van de 
zelf samengestelde notatie lager heeft beoordeeld dan 75% van de deelnemers, terwijl complexiteit, 
concreetheid, esthetisch voorkomen en semantische afstand van de zelf samengestelde notatie 
hoger zijn beoordeeld dan 75% van de deelnemers. Daarnaast valt op dat bij elke notatie de 
ontwerpstrategie door de auteur lager is beoordeeld dan 75% van de deelnemers. 

 

4.2.5. Controlerende variabelen 
Zoals beschreven in 3.3 wordt onderzocht of kennis van strategische afstemming en modelleertalen 
van invloed zijn op de ‘hit rate’ en de leeftijd van invloed is op de icon richtlijnen. 

De invloed van kennis van strategische afstemming en modelleertalen op de ‘hit rate’ wordt getest 
met de Kruskal-Wallis test, omdat de ‘hit rate’ een p-waarde heeft van 0.001 bij de Shapiro-Wilk test 
en daarom niet-normaal verdeeld is. Uit de Kruskal-Wallis test blijkt dat strategie (p-waarde=0.904) 
en modelleertalen(p-waarde=0.140) geen significante invloed hebben op de ‘hit rate’. De invloed 
van de leeftijdscategorie op de beoordeling van de icon richtlijnen wordt getest met de Linear Model 
(ANOVA), omdat de richtlijnen een p-waarde hebben van 0.560 bij de Shapiro-Wilk test en daarom 
normaal verdeeld zijn. Uit de Linear Model (ANOVA) blijkt dat de leeftijdscategorie (p-waarde=0.517) 
geen significante invloed heeft op de beoordeling van de richtlijnen. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

5.1. Discussie – reflectie 
De details van de validiteit en betrouwbaarheid zijn in bijlage 19 beschreven, waarvan onderstaand 
de belangrijkste punten zijn opgenomen. 

Voor de constructvaliditeit is het buiten scope plaatsen van de samenhang tussen iconen een 
aandachtspunt. Dit geldt zowel voor richtlijnen die betrekking hebben op de samenhang tussen 
iconen, maar ook de samenhang tussen iconen binnen een modelleertaal en de beoordeling van 
deze semantische transparantie. Het is twijfelachtig of de zelf samengestelde notatie, die beschikt 
over iconen met een hoge semantische transparantie (alleen icon competentie scoort onder de 67% 
(Caire et al., 2013)), gezamenlijk ook resulteren in een modelleertaal met een hoge semantische 
transparantie. Daarnaast blijkt dat deelnemers het beoordelen van de richtlijnen complex vonden en 
is dit niet voldoende uit de pre-test naar voren gekomen, zodat wellicht een uitgebreidere of andere 
manier van uitleg (bijvoorbeeld een videopresentatie) gebruikt had kunnen worden. Tevens hadden 
de richtlijn beoordelingen door de auteur gevalideerd kunnen worden door een tweede persoon. 

Omdat uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de relatie weerlegd kan worden, worden geen 
aandachtspunten geconstateerd met betrekking tot de interne validiteit. 

Voor de externe validiteit geldt dat verschillen zijn geconstateerd tussen de beoordeling van de icon 
richtlijnen door auteur en deelnemers, dat zou kunnen betekenen dat het beoordelen van icon 
richtlijnen minder goed te generaliseren is naar andere doelgroepen.  

Door drie notaties met elkaar te vergelijken beschikt het onderzoek over meerdere resultaten en is 
dit van toegevoegde waarde geweest voor de betrouwbaarheid omdat op basis van twee notaties 
waarschijnlijk andere conclusies waren getrokken. De beoordeling van de icon richtlijnen door de 
auteur en deelnemers is een aandachtspunt omdat deze afwijkend zijn beoordeeld. Daarnaast zijn 
afwijkende resultaten verkregen ten opzichte van Bork and Roelens (2021) omdat geen significant 
onderscheid is gevonden tussen de initiële en gereviseerde notatie voor de semantische 
transparantie, terwijl Bork and Roelens (2021) aantonen dat de gereviseerde beter voldoet dan de 
initiële. Per icon is alleen een significante verbetering geconstateerd van de semantische 
transparantie (van niet-identieke iconen) voor waarde propositie van de initiële notatie en niet van 
de gereviseerde volgens Bork and Roelens (2021). De iconen competentie, klantdoel of intern doel 
tonen geen significant onderscheid. De belangrijkste verschillen tussen beide methodes zijn; (1) de 
beoordeling zonder kennis van de andere notatie versus twee notaties met elkaar vergelijken, (2) 
werkenden in de IT versus studenten en (3) geen introductie over PGA terwijl studenten dat wel 
kregen. 
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5.2. Conclusies 
De conclusies zijn gebaseerd op de resultaten in hoofdstuk 4 waarvan in bijlage 18 een samenvatting 
is opgenomen. 

In hoofdstuk 1 was de onderzoeksvraag “Resulteert het toepassen van richtlijnen voor het 
ontwerpen van iconen op de PGA-notatie, tot een betere semantische transparantie van deze PGA-
notatie?” opgedeeld in vijf deelvragen.  

In het Theoretisch kader (hoofdstuk 2) zijn de eerste twee deelvragen beantwoord resulterend in de 
icon richtlijnen complexiteit, concreetheid, esthetisch voorkomen, bekendheid, semantische afstand 
en ontwerpstrategie en ‘hit rate’ voor evaluatie van de semantische transparantie.  

In hoofdstuk 3 is door de auteur beoordeeld dat de zelf samengestelde notatie het beste voldoet 
aan de richtlijnen, daarna de initiële en vervolgens de gereviseerde (derde deelvraag). De notaties 
zijn tevens door de deelnemers van de enquête beoordeeld op de icon richtlijnen (hoofdstuk 4). 
Hieruit blijkt dat volgens de deelnemers de zelf samengestelde notatie het beste voldoet aan de 
richtlijnen, daarna de gereviseerde en vervolgens de initiële notatie. Dit wijkt af ten opzichte van de 
beoordeling door de auteur en dat significant alleen is aangetoond dat de zelf samengestelde 
notatie beter voldoet dan de initiële (Hrichtlijn-2 is aanvaard). Hieruit en de detailanalyses in hoofdstuk 
4 kan worden geconcludeerd dat de deelnemers de iconen van de gereviseerde notatie niet 
hetzelfde beoordelen als de auteur, maar wordt bevestigd dat de zelf samengestelde notatie 
inderdaad beter voldoet aan de richtlijnen dan de initiële. 

Op basis van de semantische transparantie (de vierde deelvraag), ofwel de ‘hit rate’ gemeten als 
variabele effectiviteit (en variabelen efficiëntie en doeltreffendheid), zijn hypotheses Heffectiviteit-2, 
Hefficiëntie-2, Hdoeltreffendheid-2, Heffectiviteit-3 en Hdoeltreffendheid-3 aanvaard (hoofdstuk 4).  

Voor de invloed van het toepassen van de richtlijnen op de semantische transparantie (vijfde 
deelvraag) kan op basis van de hypotheses met betrekking tot de effectiviteit worden geconcludeerd 
dat deze invloed is aangetoond voor de zelf samengestelde ten opzichte van de initiële en 
gereviseerde, maar niet voor initiële ten opzichte van de gereviseerde notatie. Als de beoordeling 
van de richtlijnen door de deelnemers wordt meegenomen in de conclusie, wordt deze invloed 
alleen aangetoond tussen de zelf samengestelde en de initiële notatie. Wordt deze deelvraag alleen 
beantwoord op basis van de beoordeling door de deelnemers, wordt geen duidelijke correlatie 
gevonden tussen de richtlijnen en semantische transparantie.  

Op basis van de beantwoorde vijf deelvragen, kan voor de onderzoeksvraag niet eenduidig worden 
geconcludeerd, dat het toepassen van richtlijnen voor het ontwerpen van iconen op de PGA-notatie, 
tot een betere semantische transparantie leidt van deze PGA-notatie. 

  



35 
 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Als de resultaten van de initiële en zelf samengestelde notatie worden vergeleken, dan is de 
effectiviteit van de notatie toegenomen van 59% naar 80% en de effectiviteit per icon verbetert van 
157,7 seconden naar 132,2 seconden (een verbetering van 16%). Het icon proces is een voorbeeld, 
waarbij de effectiviteit verbetert van 63% naar 97% en de efficiëntie van 16,8 naar 7,9 seconden, dat 
aantoont dat het juiste icon veel invloed kan hebben op de juiste herkenning van de betekenis en de 
snelheid van het herkennen. Maar intern doel, waarbij effectiviteit 67% is gestegen en de efficiëntie 
82,3% is verslechterd, toont aan dat verandering van een icon ook een verbeterde maar langzamere 
herkenning tot gevolg kan hebben. 

Bij iconen op bijvoorbeeld een website of in een app bepaalt een ontwerper zelf de iconen en kan 
deze afstemmen op en samen met de doelgroep. Door verdere digitalisering worden deze 
ontwerpen ook steeds belangrijker voor het dagelijkse gebruik (bijvoorbeeld een auto of televisie). 
Hierbij wordt het steeds belangrijker dat een gebruiker weet wat een icon betekent en in sommige 
situaties, bijvoorbeeld binnen een auto, kan niet alleen de juiste betekenis herkennen maar ook de 
snelheid van herkenning van belang zijn.  

Dit wijkt af ten opzichte van modelleertalen omdat van een model we de volgende rollen kunnen 
onderkennen; (1) de ontwerper van de modelleertaal, (2) de modelleur die een model ontwikkelt in 
deze modelleertaal en wil communiceren met (3) een doelgroep binnen een domein. Voor de 
modelleur is het van belang om de juiste tooling, ofwel de modelleertaal, tot zijn beschikking te 
hebben, maar de keuzes met betrekking tot semantische transparantie van de modelleertaal zijn al 
bepaald door de ontwerper van deze modelleertaal. Omdat PoN geen rekening houdt met 
problemen bij het coderen van een model, maar alleen met het voordeel van modellezers (El-Attar, 
2021), blijkt ook hieruit dat er niet voldoende aandacht is voor de modelleur die gebruik maakt van 
een modelleertaal. 

Daarmee is het voor een ontwerper van iconen van belang om de iconen af te stemmen op de 
doelgroep, waarbij de doelgroep voor een DSML niet alleen de lezer van het model is, maar ook de 
modelleur zodat de modelleur duidelijk kan communiceren wat hij wil overbrengen aan zijn 
doelgroep, geen fouten maakt bij het modelleren en de lezers begrijpen wat wordt 
gecommuniceerd. Hierdoor wordt een DSML verder verbetert en daarmee ook de communicatie die 
kan leiden tot meer inzicht en betere keuzes of besluiten voor bijvoorbeeld een veranderproces 
waarvoor een model is opgesteld. 

 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Beoordeling van richtlijnen 

Omdat het experiment is gebaseerd op de beoordeling van de richtlijnen door de auteur, maar is 
gebleken dat de richtlijnen anders worden beoordeeld door de deelnemers, blijft de vraag 
openstaan waarom dit verschil optreedt tussen de deelnemers en auteur en waarom er geen 
significante verschillen zijn tussen de beoordelingen van de notaties door de deelnemers. Enkele 
mogelijke redenen zouden kunnen zijn; (1) het kennisverschil van de richtlijnen, (2) de complexiteit 
van het invullen van de richtlijnen, (3) het vergelijkend invullen door de auteur (eerst de initiële, dan 
de gereviseerde en dan de zelf samengestelde) en (4) daarnaast is de zelf samengestelde gebaseerd 
op geselecteerde iconen door de auteur en zouden deze daardoor op esthetisch voorkomen en 
bekendheid al hoger scoren. Dit is wel te zien in de resultaten voor de bekendheid, maar niet voor 
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esthetisch voorkomen. Daarnaast valt op dat deelnemers de richtlijnen gemiddeld gezien 
vergelijkend scoren terwijl de auteur grotere verschillen scoort tussen de verschillende richtlijnen en 
notaties. Nader onderzoek zou kunnen worden verricht welke minimale informatie en kennis een 
persoon nodig heeft om iconen goed te kunnen beoordelen op icon richtlijnen en welke methode 
hiervoor geschikt is om deze te beoordelen tussen notaties. 

Dit onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden met de gereviseerde en zelf samengestelde notatie, 
zodat er geen overeenkomstige iconen zijn. De deelnemers worden opgedeeld in drie groepen 
waarbij elke groep beschikt over de definities vergelijkbaar aan dit uitgevoerde onderzoek. Twee 
groepen ontvangen daarnaast een uitgebreidere uitleg (bijvoorbeeld via een online meeting of een 
video). Daarnaast ontvangt één groep, naast de definities en uitgebreide uitleg, de beoordelingen 
van de richtlijnen door de auteur van de gereviseerde notatie. Door alle deelnemers alleen de zelf 
samengestelde notatie te laten beoordelen is een kennisverschil aanwezig tussen groep één, twee 
en drie en heeft groep drie als enige kennis van een vergelijkende notatie inclusief hoe deze is 
beoordeeld en daarmee een referentiekader om richtlijnen te beoordelen. 

 

Methode Bork and Roelens (2021) 

Omdat op basis van het onderzoek geen relatie kan worden geconcludeerd tussen icon richtlijnen en 
semantische transparantie, kan op basis hiervan niet worden geconcludeerd dat icon richtlijnen een 
bijdrage zouden kunnen leveren aan de methode van Bork and Roelens (2021). Het selecteren van 
iconen uit databanken (Laue, 2018) zou wel van toegevoegde waarde kunnen zijn in de eerste fase 
van de methode van Bork and Roelens (2021), maar de samenhang tussen iconen is dan wel een 
aandachtspunt. In de tweede fase van de methode kan het beoordelen van de semantische 
transparantie op basis van ‘hit rate’ een bijdrage leveren aan de methode in plaats van de huidige 
vergelijkende subjectieve beoordeling van twee iconen. Deze voorgestelde wijzigingen zullen nader 
onderzocht moeten worden.  
Dit onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden door in de eerste fase van Bork and Roelens (2021) 
enkele databanken ter beschikking te stellen aan de deelnemers of een nieuw samengestelde 
databank door de onderzoeker. Deelnemers kiezen een icon dat het beste past bij een betekenis. 
Een voorselectie heeft als voordeel dat de onderzoeker waarschijnlijk beter de samenhang tussen 
iconen kan waarborgen. Door gebruik te maken van databanken is de keuze van iconen niet 
afhankelijk van teken- of ontwerpcapaciteiten van deelnemer of onderzoeker. Uit de resultaten 
kunnen twee notaties worden afgeleid door bijvoorbeeld een notatie met de beste iconen en een 
notatie met de op-een-na beste iconen. Voor de tweede fase zijn twee groepen deelnemers 
benodigd (anderen dan de eerste fase), waarbij de eerste groep de eerste notatie beoordeeld op ‘hit 
rate’ en daarna volgens de methode van Bork and Roelens (2021) per icon de voorkeur aangeeft 
voor de eerste of tweede notatie. De tweede groep beoordeeld de tweede notatie op ‘hit rate’ en 
geeft vervolgens per icon aan welke notatie de voorkeur heeft. 
 

  



37 
 

Referenties 
 

Ahlemann, F., Stettiner, E., Messerschmidt, M., & Legner, C. (2012). Strategic enterprise architecture 
management: challenges, best practices, and future developments. Springer Science & 
Business Media.  

Atkinson, C., Gerbig, R., & Kennel, B. (2012). Symbiotic general-purpose and domain-specific 
languages. 2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE),  

Bork, D., & Roelens, B. (2021). A technique for evaluating and improving the semantic transparency 
of modeling language notations. Software and Systems Modeling, 1-25.  

Bork, D., Schrüffer, C., & Karagiannis, D. (2019). Intuitive understanding of domain-specific modeling 
languages: proposition and application of an evaluation technique. International conference 
on conceptual modeling,  

Bovea, M. D., Quemades-Beltrán, P., Pérez-Belis, V., Juan, P., Braulio-Gonzalo, M., & Ibáñez-Forés, V. 
(2018). Options for labelling circular products: Icon design and consumer preferences. 
Journal of cleaner production, 202, 1253-1263.  

Bühler, D., Hemmert, F., & Hurtienne, J. (2020). Universal and intuitive? Scientific guidelines for icon 
design. Proceedings of the Conference on Mensch und Computer,  

Caire, P., Genon, N., Heymans, P., & Moody, D. L. (2013). Visual notation design 2.0: Towards user 
comprehensible requirements engineering notations. 2013 21st IEEE International 
Requirements Engineering Conference (RE),  

El-Attar, M. (2021). Empirically Evaluating the Effect of the Physics of Notations on Model 
Construction. IEEE Transactions on Software Engineering.  

El-Attar, M., Luqman, H., Karpati, P., Sindre, G., & Opdahl, A. L. (2015). Extending the UML 
statecharts notation to model security aspects. IEEE Transactions on Software Engineering, 
41(7), 661-690.  

Frank, U. (2014). Multilevel Modeling-Toward a New Paradigm of Conceptual Modeling and 
Information Systems Design. Business & Information Systems Engineering 6, 6 (2014), 319–
337. In. 

Funke, F. (2016). A web experiment showing negative effects of slider scales compared to visual 
analogue scales and radio button scales. Social Science Computer Review, 34(2), 244-254.  

Gibbert, M., & Ruigrok, W. (2010). The ‘‘what’’and ‘‘how’’of case study rigor: Three strategies based 
on published work. Organizational research methods, 13(4), 710-737.  

Gonçalves, E., Almendra, C., Goulão, M., Araújo, J., & Castro, J. (2020). Using empirical studies to 
mitigate symbol overload in iStar extensions. Software and Systems Modeling, 19(3), 763-
784.  

Gong, Y., & Janssen, M. (2019). The value of and myths about enterprise architecture. International 
journal of information management, 46, 1-9. 
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.006  

Info Support B.V. (2015). Richtlijnen voor procesmodelleren. Retrieved 29-12-2021 from 
https://blogs.infosupport.com/wp-content/uploads/2017/04/Whitepaper-Richtlijnen-voor-
procesmodelleren.pdf 

Kuhar, S., & Polančič, G. (2021). Conceptualization, measurement, and application of semantic 
transparency in visual notations. Software and Systems Modeling, 1-43.  

Lankhorst, M. (2017). Enterprise architecture at work: modelling, communication and analysis. In: 
Springer. 

Laue, R. (2018). Nutzung von Bilddatenbanken zur Erstellung von Symbolen für graphische 
Modellierungssprachen. Modellierung 2018.  

Lund Research Ltd. (2018). Pearson Product-Moment Correlation. 
https://statistics.laerd.com/statistical-guides/pearson-correlation-coefficient-statistical-
guide.php 



38 
 

Luo, S., & Zhou, Y. (2015). Effects of smartphone icon background shapes and figure/background 
area ratios on visual search performance and user preferences. Frontiers of Computer 
Science, 9(5), 751-764.  

Nakamura, C., & Zeng-Treitler, Q. (2012). A taxonomy of representation strategies in iconic 
communication. International journal of human-computer studies, 70(8), 535-551.  

OMG. (2017). BPMN, CMMN and DMN specifications at OMG. Retrieved 29-12-2021 from 
https://www.omg.org/intro/TripleCrown.pdf 

Rivera, E. (2019). Definition of a Domain-Specific Modelling Language. Retrieved 29-12-2021 from 
https://miuc.org/definition-of-a-domain-specific-modelling-language/ 

Roelens, B., & Bork, D. (2020). An evaluation of the intuitiveness of the PGA modeling language 
notation. In Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling (pp. 395-410). 
Springer.  

Roelens, B., Steenacker, W., & Poels, G. (2019). Realizing strategic fit within the business 
architecture: the design of a process-goal alignment modeling and analysis technique. 
Software & Systems Modeling, 18(1), 631-662.  

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research methods for business students (7th ed.). 
Pearson education.  

Sengupta, A., Chang, K. T., Wan, M. P.-H., & Chua, W. Y. (2015). Representation Strategies Adopted 
by Participants in a Population Stereotype Hunt: A Case Study for Icon Design. Proceedings 
of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing 
Systems,  

Shen, Z., Xue, C., & Wang, H. (2018). Effects of users’ familiarity with the objects depicted in icons on 
the cognitive performance of icon identification. i-Perception, 9(3), 2041669518780807.  

Sonderegger, A., & Sauer, J. (2010). The influence of design aesthetics in usability testing: Effects on 
user performance and perceived usability. Applied ergonomics, 41(3), 403-410.  

The Open Group. (1999-2018). TOGAF® Standard, Version 9.2. Retrieved September 2020 from 
https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/index.html 

The Open Group. (2012-2019). ArchiMate® 3.1 Specification. Retrieved September 2020 from 
https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/ 

Universiteit Utrecht. (2020). Google Scholar: Voor onderzoekers. Retrieved 22-10-2021 from 
https://libguides.library.uu.nl/google-scholar/voor-onderzoekers 

van der Linden, D., Hadar, I., & Zamansky, A. (2019). What practitioners really want: requirements 
for visual notations in conceptual modeling. Software & Systems Modeling, 18(3), 1813-
1831.  

White, S. A. (2004). Introduction to BPMN. Retrieved 29-12-2021 from 
https://www.omg.org/bpmn/Documents/Introduction_to_BPMN.pdf 

Zender, M., & Mejía, G. M. (2013). Improving icon design: through focus on the role of individual 
symbols in the construction of meaning. Visible Language, 47(1), 66-89.  

 

  



39 
 

Bijlage 1 Uitvoering literatuuronderzoek 
Onderstaand zijn de resultaten beschreven om te komen tot de geselecteerde literatuur. 

Richtlijnen voor het ontwerpen van iconen 

Het uitvoeren van de zoekopdracht, het controleren of artikelen peer-reviewed zijn en of een artikel 
betrekking heeft op een specifieke doelgroep of toepassing, hebben plaatsgevonden in oktober 
2021. De resultaten zijn opgenomen in Tabel 15 en is in de laatste kolom per artikel aangegeven of 
het artikel is geselecteerd omdat ze relevant zijn voor de onderzoeksvraag. 

Tabel 15: Artikelen met betrekking tot icon richtlijnen 

 

 

Artikel 
nummer

Artikel Auteur(s) Jaartal Peer review 
volgens OU

Peer review 
volgens internet

Specifieke 
doelgroep

Specifieke 
toepassing

Artikel 
geselecteerd

1 Universal and intuitive?: scientific 
guidelines for icon design

Bühler, Daniel; Hemmert, Fabian; 
Hurtienne, Jörn

2020 Nee Ja - - Ja

2 Options for labelling circular 
products: Icon design and consumer 
preferences

Bovea, María D; Quemades-Beltrán, 
Pilar; Pérez-Belis, Victoria ; Juan, 
Pablo; Braulio-Gonzalo, Marta; 
Ibáñez-Forés, Valeria

2018 Ja - - - Ja

3 Accessible Icons for Deaf: An UX 
Approach

Ribas, Armando Cardoso; Fadel, 
Luciane Maria; Vanzin, Tarcísio ; 
Ulbricht, Vania Ribas

2016 Ja - Dove mensen - Nee

4 Icon design to improve 
communication of health 
information to older adults

Kascak, Ljilja; Rebola, Claudia; 
Braunstein, Richard ; Sanford, Jon

2013 Ja - Oudere 
volwassenen

- Nee

5 Effects of smartphone icon 
background shapes and 
figure/background area ratios on 
visual search performance and user 
preferences

Luo, Shijian; Zhou, Yuxiao 2015 Ja - - - Ja

6 Interface Adaption to Elderly Users: 
Effects of Icon Styles and Semantic 
Distance

Zhao, Kairu; Wang, Xiaochun; Bai, 
Linyao

2021 Ja - Oudere 
gebruikers

- Nee

7 Investigation of Icon Design and 
Touchable Area for Effective Smart 
Phone Controls

Im, Youngjae; Kim, Taeil; Jung, Eui S 2015 Nee Ja - Aanraak 
gevoelige 
interface

Nee

8 Effects of Users’ Familiarity With the 
Objects Depicted in Icons on the 
Cognitive Performance of Icon 
Identification

Shen, Zhangfan; Xue, Chengqi; 
Wang, Haiyan

2018 Ja - - - Ja

9 Icon Design for Landmark Importance 
in Mobile Maps

Lioli, Dionisia; Komninos, Andreas 2016 Nee Ja - Locatie 
markeringen

Nee

10 Usability Evaluation on User 
Interface of Electronic Wheelchair

Tsai, Cheng-Min; Lin, Chih-Kuan; Li, 
Sing ; Tsai, Wang-Chin

2017 Ja - - Rolstoel 
gerelateerd

Nee

11 Accessible icon design in enterprise 
applications

Stilan, Eric; Chen, Amy; Bezuayehu, 
Lulit

2011 Nee Nee - - Nee

12 Icon design for user interface of 
remote patient monitoring mobile 
devices

Kascak, Ljilja; Rébola, Claudia; 
Braunstein, Richard ; Sanford, Jon

2013 Nee Nee - Apparaat om op 
afstand 
patienten te 
monitoren

Nee

13 Representation Strategies Adopted 
by Participants in a Population 
Stereotype Hunt: A Case Study for 
Icon Design

Sengupta, Avijit; Chang, Klarissa; 
Wan, Maffee Peng-Hui ; Chua, Wen 
Yong

2015 Nee Ja - - Ja

14 Examining older users' performance 
on and preference for menu designs 
of digital photo frames

Yueh, Hsiu-Ping; Lin, Weijane; Lu, 
Tzu-Yi ; Chou, Yen-Lian

2013 Ja - Oudere 
gebruikers

Menu ontwerp Nee

15 The Elders Preference for 
Skeuomorphism as App Icon Style

Cho, Minji; Kwon, Soyoung; Na, 
Nooree ; Suk, Hyeon-Jeong; Lee, 
KunPyo

2015 Nee Ja Oudere 
mensen

- Nee

16 Criteria of Barrier-Free Websites for 
the Vocational Participation of 
People with Cognitive Disabilities. 
An Expert Survey Within the Project 
“Online-Dabei”

Brinkmann, Elena; Bergs, Lena; 
Heide, Marie ; Niehaus, Mathilde

2016 Ja - Mensen met 
cognitieve 
beperkingen

Website 
ontwerp

Nee

17 Touchable area: An empirical study 
on design approach considering 
perception size and touch input 
behavior

Jung, Eui S; Im, Youngjae 2015 Ja - - Aanraak 
gevoelige 
interface

Nee

18 Icon and user interface design for 
emergency medical information 
systems: A case study

Salman, Y. Batu; Cheng, Hong-In; 
Patterson, Patrick E

2011 Ja - Ziekenhuis-
personeel van 
de eerste hulp

Medisch 
informatie-
systeem

Nee
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Bij nadere bestudering van de artikeltekst van Luo and Zhou (2015) blijkt dat de nadruk ligt op de 
icon achtergrond voor iconen op een smartphone en de effecten op het zoekvermogen. Uit het 
artikel blijkt niet, dat dit is te generaliseren voor het ontwerp van iconen in het algemeen en daarom 
is dit artikel niet opgenomen in de theorie. Eventuele relevante artikelen op basis van backwards 
snowballing van dit artikel, voldoen niet aan het gestelde criterium dat ze gepubliceerd moeten zijn 
na 2010. 

Het artikel van Sengupta et al. (2015) is niet geselecteerd omdat deze (1) gebaseerd is op vier 
artikelen waarvan drie artikelen ouder zijn dan 1990, (2) de argumentatie dat een artikel robuust is 
omdat het onderzoek heeft plaatsgevonden op iconen binnen de gezondheidszorg, twijfelachtig is, 
en (3) de kwaliteit van het onderzoek is gebaseerd op observeerders die voldoende vertrouwd 
worden geacht omdat ze literatuur hebben bestudeerd, maar niet staat vermeld of ze al eerder 
hebben geobserveerd of de taxonomie al eerder hebben toegepast. Het artikel van Sengupta et al. 
(2015) is alleen gebruikt voor backwards snowballing om het artikel van Nakamura and Zeng-Treitler 
(2012) te gebruiken. Dit artikel voldoet aan de criteria die zijn gesteld zoals publicatiedatum en peer-
reviewed, maar werd niet gevonden bij de initiële zoekopdracht omdat de zoektermen niet 
voorkwamen in het artikel. Tevens worden Nakamura and Zeng-Treitler (2012) ook gerefereerd 
vanuit andere geselecteerde artikelen met betrekking tot het ontwerpen van iconen, namelijk Bühler 
et al. (2020) en Shen et al. (2018). 

 

Metriek voor het evalueren van semantische transparantie 

Het controleren of artikelen peer-reviewed zijn en het bepalen van het aantal citaties, is uitgevoerd 
in oktober 2021. 

In Tabel 16 zijn per metriek de opgesomde artikelen volgens Kuhar and Polančič (2021) opgenomen, 
en het overeenkomstige aantal artikelen en of dit aantal groter is dan drie. 

Tabel 16: Artikelen per metriek 

 

  

Metriek Artikel Aantal Aantal > 3
Hit rate S9, S22, S24, S37, S39, S43,

S50, S61, S79, S84, S85, S92
12 Ja

Comprehension
of sings

S46 1 Nee

Semantic transparency coefficient 
(STC)

S22, S24, S37, S61 4 Ja

Perceived semantic transparency of a 
notation

S19, S41, S45 3 Nee

Perceived semantic transparency of a 
sign

S8, S70, S67 3 Nee

Perceived semantic transparency of a 
notation

S11 (S5 presumably) 2 Nee

Sign preference S38, S43, S46, S50, S70 5 Ja
Term association S86 1 Nee
Sign association S86 1 Nee
Case-based S86 1 Nee
Meaningful vs. arbitrary signs S10, S87, S51 3 Nee
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Van de drie metrieken die meer dan drie keer zijn opgenomen in artikelen, zijn in Tabel 17 de 
artikelen opgenomen met daarbij of ze gevonden zijn in de OU-bibliotheek en Web of Science en of 
ze peer-reviewed zijn. Voor artikelen die volgens de OU-bibliotheek niet peer-reviewed zijn, is op de 
website van de bijbehorende conferentie gekeken of artikelen gereviewed worden. Als ‘-‘ is 
opgenomen in Tabel 17, is niet gecontroleerd op het criterium of was deze niet van toepassing. 
Alleen peer-reviewed artikelen worden geselecteerd zoals getoond in de laatste kolom van Tabel 17. 

Tabel 17: Artikelen met de metriek ‘hit rate’, ‘STC’ of ‘Sign preference’ 

 

In Tabel 18 is op basis van de peer-reviewed artikelen bepaald hoe vaak de gekozen metrieken 
voorkomen en wordt de metriek geselecteerd die beschikt over de meeste peer-reviewed artikelen. 

 

 

 

 

 

  

Artikel 
referentie

Artikel 
nummer

Artikel Auteur(s) Jaartal Gevonden OU 
bibliotheek

Gevonden in 
Web of Science

Peer review 
volgens OU

Peer review 
volgens internet

Artikel 
geselecteerd

S09 70 Improving the Developer Experience 
with a Low-Code Process Modelling 
Language

Henriques, Henrique and Lourenço,
Hugo and Amaral, Vasco and
Goulão, Miguel

2018 Ja Nee Nee Ja Ja

S22 141 Designing the Didactic Strategy 
Modeling Language (DSML) From PoN: 
An Activity Oriented EML Proposal

A. Ruiz and J. I. Panach and O.
Pastor and F. D. Giraldo and J. L.
Arciniegas and W. J. Giraldo

2018 Nee - - - Nee

S24 24 Visual notation design 2.0: Towards user 
comprehensible requirements 
engineering notations

P. Caire and N. Genon and P. 
Heymans
and D. L. Moody

2013 Ja Nee Ja Ja Ja

S37 146 Increasing the Semantic Transparency of 
the KAOS Goal Model ConcreteSyntax

Santos, Mafalda and Gralha, Catarina
and Goulao, Miguel and
Araujo, Joao

2018 Nee - - - Nee

S38 142 Empirical validating the cognitive 
effectiveness of a new featurediagrams 
visual syntax

Saeed, Mazin and Saleh, Faisal
and Al-Insaif, Sadiq and El-Attar,
Mohamed

2016 Nee - - - Nee

S39 93 An Experimental Study on the Design 
and Modeling of Security Concepts 
inBusiness Processes

Leitner, Maria and Schefer-Wenzl,
Sigrid and Rinderle-Ma, Stefanie
andStrembeck, Mark

2013 Nee - - - Nee

S43 43 Extending the UML Statecharts Notation 
to Model Security Aspects

El-Attar, Mohamed and Luqman,
Hamza and Karpati, Peter and Sindre,
Guttorm and Opdahl, Andreas L.

2015 Ja Ja Nee Ja Ja

S46 42 Evaluating and empirically improving the 
visual syntax of use case diagrams

Mohamed El-Attar 2019 Ja Ja Ja - Ja

S50 143 Ascientific evaluation of the misuse case 
diagrams visual syntax

Faisal Saleh and Mohamed El-Attar 2015 Nee - - - Nee

S61 60 Using empirical studies to mitigate 
symbol overload in iStar extensions

Gonçalves, Enyo and Almendra,
Camilo and Goulão, Miguel and
Araújo, João and Castro, Jaelson

2019 Ja Ja Ja - Ja

S70 64 Analysing the cognitive effectiveness of 
the WebML visual notation

Granada, David and Vara, Juan
Manuel and Brambilla, Marco
and Bollati, Verónica and Marcos,
Esperanza

2017 Ja Ja Ja - Ja

S79 109 Improving the Usability of a MAS DSML Miranda, Tomás and Challenger,
Moharram and Tezel, Baris Tekin
and Alaca, Omer Faruk and Bariši
´c, Ankica and Amaral, Vasco and
Goulão, Miguel and Kardas, Geylani

2019 Ja Nee Ja - Ja

S84 56 Towards a More Semantically 
Transparent i* Visual Syntax

Genon, Nicolas and Caire, Patrice
and Toussaint, Hubert and Heymans,
Patrick and Moody, Daniel

2012 Ja Nee Nee Nee Nee

S85 6 Implementation and First Evaluation of a 
Molecular Modeling Language

Andersson, Alexander and
Krogstie, John

2015 Nee - - - Nee

S92 45 On the Semantic Transparency of Visual 
Notations: Experiments with UML

El Kouhen, Amine and Gherbi,
Abdelouahed and Dumoulin,
Cédric and Khendek, Ferhat

2015 Ja Nee Ja - Ja
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Tabel 18 : Metriek per peer-reviewed artikel 

 

Omdat voor ‘hit rate’ de meeste peer-reviewed artikelen zijn gevonden, namelijk zes, is deze metriek 
geselecteerd. Van de peer-reviewed artikelen binnen de geselecteerde metriek ‘hit rate’ worden de 
bijbehorende aantal citaten volgens Web of Science bepaald. Omdat niet alle artikelen van de OU-
bibliotheek worden gevonden in Web of Science (zie Tabel 17) en daarom een aantal van nul citaten 
heeft van Web of Science, zijn ook het aantal citaten volgens Google Scholar bepaald.  

  

Artikel 
referentie

Artikel 
nummer

Artikel Auteur(s) Hit rate Semantic 
transparency

coefficient (STC)

Sign preference

S09 70 Improving the Developer Experience 
with a Low-Code Process Modelling 
Language

Henriques, Henrique and Lourenço,
Hugo and Amaral, Vasco and
Goulão, Miguel

X - -

S24 24 Visual notation design 2.0: Towards user 
comprehensible requirements 
engineering notations

P. Caire and N. Genon and P. 
Heymans
and D. L. Moody

X X -

S43 43 Extending the UML Statecharts Notation 
to Model Security Aspects

El-Attar, Mohamed and Luqman,
Hamza and Karpati, Peter and Sindre,
Guttorm and Opdahl, Andreas L.

X - X

S46 42 Evaluating and empirically improving the 
visual syntax of use case diagrams

Mohamed El-Attar
- - X

S61 60 Using empirical studies to mitigate 
symbol overload in iStar extensions

Gonçalves, Enyo and Almendra,
Camilo and Goulão, Miguel and
Araújo, João and Castro, Jaelson

X X -

S70 64 Analysing the cognitive effectiveness of 
the WebML visual notation

Granada, David and Vara, Juan
Manuel and Brambilla, Marco
and Bollati, Verónica and Marcos,
Esperanza

- - X

S79 109 Improving the Usability of a MAS DSML Miranda, Tomás and Challenger,
Moharram and Tezel, Baris Tekin
and Alaca, Omer Faruk and Bariši
´c, Ankica and Amaral, Vasco and
Goulão, Miguel and Kardas, Geylani

X - -

S92 45 On the Semantic Transparency of Visual 
Notations: Experiments with UML

El Kouhen, Amine and Gherbi,
Abdelouahed and Dumoulin,
Cédric and Khendek, Ferhat

X - -

Aantal peer reviewed artikelen: 6 2 3
Metriek geselecteerd: Ja Nee Nee

MetriekenArtikelen
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De bijbehorende artikelen gesorteerd op de citaten volgens Web of Science en daarbinnen op de 
citaten volgens Google Scholar, zijn opgenomen in Tabel 19. 

Tabel 19 : Peer-reviewed artikelen van ‘hit rate’ 

 

Op basis van het selectiecriterium dat een artikel minimaal één keer is geciteerd in Web of Science of 
meer dan 30 keer in Google Scholar, zijn de bovenste drie artikelen geselecteerd.  

Artikel 
referentie

Artikel 
nummer

Artikel Auteur(s) Cited by 
Web of Science 

Cited by
Google Scholar

Artikel 
geselecteerd

S43 43 Extending the UML Statecharts Notation 
to Model Security Aspects

El-Attar, Mohamed and Luqman,
Hamza and Karpati, Peter and Sindre,
Guttorm and Opdahl, Andreas L.

13 29 Ja

S61 60 Using empirical studies to mitigate 
symbol overload in iStar extensions

Gonçalves, Enyo and Almendra,
Camilo and Goulão, Miguel and
Araújo, João and Castro, Jaelson

2 5 Ja

S24 24 Visual notation design 2.0: Towards user 
comprehensible requirements 
engineering notations

P. Caire and N. Genon and P. 
Heymans
and D. L. Moody

0 104 Ja

S92 45 On the Semantic Transparency of Visual 
Notations: Experiments with UML

El Kouhen, Amine and Gherbi,
Abdelouahed and Dumoulin,
Cédric and Khendek, Ferhat

0 18 Nee

S09 70 Improving the Developer Experience 
with a Low-Code Process Modelling 
Language

Henriques, Henrique and Lourenço,
Hugo and Amaral, Vasco and
Goulão, Miguel

0 14 Nee

S79 109 Improving the Usability of a MAS DSML Miranda, Tomás and Challenger,
Moharram and Tezel, Baris Tekin
and Alaca, Omer Faruk and Bariši
´c, Ankica and Amaral, Vasco and
Goulão, Miguel and Kardas, Geylani

0 10 Nee
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Bijlage 2 Inhoud artikelen icon design 
Als onderstaand ‘auteurs’ is beschreven, worden de auteurs van het bewuste artikel bedoeld. 

Universal and intuitive? Scientific guidelines for icon design 

Op basis van literatuur komen Bühler et al. (2020) tot negen richtlijnen op basis van visueel ontwerp 
en 34 op basis van visuele waarneming onderverdeeld in zes categorieën. 

Er zijn vele manieren om de inhoud van een visuele representatie te ontwerpen en daarom 
categoriseren de auteurs ze langs een as variërend aan de ene zijde de as van de visuele presentatie 
die zodanig is ontworpen zodat ze gelijkend zijn aan de manier zoals ze zijn in de werkelijkheid, 
ofwel gebaseerd op gelijkenis. Aan de andere zijde van de as een abstracte presentatie, gebaseerd 
op willekeur of conventioneel ontwerp. Ontwerpen gebaseerd op gelijkenis worden duidelijker 
ervaren en begrepen waarbij abstracte ontwerpen moeilijker zijn te begrijpen en kennis vereisen van 
de intentie van de ontwerper of gebaseerd zijn op een sociale overeenkomst. Daarom zouden 
ontwerpers zich moeten richten op ontwerpen gebaseerd op gelijkenis. 

Generiek geldt dat iconen meer correct worden geïnterpreteerd als ze meer concreet zijn waarbij de 
visuele perceptie van visuele presentaties wordt beïnvloed door ervaring. 

De gevonden richtlijnen op basis van visueel ontwerp zijn; 

1. Onderzoek de gebruikers van het ontwerp en begrijp hun kennis en behoeften 
2. Presenteer gelijkende objecten en maak gebruik van bekende iconen 
3. Gebruik voornamelijk realistische representaties en zelden abstracte 
4. Ontwerp samenhangende entiteiten en gesloten vormen 
5. Creëer simpele, duidelijke en efficiënte ontwerpen die worden herkend 
6. Gebruik ontwerpen die de nadruk leggen op de relevante elementen 
7. Wees consistent, bijvoorbeeld met betrekking tot functie en locatie 
8. Gebruik structuur, balans en stroming 
9. Beperkt het gebruik van kleuren en alleen met een doel 

Van de richtlijnen op basis van visueel ontwerp concluderen de auteurs dat deze soms vaag zijn 
waardoor onduidelijk is wanneer een richtlijn moet worden toegepast en vaak niet empirisch zijn 
bewezen. Het gevolg daarvan is dat de richtlijnen, net zoals de resulterende ontwerpen, 
cultuurspecifiek zijn. Mogelijk benadelen icon ontwerprichtlijnen daarmee mensen van specifieke 
culturen, leeftijden of mensen met specifieke capaciteiten of beperkingen. Ontwerpen kunnen 
universeel en intuïtief begrepen worden als meer wetenschappelijke richtlijnen worden gevolgd 
gebaseerd op het proces van visuele waarneming. Visuele waarneming is het resultaat van het 
continu ervaren van fysieke en semantische regelmatigheden.  

Ontwerpers moeten bij het ontwerp van iconen streven naar gelijkenis met de werkelijke wereld om 
iconen te maken die mogelijk universeel en intuïtief worden begrepen. 

De gevonden richtlijnen op basis van visuele waarneming zijn op te delen in zes categorieën; 

1. Drie dimensionele objecten in een twee dimensioneel vlak 
a) Gebruik een aangepast lineair perspectief voor projectie van de inhoud (G1) 
b) De inhoud van pictogrammen moet niet te realistisch zijn, maar zouden moeten zijn 

weergegeven als lijntekeningen van hun contouren (G2) 
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c) Alleen contouren van vormen moeten worden weergegeven, geen contouren van 
schaduwen of kleuren (G3) 

d) Schaduwen moeten worden weggelaten, of ze moeten donkerder zijn dan hun 
omgeving (G4) 

e) Licht en reflectie hebben niet veel aandacht nodig (G5) 
f) Kruisingen van lijnen mogen niet in conflict zijn (G6) 
g) Gebruik zwarte lijnen op een witte ondergrond en hoog contrast (G7) 
h) Trek lijnen in de richting van de hoofdkromming (G8) 

2. Inhoud van een icon 
a) Inhoud moet worden weergegeven met een focus op een paar invariante en 

onderscheidende eigenschappen (G9) 
b) De inhoud moet regelmatig en symmetrisch worden ontworpen (G10) 
c) Vertegenwoordig inhoud in hun canonieke formaten (G11) 
d) De inhoud moet gepresenteerd worden vanuit driekwart zicht punt (G12) 

3. Generieke richtlijnen 
a) Gebruik gelijkenis en nabijheid om elementen te groeperen (G13) 
b) Afzonderlijke elementen van een inhoud moeten afzonderlijk worden weergegeven 

(G14) 
c) Iconen moeten zo min mogelijk elementen bevatten en mogen niet de 7 ± 2 

elementen overschrijden (G15) 
d) Gebruik de regelmaat van patronen of vormen om de voortzetting van deze 

patronen of vormen aan te geven (G16) 
e) Wees bewust van het trekken van aandacht met onregelmatigheden (G17) 
f) Besteedt aandacht aan vormen omdat ze onbedoelde betekenissen kunnen 

suggereren (G18) 
g) Gebruik wazige, minder gedetailleerde weergaven voor snellere emotionele reacties 

en scherpe, meer gedetailleerde weergaven voor langzamere bewuste herkenning 
(G19) 

h) Elk icon moet uniek en onderscheidend zijn (G20) 
i) De grootte van een pictogram moet ongeveer 0,7 graden van de visuele hoek zijn 

(G21) 
4. Gebruik van kleur 

a) Gebruik kleuren die lijken op de weergave van het echte object of scène (G22) 
b) Wees bewust van onbedoelde betekenissen van kleuren (G23) 
c) Als er kleuren worden gebruikt in een weergave, gebruik dan een blauwe 

achtergrond (G24) 
d) Vermijd de kleuren rood en groen samen (G25) 
e) Gebruik zo min mogelijk kleuren (G26) 

5. Presentatie van actie en beweging  
a) Geef de voorkeur aan geanimeerde voorstellingen boven statische voorstellingen 

(G27) 
b) Animaties moeten vergelijkbaar zijn met de weergegeven acties, maar 

gesegmenteerd (G28) 
c) Overschrijd niet een interval van 0,14 s tussen de betrokken gebeurtenissen om 

causaliteit weer te geven (G29) 
d) Gebruik ongeveer 100 ms als interval tussen segmenten om beweging weer te geven 

(G30) 
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e) Elementen die op dezelfde manier veranderen of bewegen, worden gezien alsof ze 
bij elkaar horen (G31) 

f) Gebruik geen leesrichtingen, gebruik in plaats daarvan de juiste ruimtelijke relaties 
(G32) 

g) Als animatie niet mogelijk is, gebruik dan tweedelige representaties (G33) 
6. Keuze van de juiste inhoud van het icon 

a) Presenteer inhoud op basisniveau (G34) 

De auteurs beschrijven niet hoe de richtlijnen moeten worden toegepast maar beschrijven dat deze 
richtlijnen kunnen worden gebruikt om ontwerpen te verbeteren. De richtlijnen vervangen niet het 
werk van ervaren ontwerpers, omdat deze zijn benodigd om te bepalen welke richtlijnen moeten 
worden gevolgd, mede omdat er ook een afhankelijkheid zit tussen verschillende richtlijnen. 

Om te komen tot operationalisatie en inzicht in het toepassen van de richtlijnen, is forward 
snowballing toegepast. Omdat het artikel niet is gevonden in Web of Science, is forward snowballing 
uitgevoerd op 06-11-2021 met Google Scholar waarbij boeken zijn uitgesloten. De gevonden 
artikelen zijn; 

 Toggles, dollar signs, and triangles: How to (in) effectively convey privacy choices with icons 
and link texts (2021; Habib, Hana; Zou, Yixin; Yao, Yaxing; Acquisti, Alessandro; Cranor, 
Lorrie; Reidenberg, Joel; Sadeh, Norman; Schaub, Florian) 

 Evaluating the Usability of Privacy Choice Mechanisms (2021; Habib, Hana) 
 Research on cognition and application of icon complexity based on EEG (2021; Yang, Cheng; 

Peng, Yiteng; Zeng, Jing) 
 How do older adults process icons during a navigation task? Effects of aging, semantic 

distance, and text label (2021; Dosso, Cheyenne; Chevalier, Aline) 

Geen van deze vier artikelen gebruiken de richtlijnen uit het artikel van de auteurs en bieden 
daarmee geen inzicht in operationalisatie of het toepassen van de richtlijnen. 

 

A Taxonomy of Representation Strategies in Iconic Communication 

Op basis van literatuur komen Nakamura and Zeng-Treitler (2012) tot  vier richtlijnen gebaseerd op 
classificatie van iconen en drie gebaseerd op ontwerpstrategieën. 

In het artikel zijn 800 iconen geanalyseerd op basis van drie assen, namelijk lexicale categorie, 
semantische categorie en representatiestrategie. 

De associatie tussen een plaatje en de betekenis is een meer-op-meer relatie. Een icon is 
daarentegen bedoeld om een specifiek concept of idee met minimale dubbelzinnigheid te 
presenteren, zoals in verbale communicatie. In tegenstelling tot verbale communicatie, is iconische 
communicatie maar zelden afhankelijk van vooraf vastgestelde codes of conventies. De enige 
betrouwbare manier om dubbelzinnigheid in de communicatie te verminderen, is door het opzetten 
van een code. Deze strategie werkt echter alleen voor een erg beperkte groep van concepten, 
namelijk voor concepten gerelateerd aan concrete entiteiten. Het zal niet betrouwbaar werken voor 
concepten gerelateerd aan conceptuele entiteiten (bijvoorbeeld jaloezie of luiaard) of 
gebeurtenissen (bijvoorbeeld opgroeien of allergie) en zal zeker niet betrouwbaar werken op het 
zinsniveau van een gesprek.  
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De herkenning van een icon varieert zelfs aanzienlijk binnen een set van iconen gemaakt door 
hetzelfde ontwerpteam. 

Elk icon bestaat uit twee delen: een grafische weergave en een betekenis. De visuele representatie 
moet de betekenis communiceren met minimale dubbelzinnigheid en minimale afhankelijkheid van 
vooraf vastgestelde codes of conventies. Een taxonomie van pictogrammen moet dus de relatie 
tussen betekenis en representatie inschatten, in plaats van zich alleen te concentreren op de 
verdiensten en zwakke punten van de grafische weergave. 

De voorspellende kracht van een icon taxonomie die zich richt op de soorten mogelijke semantische 
relaties tussen representatie en betekenis, zijn afhankelijk van de feitelijke invloed dat deze relaties 
hebben op de herkenning van iconen in naturalistische contexten, ofwel een zo natuurgetrouw 
mogelijke weergave. Andere factoren zoals de bekendheid van de lezers met het originele concept, 
de grafische kwaliteit en representatiegenre zijn ook zeker van invloed op de herkenning. 

Volgens de literatuur zijn er drie basismanieren om een concept grafisch te representeren; 

1. Directe representaties die de visuele overeenkomst verkennen tussen een icon en zijn 
betekenis 

2. Willekeurige vertegenwoordigingen die zijn vastgesteld door sociale conventie 
3. Indirecte representaties die semantische relaties verkennen tussen een icon en zijn 

betekenis 

Er zijn relatief weinig soorten concepten die kunnen worden weergegeven via de directe en 
willekeurige benadering. De meeste conceptuele categorieën vereisen een indirecte representatie 
benadering, omdat ze niet kunnen worden weergegeven door visuele gelijkenis of door een 
bestaande conventie. 

Andere manieren van het classificeren van iconen uit de literatuur zijn;  

1. complexiteit (wat is de mate van detail),  
2. concreetheid (in hoeverre komt de representatie overeen met een object uit de 

werkelijkheid),  
3. semantische afstand (hoe ver liggen de representatie en betekenis uit elkaar) en  
4. bekendheid (hoe vaak is men het icon al eens tegengekomen).  

Concreetheid, semantische afstand en bekendheid beïnvloeden de interpretatie van iconen. De 
complexiteit en concreetheid zeggen echter niets over de relatie tussen de representatie en de 
betekenis. 

Classificatie op basis van ontwerpstrategie om een betekenis om te zetten in iconen: 

1. Visuele gelijkenis; er is een directie connectie tussen het icon en betekenis waarbij het icon 
wordt gemaakt door het reproduceren van de visuele karakteristieken van de betekenis. Dit 
kan alleen worden toegepast op zelfstandige naamwoorden van concrete objecten, maar 
niet op conceptuele entiteiten of gebeurtenissen 

2. Willekeurige conventie; er is geen directe connectie tussen het icon en de betekenis. De 
verbinding wordt tot stand gebracht door versterking, zoals woorden in verbale 
communicatie. Het is een alles of niets strategie, voor degene die de code kent is de 
interpretatie onmiddellijk, maar voor degene die de code niet kent is de interpretatie 
onmogelijk. Willekeurige conventie is onder te verdelen in drie subtypen: 

a. Abstracte conventie, vooral geometrisch of verbaal 
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b. Concrete conventie, vergelijkbaar als abstract, maar lijkt op een fysiek object  
c. Omgezette conventie, deze wijkt af ten opzichte van de abstracte en concrete 

omdat de conventie zit in de betekenis en niet in de representatie. 
3. Semantische associatie; er is geen directe relatie tussen icon en betekenis en ook niet 

willekeurig, maar bemiddeld. Deze is onder te verdelen in: 
a. Vergelijking of contrast: betekenissen zijn weergegeven (en geacht worden te 

worden geïnterpreteerd) in relatie tot andere elementen die zijn opgenomen in een 
icon 

b. Met een voorbeeld: het gebruik van meerdere voorbeelden is handig om algemeen 
of collectief weer te geven betekenissen. Omdat nesten kan optreden onder de 
concepten, moeten de gekozen voorbeelden de betekenis overbrengen zonder te 
breed of te smal te zijn. 

c. Semantische vernauwing: deze representatiestrategie is vergelijkbaar met 
representatie door voorbeeld. Het belangrijkste verschil is dat, in plaats van 
meerdere voorbeelden van een betekenis, slechts één voorbeeld is afgebeeld. Het 
gebruik van één enkel voorbeeld leidt steevast tot een semantisch 
vernauwingseffect 

d. Fysieke decompositie: bij fysieke decompositie wordt een deel gebruikt om het 
geheel weer te geven 

e. Tijdelijke decompositie (momentopname): deze strategie is handig om betekenissen 
weer te geven die intrinsiek betrekking hebben op een tijdelijk component, zoals 
gebeurtenissen en werkwoorden. Het bestaat uit het representeren van een 
betekenis als een momentopname 

f. Lichaamstaal: deze strategie omvat het weergeven van gezichtsuitdrukkingen, 
gebaren en lichaamshoudingen om een betekenis over te brengen 

g. Metafoor: Net als verbale metaforen verbinden visuele metaforen betekenissen 
door gelijkenis. 

h. Nabijheid: Vertegenwoordiging door semantische nabijheid is analoog aan een 
metoniem, waarbij je niet rechtstreeks zegt wat je bedoelt, maar het vaak gaat om 
een vervanging. 

Het is ook mogelijk dat strategieën zijn gecombineerd om tot een icon te komen. Om deze 
classificatie van strategieën toe te passen op iconen, hebben deelnemers in tweetallen de iconen 
geclassificeerd en deze onderling vergeleken. 

Ontwerpers van iconen moeten zich er voortdurend van bewust zijn dat bij afwezigheid van een 
code, de juiste interpretatie eerder een mogelijkheid is dan een zekerheid en zelfs de leescontext 
vaak niet voldoende is om de juiste interpretatie te garanderen. 

Vertegenwoordiging door middel van willekeurige conventies is sterk cultuurgebonden, net als 
conventies meestal cultuurspecifiek zijn. Representatie door visuele gelijkenis is de minst 
cultuurgebonden strategie. Representatie door middel van semantische associatie valt ergens tussen 
deze twee andere representatiestrategieën in. 

Representatie door visuele gelijkenis genereert iconen die relatief eenvoudig zijn te interpreteren, 
omdat er een direct verband bestaat tussen de betekenis en het icon. Het kan echter alleen worden 
gebruikt met concrete entiteiten. Representatie door middel van willekeurige conventie is een alles-
of-niets-strategie. Representatie door middel van semantische associatie produceert iconen die 
meestal meer uitdagend zijn om te interpreteren, omdat de lezer de logica moet afleiden die werd 
gebruikt om het icon te maken. 
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Options for labelling circular products: Icon design and consumer preferences 

Op basis van literatuur komen Bovea et al. (2018) tot  vier richtlijnen gebaseerd op classificatie van 
iconen op basis van de karakteristieken; 

1. Complexiteit (of eenvoud) 
2. Semantische afstand 
3. Bekendheid 
4. Esthetisch voorkomen 

Als eerste sub selectie van een set iconen wordt per icon karakteristiek aangegeven welk icon het 
meest geschikt is bij een gestelde vereiste voor een circulair product en daarnaast wordt 
aangegeven welk icon generiek gezien het beste past bij die vereiste.  Bij een tweede sub selectie 
kunnen andere karakteristieken zoals kleur, lettertype, grootte, contrast door de lichtsterkte per 
oppervlakte (luminantie) of leesbaarheid worden gebruikt voor het selecteren van variaties van de 
gevonden iconen uit de eerste selectie. De selectie van iconen is uitgevoerd door een enquête onder 
20 ontwerpers. Bekendheid en esthetisch voorkomen hebben de meeste invloed gehad op de finale 
selectie van iconen voor elke vereiste, waarbij de eenvoud de minste invloed had. 

Vervolgens hebben 117 respondenten bij elk icon aangegeven bij welke vereiste van een circulair 
product deze het beste past. De antwoorden voor elk paar icon/vereiste werden geclassificeerd als 
goed/fout antwoord. De meest significante icon karakteristieken waren semantische afstand en 
esthetisch voorkomen. 

Een beperking van dit artikel is dat de auteurs wel beschrijven op basis van welke literatuur de icon 
karakteristieken zijn gebaseerd, maar niet wat de gehanteerde definities zijn binnen het onderzoek 
van de auteurs. Omdat andere geselecteerde artikelen de karakteristiek esthetisch voorkomen niet 
beschrijven, is via backwards snowballing op basis van Sonderegger and Sauer (2010) de definitie 
van esthetisch voorkomen gedefinieerd als de mate van aantrekkelijkheid (aantrekkelijk versus 
onaantrekkelijk). 

Uit dit artikel blijkt niet of de tweede selectie (op basis van bijvoorbeeld kleur) ook is uitgevoerd of is 
toegepast, omdat deze karakteristieken in het verdere artikel niet meer worden benoemd. Daarom 
zijn deze karakteristieken niet opgenomen in bovenstaande opsomming. 

 

Effects of Users’ Familiarity With the Objects Depicted in Icons on the Cognitive Performance of 
Icon Identification 

Op basis van literatuur komen Shen et al. (2018) tot  vier richtlijnen gebaseerd op classificatie van 
iconen op basis van de karakteristieken; 

1. Visuele complexiteit 
2. Concreetheid 
3. Semantische afstand 
4. Bekendheid 

Mensen reageren sneller en nauwkeuriger bij simpelere ten opzichte van complexere iconen en 
waren gebruikers meer efficiënt in het begrijpen van concrete ten opzichte van abstracte iconen. 
Iconen met een kortere semantische afstand waren makkelijker te identificeren. Het belang van icon 
karakteristieken veranderde met de ervaring van de gebruiker. Eerdere onderzoeken hebben 
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aangetoond dat bekendheid een zeer belangrijke factor is, die blijvende gevolgen heeft voor de 
identificatie van iconen.  

Er zijn twee vormen van bekendheid van gebruikers met iconen. De eerste is bekendheid met de 
relatie tussen een icon en de bijbehorende betekenis, de tweede is bekendheid met het icon, wat 
verwijst naar de bekendheid van gebruikers met het icon buiten de context van de betekenis en 
onafhankelijk van het doel ervan. Dat wil zeggen, hoewel een persoon misschien bekend kan zijn 
met het object afgebeeld in een icon, weet hij of zij misschien niet de exacte betekenis van dat icon. 
Afhankelijk van de gebruikers ervaringen in het dagelijkste leven, kan bekendheid met objecten 
afgebeeld in iconen ook effecten hebben op icon identificatie. 

Als eerste hebben 50 vrijwilligers de iconen beoordeeld op complexiteit, concreetheid en 
bekendheid op een vijfpunt schaal. Voor classificatie van complexiteit moesten iconen worden 
beschouwd als complex als ze een grote hoeveelheid details of ingewikkeldheid bevatten (1=zeker 
eenvoudig, 5=zeker complex). Voor concreetheid moesten iconen als concreet worden beschouwd 
als ze echte objecten afbeelden (1=zeker abstract, 5=zeker concreet). Voor bekendheid moesten 
iconen als vertrouwd worden beschouwd als ze vaak in het dagelijkse leven voorkomen (1=zeker 
onbekend, 5=zeker bekend). 

Gebaseerd op de resultaten is door vijf ervaren icon ontwerpers een sub selectie gemaakt van de 
iconen, waarna elk icon een woord kreeg toegewezen als een onderdeel van semantische informatie 
dat een relevante beschrijving bood voor het gerelateerde icon. Daarna zijn 20 vrijwilligers gevraagd 
om de semantische afstand te beoordelen (1=niet nauw verwant, 5=zeer sterk verwant). 

Daarna zijn details van de iconen aangepast zonder de gehele vorm van het icon aan te passen 
waarna participanten een visuele zoektaak moesten uitvoeren.  De verschillen in nauwkeurigheid 
tussen eenvoudige en complexe iconen nam sterk af naarmate de deelnemers vertrouwd raakten 
met de iconen. Mensen reageren sneller op concretere iconen dan op abstracte iconen. 
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Bijlage 3 Inhoud artikelen meten semantische transparantie 
Onderstaand is een analyse opgenomen op basis van de geselecteerde artikelen en dan specifiek 
met betrekking tot het meten van semantische transparantie op basis van ‘hit rate’. 

Visual Notation Design 2.0: Towards User Comprehensible Requirements Engineering Notations 

Caire et al. (2013) evalueren in dit experiment het vermogen van onervaren deelnemers om de 
betekenis van symbolen af te leiden. Om dit te doen, gebruikten ze een blind interpretatieonderzoek 
(ook wel begrips- of herkenningstest). Dit is de meest gebruikte methode om de begrijpelijkheid van 
grafische symbolen te meten en is gebruikt voor het testen van symbolen horende bij de ISO-
standaard, voordat ze worden vrijgegeven. De essentie van dit type test is, dat deelnemers een 
symbool wordt getoond en gevraagd om de betekenis ervan te raden of af te leiden. Dit komt zeer 
goed overeen met de definitie van semantische transparantie ("de mate waarin een beginnende 
lezer de betekenis kan afleiden van een symbool alleen al door zijn uiterlijk"). De begrijpelijkheid van 
het symbool wordt typisch gemeten door het percentage van juiste antwoorden, de ‘hit rate’.  

Als onderdeel van het onderzoek zijn vier icon sets samengesteld. Het experiment is uitgevoerd met 
vier groepen waarbij de onafhankelijke variabele de ‘icon set’ is en elke groep een ‘icon set’ 
beoordeelt. De afhankelijke variabele is de ‘hit rate’. Op de eerste pagina wordt informatie 
verzameld van de deelnemer, waarna op de volgende pagina’s bovenaan de pagina een icon wordt 
getoond met daaronder alle betekenissen van de notatie.  De deelnemer moest aangeven welke 
betekenis het meest waarschijnlijk hoort bij het icon. 

Deelnemers zijn random toebedeeld aan de vier groepen. De ‘hit rate’ wordt gemeten door het 
percentage van correcte antwoorden. Volgens ISO moet de waarde voor begrijpelijkheid, de ‘hit 
rate’, minimaal 67% zijn. 

Extending the UML Statecharts Notation to Model Security Aspects 

El-Attar et al. (2015) hebben een online enquête uitgevoerd onder security experts waarbij eerst de 
betekenis van elk icon wordt geëvalueerd en daarna twee iconen ten opzichte elkaar. In de eerste 
evaluatie wordt een icon getoond en de vraag gesteld wat dit icon betekent, waarbij zes antwoorden 
worden gegeven horende bij de notatie en als zevende antwoord “Betekent iets anders”. Bij de 
vergelijkende evaluatie worden twee iconen naast elkaar getoond en de vraag gesteld welke het 
beste past bij een bepaalde betekenis. Als resultaat wordt het percentage juist beantwoord, de ‘hit 
rate’, uitgerekend per icon. 

Using empirical studies to mitigate symbol overload in iStar extensions 

Gonçalves et al. (2020) willen vier icon sets met elkaar vergelijken en hebben daarvoor participanten 
in vier groepen ingedeeld voor een experiment. Het experiment is uitgevoerd door op elke pagina 
een icon te tonen met daaronder alle betekenissen binnen de notatie, waarbij participanten moeten 
aangeven welke betekenis het meest waarschijnlijk hoort bij het icon. Als ‘hit rate’ wordt het 
percentage goede antwoorden uitgerekend. 
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Bijlage 4 Selectie richtlijnen visuele waarneming 
Op de richtlijnen op basis van visuele waarneming is door de auteur een sub selectie toegepast. Een 
richtlijn is uitgesloten als deze voldoet aan één of meer van onderstaande criteria; 

 Heeft de richtlijn betrekking op één icon en niet op de samenhang tussen iconen? 
 Heeft de richtlijn betrekking op de samenhang van elementen, patronen of vormen binnen 

een icon? 
 De richtlijnen zijn opgesteld om ontwerpen te verbeteren door icon ontwerpers, een expert, 

maar kan de richtlijn ook beoordeeld worden door een persoon die geen kennis en ervaring 
heeft in het ontwerpen van iconen? 

De sub selectie en argumentatie waarom een richtlijn niet is opgenomen, zijn beschreven in Tabel 
20. 

Tabel 20 : Selectie van richtlijnen 
Richtlijn Beoordeling door auteur Richtlijn 

geselecteerd 
Gebruik een aangepast lineair perspectief voor 
projectie van de inhoud (G1) 

Het beoordelen van lichtpatronen is ter 
beoordeling door een expert. 

Nee 

De inhoud van pictogrammen moet niet te 
realistisch zijn, maar zouden moeten zijn 
weergegeven als lijntekeningen van hun 
contouren (G2) 

Bij de richtlijn is door Bühler et al. (2020) 
beschreven dat ontwerpers moeten vertrouwen 
op hun ervaring en is daarmee ter beoordeling 
door een expert. 

Nee 

Alleen contouren van vormen moeten worden 
weergegeven, geen contouren van schaduwen of 
kleuren (G3) 

 Ja 

Schaduwen moeten worden weggelaten, of ze 
moeten donkerder zijn dan hun omgeving (G4) 

 Ja 

Licht en reflectie hebben niet veel aandacht 
nodig (G5) 

Het beoordelen van lichtinval is ter beoordeling 
door een expert. 

Nee 

Kruisingen van lijnen mogen niet in conflict zijn 
(G6) 

Het beoordelen van gebruikte lijnen van contouren 
is ter beoordeling door een expert 

Nee 

Gebruik zwarte lijnen op een witte ondergrond 
en hoog contrast (G7) 

 Ja 

Trek lijnen in de richting van de hoofdkromming 
(G8) 

Bij deze richtlijn is een afhankelijkheid beschreven 
met andere richtlijnen en daarom ter beoordeling 
door een expert. 

Nee 

Inhoud moet worden weergegeven met een 
focus op een paar invariante en 
onderscheidende eigenschappen (G9) 

Hierbij is kennis benodigd van het originele object 
en de beoordeling of iets een detail is en daarom 
ter beoordeling door een expert 

Nee 

De inhoud moet regelmatig en symmetrisch 
worden ontworpen (G10) 

 Ja 

Vertegenwoordig inhoud in hun canonieke 
formaten (G11) 

 Ja 

De inhoud moet gepresenteerd worden vanuit 
driekwart zicht punt (G12) 

 Ja 

Gebruik gelijkenis en nabijheid om elementen te 
groeperen (G13) 

De afhankelijkheid van meerdere elementen, 
patronen of vormen binnen een icon is ter 
beoordeling door een expert 

Nee 

Afzonderlijke elementen van een inhoud moeten 
afzonderlijk worden weergegeven (G14) 
Iconen moeten zo min mogelijk elementen 
bevatten en mogen niet de 7 ± 2 elementen 
overschrijden (G15) 
Gebruik de regelmaat van patronen of vormen 
om de voortzetting van deze patronen of vormen 
aan te geven (G16) 
Wees bewust van het trekken van aandacht met 
onregelmatigheden (G17) 

De herkenning van onregelmatigheden is ter 
beoordeling door een expert 

Nee 
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Besteedt aandacht aan vormen omdat ze 
onbedoelde betekenissen kunnen suggereren 
(G18) 

 Ja 

Gebruik wazige, minder gedetailleerde 
weergaven voor snellere emotionele reacties en 
scherpe, meer gedetailleerde weergaven voor 
langzamere bewuste herkenning (G19) 

 Ja 

Elk icon moet uniek en onderscheidend zijn 
(G20) 

De richtlijn heeft betrekking op de samenhang 
tussen iconen en wordt daarom niet 
meegenomen. Daarmee zouden meerdere iconen 
in samenhang beoordeeld moeten worden. 

Nee 

De grootte van een pictogram moet ongeveer 
0,7 graden van de visuele hoek zijn (G21) 

De kijkhoek is heel detaillistisch en daarom ter 
beoordeling door een expert 

Nee 

Gebruik kleuren die lijken op de weergave van 
het echte object of scène (G22) 

 Ja 

Wees bewust van onbedoelde betekenissen van 
kleuren (G23) 

 Ja 

Als er kleuren worden gebruikt in een weergave, 
gebruik dan een blauwe achtergrond (G24) 

 Ja 

Vermijd de kleuren rood en groen samen (G25)  Ja 
Gebruik zo min mogelijk kleuren (G26)  Ja 
Geef de voorkeur aan geanimeerde 
voorstellingen boven statische voorstellingen 
(G27) 

Deze richtlijnen hebben betrekking op meerdere 
iconen in plaats van één icon om beweging te 
simuleren en heeft daarmee betrekking op de 
samenhang tussen iconen.  

Nee 

Animaties moeten vergelijkbaar zijn met de 
weergegeven acties, maar gesegmenteerd (G28) 
Overschrijd niet een interval van 0,14 s tussen de 
betrokken gebeurtenissen om causaliteit weer te 
geven (G29) 
Gebruik ongeveer 100 ms als interval tussen 
segmenten om beweging weer te geven (G30) 
Elementen die op dezelfde manier veranderen of 
bewegen, worden gezien alsof ze bij elkaar 
horen (G31) 
Gebruik geen leesrichtingen, gebruik in plaats 
daarvan de juiste ruimtelijke relaties (G32) 
Als animatie niet mogelijk is, gebruik dan 
tweedelige representaties (G33) 
Presenteer inhoud op basisniveau (G34) Basisniveau categorieën zijn niet universeel 

definieerbaar (Bühler et al., 2020). Daarom is het 
ter beoordeling door een expert. 

Nee 
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Bijlage 5 Methode om een notatie te beoordelen en te scoren op icon richtlijnen 
Beoordeling van een richtlijn 

Voor complexiteit, concreetheid, bekendheid en semantische afstand, maken Shen et al. (2018) gebruik van een vijfpunt schaal, ofwel beoordelingsvragen 
volgens Saunders et al. (2016, pp. 457-460) op basis van de Likert schaal. Een variant is de semantische differentiële beoordelingsvraag, beschreven door 
twee tegengestelde bijvoeglijke naamwoorden waarbij de positie van het positieve en negatieve naamwoord gevarieerd moet worden om de neiging alleen 
het linker naamwoord te lezen, te beperken (Saunders et al., 2016).  Om te kunnen beoordelen of een notatie meer of minder aan de richtlijnen voldoet, 
door beoordelingen per icon voor de gehele notatie op te kunnen tellen, wordt gekozen voor de semantische differentiële beoordelingsvraag omdat de 
Likert schaal een ordinale schaal is en de beoordeelde waarden niet zondermeer opgeteld kunnen worden tot een totale beoordeling van de notatie. 

Omdat Nakamura and Zeng-Treitler (2012) beschrijven dat strategieën ook kunnen worden gecombineerd om tot een icon te komen, wordt van de drie 
basisstrategieën bepaald in hoeverre een strategie van toepassing is. 

Gemaakte keuzes op basis van bovenstaande; 

 Alle vragen worden op basis van een semantische differentiële beoordelingsvraag opgenomen met een score van nul tot en met 100, waarbij een 
nul betekent dat niet wordt voldaan aan de richtlijn en bij 100 wel. 

 Bij complexiteit en esthetisch voorkomen worden het positieve en negatieve andersom bevraagd dan bij concreetheid, bekendheid en semantische 
afstand. Dit is van toepassing op het samenstellen van de vragenlijst (bijlage 9), maar is onderstaand al in deze volgorde opgenomen omdat 
onderstaand ook de vertaling van de beoordeling naar een score wordt beschreven. 

 Bij strategieën wordt aan de deelnemer per basisstrategie gevraagd of deze is toegepast 

Op basis van bovenstaande en de theorie uit hoofdstuk 2 (het operationele model in Figuur 1 en de gestelde richtlijnen in Tabel 4), wordt in Tabel 21 
beschreven hoe een persoon de richtlijnen gaat beoordelen. 
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Tabel 21: Beoordeling van icon richtlijnen 

Richtlijn Betekenis Toelichting van de betekenis om een icon te kunnen beoordelen door een 
persoon 

Complexiteit complex  eenvoudig Complexiteit is de mate van detail in een representatie (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012): als een icon beschikt over een grote mate van detail dan 
wordt deze beoordeeld als complex, anders als eenvoudig. 

Concreetheid abstract  concreet Concreetheid is de mate in hoeverre een representatie een werkelijk 
object, materiaal of mens afbeeldt (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012): als 
een icon beschikt over een representatie van een werkelijk object, 
materiaal of mens, dan wordt deze beoordeeld als concreet, anders als 
abstract. 

Esthetisch voorkomen aantrekkelijk  onaantrekkelijk Het icon wordt esthetisch als aantrekkelijk of onaantrekkelijk beoordeeld 
(Sonderegger & Sauer, 2010). 

Bekendheid onbekend  bekend Bekendheid is hoe vaak een icon al eerder is gezien (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012): als een icon al vaker is gezien door de beoordelaar, dan 
wordt deze beoordeeld als bekend, anders als onbekend. 

Semantische afstand niet nauw verwant  sterk verwant De semantische afstand wordt bepaald door hoe dicht de representatie 
hoort bij de betekenis (Nakamura & Zeng-Treitler, 2012): als een icon 
beschikt over een representatie die hoort bij de betekenis, dan wordt deze 
beoordeeld als sterk verwant, anders als niet nauw verwant. 

Ontwerpstrategie 
visuele gelijkenis 

eens  oneens Er is een directe connectie tussen het icon en de betekenis, ofwel het icon 
is ontworpen door het reproduceren van de visuele karakteristieken van 
de betekenis, bijvoorbeeld dat de betekenis van een thermometer wordt 
weergegeven door de representatie van een thermometer (Nakamura & 
Zeng-Treitler, 2012). 

Ontwerpstrategie 
willekeurige conventie 

eens  oneens Er is geen werkelijke connectie tussen het icon en de betekenis, maar de 
connectie ontstaat door middel van bekrachtiging of versterking, 
bijvoorbeeld een verkeerslicht of een nationale vlag (Nakamura & Zeng-
Treitler, 2012). 

Ontwerpstrategie 
semantische associatie 

eens  oneens De relatie tussen het icon en de betekenis is niet direct of willekeurig, maar 
bemiddeld (bijvoorbeeld dat de tijd wordt gerepresenteerd als een klok) 
(Nakamura & Zeng-Treitler, 2012). 
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Definities van de scores 

De beoordelingen door personen worden in Tabel 22 vertaald naar een score om hypotheses te kunnen testen. Omdat bijvoorbeeld semantische 
transparantie betrekking heeft op de relatie tussen betekenis en representatie, en de verwachting is dat richtlijnen die gebaseerd zijn op de betekenis, 
meer invloed hebben, zouden deze wellicht meer gewicht moeten hebben in de beoordeling van de iconen. Maar omdat de beoordeling subjectief is en 
deze verwachting nog moet blijken uit onderzoek, wordt aan alle richtlijnen hetzelfde gewicht toegekend en tellen alle richtlijnen even zwaar in de score 
van een icon dat resulteert tot een totaalscore als sommatie van de scores op de richtlijnen. Voor de strategie geldt dit ook, maar deze is opgesplitst in drie 
vragen, waarbij de visuele gelijkenis voor gewicht 3/6, conventie 2/6 en semantische associatie voor 1/6 worden gescoord omdat op basis van Nakamura 
and Zeng-Treitler (2012) kan worden geconcludeerd dat een strategie volgens visuele gelijkenis de voorkeur heeft boven conventie en deze de voorkeur 
heeft boven associatie. Er is voor gekozen de strategie ook tussen nul en 100 te scoren en niet op een beperktere schaal zodat de nauwkeurigheid waarmee 
de deelnemer een waarde kan aangeven voor alle vragen identiek is. 

Tabel 22: Vertaling van beoordeling naar score 

Richtlijn Betekenis Richtlijn op basis van de theorie die resulteert tot de score Score 
 

Complexiteit complex (0)  eenvoudig (100) Ontwerp iconen met zo min mogelijk kleuren en een wazige, 
minder gedetailleerde weergave voor snellere emotionele en 
nauwkeurigere reacties. Ontwerp scherpe, meer gedetailleerde 
weergaven voor langzamere bewuste herkenning 

Geselecteerde waarde van de 
deelnemer 

Concreetheid abstract (0)  concreet (100) Ontwerp concrete iconen waarbij de representatie 
overeenkomt met de werkelijkheid, contouren van vormen 
worden weergegeven, geen schaduw wordt getoond, 
weergegeven in hun canonieke formaat en bij gebruik van 
kleuren moeten deze lijken op de weergave van het werkelijke 
object. 

Geselecteerde waarde van de 
deelnemer 

Esthetisch 
voorkomen 

aantrekkelijk (100)  
onaantrekkelijk (0) 

Aantrekkelijke iconen moeten worden ontworpen waarbij het 
icon regelmatig en symmetrisch is weergegeven, 
gerepresenteerd vanuit een driekwart zichtpunt en geen 
kleuren rood en groen samen worden gebruikt. 

Geselecteerde waarde van de 
deelnemer 

Bekendheid onbekend (0)  bekend (100) Maak gebruik van iconen waarmee al bekendheid is waarbij 
aandacht moet zijn voor onbedoelde betekenissen van vormen 
en kleuren 

Geselecteerde waarde van de 
deelnemer 
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Semantische 
afstand 

niet nauw verwant (0)  sterk 
verwant (100) 

Ontwerp iconen waarbij de afstand tussen de betekenis en de 
representatie klein is 

Geselecteerde waarde van de 
deelnemer 

Ontwerpstrategie 
visuele gelijkenis 

Eens (100)  oneens (0) Ontwerp iconen op basis van visuele gelijkenis als dit mogelijk is 
of anders op basis van willekeurige conventie als er een 
bekende conventie is binnen de doelgroep. 

Geselecteerde waarde van de 
deelnemer * 3/6 

Ontwerpstrategie 
willekeurige 
conventie 

eens (100)  oneens (0) Geselecteerde waarde van de 
deelnemer * 2/6 

Ontwerpstrategie 
semantische 
associatie 

eens (100)  oneens (0) Geselecteerde waarde van de 
deelnemer * 1/6 
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Bijlage 6 Methode om te komen tot een zelf samengestelde notatie 
Ontwerpers zijn benodigd om te besluiten welke richtlijnen gevolgd moeten worden binnen een 
bepaalde context (Bühler et al., 2020). Omdat de auteur geen kennis en ervaring heeft in het 
ontwerpen of tekenen van iconen, en het zoeken van iconen in databanken vergelijkbare uitkomsten 
opleveren (Laue, 2018), worden potentieel geschikte iconen geselecteerd vanuit databanken. Laue 
(2018) beschrijft welke databanken van toegevoegde waarde waren tijdens het onderzoek. Een 
mogelijke beperking die Laue (2018) niet beschrijft is, dat algemene zoekmachines zeer 
waarschijnlijk ook iconen vinden uit de databanken en dezelfde iconen wellicht ook voorkomen in 
meerdere databanken. Omdat een nieuwe notatie wordt samengesteld en daarvoor iconen worden 
opgenomen in het onderzoek, is als aanvullend criterium gehanteerd dat inloggen niet is benodigd 
en de iconen gratis beschikbaar moeten zijn (eventueel met bronvermelding van de relevante 
website). Op basis van bovenstaande zijn de volgende bronnen geselecteerd; 

 www.freepik.com 
 stock.adobe.com/search/free (fotolia.com verwijst nu hiernaar) 
 www.iconfinder.com/icons 
 www.flaticon.com 
 icomoon.io/app/#/select 
 findicons.com 

De methode om te komen tot geselecteerde iconen voor PGA is gebaseerd op de voorgestelde 
methode van Laue (2018) en beschreven in Tabel 23. 

Tabel 23: Methode voor het samenstellen van de PGA-notatie 

Stap Voorgestelde methode 
(Laue, 2018)  

Specifieke invulling voor het samenstellen van de PGA-notatie 

0 Vaststellen van de 
betekenissen die 
weergegeven moeten 
worden door een icon 

Omdat bij een eerste zoekopdracht door de auteur al bleek dat 
“Internal goal” niet veel geschikte resultaten opleverde, zijn 
alternatieve benamingen of associaties benodigd. Omdat de 
auteur al kennis heeft van de PGA-notatie, is ervoor gekozen om 
de auteur geen associaties te laten opstellen. Als alternatief 
wordt een methode gebruikt vergelijkbaar aan de “Phase 1 – 
term association” beschreven door Roelens and Bork (2020, p. 
399), waarbij deelnemers wordt gevraagd associaties bij een 
betekenis te tekenen. Het verschil met deze methode is, dat aan 
deelnemers wordt gevraagd welke icon-associatie ze hebben bij 
de betekenis. Hierbij kunnen ze minimaal één tot maximaal drie 
tekstuele icon-associaties per betekenis aangeven. 
Door de auteur worden van deze icon-associaties per betekenis 
er twee geselecteerd, naar het Engels vertaald en bijgevoegd aan 
de Engelse betekenis van de PGA-notatie. Deze twee worden 
geselecteerd op basis van de meest voorkomende associatie per 
icon. Bij gelijke aantallen, kiest de auteur. 

1 Voor elke betekenis 
wordt gezocht naar een 
gestandaardiseerd icon 

Met deze drie Engelse zoektermen per betekenis wordt gezocht 
naar iconen. Ondanks dat gestandaardiseerde iconen de 
voorkeur hebben, is hier niet op gezocht omdat deze niet gratis 
beschikbaar waren op iso.org. Daarom is gezocht in de andere 
databanken. 
 

2 Mocht in stap één geen 
icon worden gevonden, 
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worden databanken 
doorzocht 

 

3 Iconen worden 
geselecteerd uit de 
resultaten van stap 
twee 

Vergelijkbaar aan de methode volgens Bovea et al. (2018, p. 
1255) bepaalt de auteur eerst het beste icon per zoekterm per 
databank, gebaseerd op de opgedane kennis van de icon 
richtlijnen. Vervolgens wordt het beste icon per zoekterm 
geselecteerd.  

4 Voor internationale 
doelen tevens zoeken 
met zoektermen in een 
andere taal 

Deze stap wordt overgeslagen omdat voor de Nederlandse taal 
beduidend minder iconen zijn te vinden en op basis van stap vijf 
veel gevonden iconen op basis van de Engelse zoektermen 
zouden worden uitgesloten. 

5 Verwijder iconen die 
niet worden gevonden 
in beide talen 

6 Iconen rangschikken op 
basis van 
begrijpelijkheid en 
leesbaarheid door 
participanten 

De geselecteerde iconen worden beoordeeld volgens de 
methode in bijlage 5, waarbij het best scorende icon bij een 
betekenis wordt geselecteerd. De samenhang tussen iconen 
wordt niet beoordeeld, want dit was uitgesloten van het 
onderzoek. Mochten twee iconen dezelfde score hebben, kiest 
de auteur het icon. Dit resulteert in een icon per betekenis en 
gezamenlijk tot de zelf samengestelde PGA-notatie in bijlage 10. 

7 Samenstellen van de 
notatie op basis van 
samenhang tussen 
iconen 
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Bijlage 7 Beoordeling icon richtlijnen van de initiële en gereviseerde notatie 
In Tabel 24 en Tabel 25 zijn de iconen van de initiële en gereviseerde PGA-notatie door de auteur beoordeeld op de icon richtlijnen volgens de methode uit 
bijlage 5. Er is gescoord op een schaal van nul tot en met 100 en bij strategieën is het gewicht opgenomen. De iconen die identiek zijn tussen beide notaties 
zijn niet opnieuw beoordeeld, maar is de waarde overgenomen van de initiële notatie. De totale score van de initiële notatie komt uit op 2073 2/6, die van 
de gereviseerde notatie op 1888 2/6. 

Tabel 24: Beoordeling initiële PGA-notatie op richtlijnen 

Betekenis Icon Complexiteit Concreetheid 
 

Esthetiek 
 

Bekendheid Semantische 
afstand 

Strategie  
visuele 
gelijkenis 

Strategie  
willekeurige 
conventie 

Strategie  
semantische 
associatie 

Totaal van 
de score 

Activiteit 

 

70 80 60 10 20 0 0 60 * 1/6 250 

Proces 

 
90 0 25 10 10 0 0 20 * 1/6 138 2/6 

Competentie 

 
70 80 75 20 40 0 0 40 * 1/6 293 4/6 

Waarde propositie 

 

75 90 80 40 50 0 30 * 2/6 90 * 1/6 360 

Financiële structuur 

 

90 10 30 20 60 0 0 80 * 1/6 223 2/6 

Intern doel 

 

25 40 50 50 50 0 10 * 2/6 40 * 1/6 225 

Klantdoel 

 

35 50 80 30 60 0 10 * 2/6 50 * 1/6 266 4/6 

Financieel doel 

 
35 50 90 40 80 0 40 * 2/6 60 * 1/6 318 2/6 

Totale score van de notatie 2073 2/6 
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Tabel 25: Beoordeling gereviseerde PGA-notatie op richtlijnen 

Betekenis Icon Complexiteit Concreetheid Esthetiek Bekendheid Semantische 
Afstand 

Strategie  
visuele 
gelijkenis 

Strategie  
willekeurige 
conventie 

Strategie  
semantische 
associatie 

Totaal van 
de score 

Activiteit 

 

Zelfde beoordeling als de initiële notatie 
250 

Proces 

 

Zelfde beoordeling als de initiële notatie 
138 2/6 

Competentie 

 

70 70 50 60 30 0 0 40 * 1/6 286 4/6 

Waarde propositie 

 

50 75 60 50 30 0 0 40 * 1/6 271 4/6 

Financiële structuur 

 

Zelfde beoordeling als de initiële notatie 
223 2/6 

Intern doel 

 

20 40 50 20 20 0 10 * 2/6 30 * 1/6 158 2/6 

Klantdoel 

 

30 50 80 30 40 0 10 * 2/6 50 * 1/6 241 4/6 

Financieel doel 

 

Zelfde beoordeling als de initiële notatie 
318 2/6 

Totale score van de notatie 1888 2/6 
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Bijlage 8 Selectie van potentiële deelnemers 
Selectie van deelnemers voor richtlijnen en semantische transparantie 

Op 28-11-2021 is een export gemaakt van de Linkedin connecties van de auteur. De CSV-export van 
Linkedin is geïmporteerd in MS Excel en beschikt over de kolommen; 

 Voornaam 
 Achternaam 
 E-mail 
 Bedrijf 
 Functie 
 Connectie sinds 

De totale lijst bestaat uit 591 connecties, waarbij één lege regel met alleen een “connectie sinds” is 
opgenomen en één connectie dubbel is opgenomen. Deze zijn verwijderd waarna 589 connecties 
overblijven. Deze connecties zijn ingedeeld in categorieën op basis van functierol die de connectie 
had ten tijde van het samenwerken met de auteur, en hoeft daarom niet de actuele functierol te 
zijn. Daarnaast is een categorie “Overig” opgenomen voor familie, vrienden, commerciële 
connecties, studiegenoten, niet-Nederlands sprekenden en connecties waarvan bekend is dat ze 
(tijdelijk) niet werken vanwege hun gezondheid. Een aantal connecties zullen ondertussen met 
pensioen zijn, maar dit is niet meegenomen als categorie omdat dit niet eenduidig is te bepalen op 
basis van Linkedin. Dit resulteert in de categorieën met het aantal connecties; 

 Manager: 93  
 IT-ondersteuner: 25 
 Business: 81 
 Architect: 21 
 Analist: 86 
 Tester: 42 
 Ontwikkelaar: 103 
 Overig: 138 

De categorie “Overig” zal niet benaderd worden zodat de selectie van potentiële deelnemers bestaat 
uit 451 betrokkenen bij IT gerelateerde projecten waaraan de auteur zelf heeft gewerkt. Het is niet 
wenselijk dat medestudenten onderdeel uitmaken van deze 451 betrokkenen, omdat ze al kennis 
hebben van de PGA-notatie, en vielen daarom onder de overige groep.  

 

Selectie van deelnemers voor icon associatie 

Bovenstaand is een selectie gemaakt van potentiële deelnemers van het experiment. Uit de 138 
uitgesloten deelnemers zijn 20 personen geselecteerd die een IT gerelateerde functie of een 
managementachtige functie hebben en gevraagd worden voor de icon associatie. Medestudenten 
die kennis hebben van de PGA-notatie zijn hiervan uitgesloten. 

 

 



63 
 

Bijlage 9 Opzet vragenlijsten 
Voor de validiteit en betrouwbaarheid is het voor vragenlijsten van belang dat de vraag wordt 
begrepen door de deelnemer zoals de onderzoeker het had bedoeld en moet het antwoord van de 
deelnemer worden begrepen door de onderzoeker zoals de deelnemer het had bedoeld (Saunders 
et al., 2016). Mede op basis hiervan zijn onderstaand de vragenlijsten tot stand gekomen.  

Opzet vragenlijst voor icon associaties 

Voorblad, consent en introductie pagina 

Op het voorblad wordt de welkomtekst opgenomen waarin wordt vermeld hoeveel tijd het de 
deelnemer kost om de enquête in te vullen. Op de consent pagina wordt getoond dat de deelnemer 
te allen tijde mag stoppen en de deelname is beperkt tot het eenmalig invullen van een vragenlijst 
en wordt de OU-template gebruikt. De introductie pagina toont informatie voor de deelnemer over 
de in te vullen vragenlijst. 

 

Figuur 9: Concept lay-out voorblad, consent en introductie pagina icon-associatie 

 

Concept opzet vragenlijst voor icon-associatie bij een betekenis 

Per betekenis wordt Figuur 10 getoond waarbij de betekenissen in volgorde financieel doel, 
klantdoel, financiële structuur, competentie, proces, activiteit, waarde propositie en intern doel 
worden getoond.  

 

Figuur 10: Concept lay-out icon-associatie vragen 
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Afsluiting 

Op het eindblad wordt de deelnemer bedankt voor de deelname. 

 

Pre-test voor icon associaties 

De pre-test is uitgevoerd door de auteur en drie andere personen. De test is uitgevoerd op een 
iPhone, Android telefoon en laptops. Uit de test van de auteur bleek dat de vragenlijst soms 
problemen oplevert bij Google Chrome in combinatie met Ghostery, terwijl deze problemen niet 
naar voren kwamen op de telefoons en in Edge. Aangezien deze bug buiten de invloed ligt van de 
auteur zijn op basis hiervan geen maatregelen getroffen. 

 

Naast enkele tekstuele verbeteringen gaven de deelnemers van de pre-test aan dat ze het lastig 
vonden om icon associaties te bedenken, vooral bij de betekenis “waardevoorstel”. Op basis daarvan 
is bij de betekenis van een icon ook de definitie van de betekenis uit Roelens et al. (2019) 
opgenomen. Daarnaast blijkt op basis van Roelens et al. (2019) dat de definitie van “Value 
proposition” tot stand is gekomen op basis van “Osterwalder’s Business Model Ontology”. Op basis 
van het inkijkexemplaar van het vertaalde boek van Osterwalder, is besloten “waarde propositie” in 
plaats van “waardevoorstel” als vertaling te hanteren voor “Value proposition”. 

 

Opzet vragenlijst voor richtlijnen en semantische transparantie 

Onderstaand is de concept opbouw van de vragenlijst opgenomen die gebruikt wordt bij het 
uitvoeren van het experiment. De vragenlijst is identiek voor de drie experiment groepen, maar 
variëren per groep de getoonde iconen horende bij de initiële, gereviseerde óf zelf samengestelde 
notatie. 

Om de tijd, die benodigd is voor Hefficiëntie, goed te kunnen meten, worden de vragen over de 
semantische transparantie en de richtlijnen niet op dezelfde pagina opgenomen. Omdat bij het 
meten van de richtlijnen de betekenis van een icon benodigd is, wordt eerst de ‘hit rate’ gemeten 
voor alle iconen en daarna de richtlijnen. Dit heeft wel een mogelijke impact op het meten van de 
bekendheid met een icon, maar deze invloed wordt als minimaal ingeschat.  

 

Voorblad en consent pagina 

Op het voorblad wordt de welkomtekst opgenomen waarin wordt vermeld hoeveel tijd het de 
deelnemer kost om de enquête in te vullen. Op de consent pagina wordt getoond dat de deelnemer 
te allen tijde mag stoppen en de deelname is beperkt tot het eenmalig invullen van een vragenlijst 
en wordt de OU-template gebruikt. 
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Figuur 11: Concept lay-out voorblad 

Context vragen 

In Tabel 26 zijn de context vragen opgenomen die dienen als controlerende variabelen. 

Tabel 26: Context vragen 

Vraag Mogelijke antwoorden 
In welk jaar bent u geboren? Vergelijkbaar aan Bork and Roelens (2021) wordt het 

geboortejaar gebruikt om deelnemers random toe te wijzen 
aan groepen. 

Ik heb kennis van of ervaring met 
de modelleertalen 

 Helemaal eens 
 Eens 
 Neutraal 
 Oneens 
 Helemaal oneens 

Ik ben bij mijn huidige organisatie 
waar ik het merendeel van de 
dagelijkse werkzaamheden 
uitvoer, betrokken bij 
strategische afstemming binnen 
deze organisatie 

 Helemaal eens 
 Eens 
 Neutraal 
 Oneens 
 Helemaal oneens 

 

 

Figuur 12: Concept lay-out context vragen 

Uitleg semantische transparantie vragen 

Aan de deelnemer wordt uitgelegd wat er wordt verwacht en daarnaast worden de getoonde 
betekenissen voor de eerste keer getoond, waardoor de betekenissen doorlezen van icon één tot 
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acht meer vergelijkbaar is, doordat bij het eerste icon de lijst met antwoorden al een keer is getoond 
bij de uitleg. 

 

Figuur 13: Concept lay-out van de uitleg voor de semantische transparantie vragen 

Semantische transparantie vragen 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt gevraagd naar de semantische transparantie van een icon 
volgens de ‘hit rate’ methode. Elk icon wordt getoond op een nieuwe pagina, ofwel acht pagina’s, 
waarbij de tijd wordt gemeten tijdens het doorlopen van de vragen ten behoeve van het meten van 
de efficiëntie. Deze vragen worden gebruikt voor het meten ten behoeve van hypotheses Heffectiviteit 
en Hefficiëntie en waardoor Hdoeltreffendheid berekend kan worden. In Tabel 27 is aangegeven welke 
ontwerpkeuzes zijn gemaakt en de bijbehorende rationale. 

Tabel 27: Ontwerpkeuzes 'hit rate' 

Ontwerpkeuze Rationale 
Volgorde van de iconen 
ten opzichte van de 
volgorde van de 
betekenissen bij ‘hit 
rate’ 

Omdat niet exact bekend is hoe https://www.random.org/lists/ een 
lijst omzet in een random lijst, zijn onderstaand de betekenissen van de 
iconen als lijst aangeboden in het Nederlands en de iconen in het 
Engels zodat, mocht het alfabet een rol spelen bij het randomiseren, 
deze invloed wordt beperkt en de volgorde van iconen en betekenissen 
niet identiek of vergelijkbaar is. 

Volgorde van de iconen 
bij ‘hit rate’ 

De acht betekenissen uit de legenda (omdat valueStream, performance 
en importance niet worden uitgevraagd) van figuur 5 uit Bork and 
Roelens (2021) zijn onvertaald als lijst aangeboden aan 
https://www.random.org/lists/. Dit resulteert in de volgorde: 

 Value proposition 
 Financial goal 
 Competence 
 Customer goal 
 Financial structure 
 Activity 
 Internal goal 
 Process 

De iconen krijgen in de experimentele groepen dezelfde volgorde zodat 
de volgorde van de iconen niet van invloed is op de resultaten van de 
groepen. 
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Volgorde van de 
betekenissen bij ‘hit 
rate’ 

De acht betekenissen uit de legenda van figuur 5 uit Bork and Roelens 
(2021) zijn vertaald naar het Nederlands en daarna in deze volgorde als 
lijst aangeboden aan https://www.random.org/lists/. Dit resulteert in 
de volgorde: 

 Financieel doel 
 Klant doel 
 Financiële structuur 
 Competentie 
 Proces 
 Activiteit 
 Waarde propositie 
 Intern doel 

De betekenissen krijgen in de experimentele groepen dezelfde 
volgorde zodat de volgorde van de betekenissen niet van invloed is op 
de resultaten van de groepen. 

 

 

Figuur 14: Concept lay-out semantische transparantie vragen 

 

Uitleg vragen over de richtlijnen 

Deze pagina bevat de uitleg aan de deelnemer wat er wordt verwacht en uitleg over de terminologie 
zodat de vragen op de juiste manier kunnen worden beantwoord. 

 

Figuur 15: Concept lay-out voor uitleg vragen over de richtlijnen 
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Vragen over de richtlijnen 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt gevraagd naar de toepassing van richtlijnen op een icon 
volgens het operationele model in Figuur 1. Elk icon wordt getoond op een nieuwe pagina, ofwel 
acht pagina’s. Deze vragen worden gebruikt voor het meten ten behoeve van hypothese Hrichtlijn. 

 

Tabel 28: Ontwerpkeuzes 

Ontwerpkeuze Rationale 
Volgorde van de iconen 
bij de richtlijnen 

De volgorde van de iconen is hetzelfde als bij de ‘hit rate’, zodat er een 
vergelijkbare tijd zit dat een deelnemer een icon voor de eerste keer 
ziet bij de ‘hit rate’ en voor de tweede keer bij de richtlijnen. 

Volgorde van de vragen 
over richtlijnen 

De vragen die geen betrekking hebben op de relatie tussen icon en 
betekenis worden eerst bevraagd, ondanks dat de betekenis al wel 
wordt getoond, en daarna degene die de relatie tussen icon en 
betekenis beoordelen, waarbij de volgorde uit het operationele model 
wordt aangehouden. 

Vragen over de 
ontwerpstrategie 

Bij vergelijkbare antwoorden op twee of meer vragen is het mogelijk 
een matrix weergave te gebruiken, maar deelnemers hebben 
moeilijkheden deze weergave te begrijpen en vormt een barrière om te 
antwoorden (Saunders et al., 2016, p. 460). Daarom is geen matrix 
weergave gebruikt. 

Weergave van de 
beoordeling van vragen 

Zoals is beschreven in bijlage 5 is gekozen voor een semantische 
differentiële beoordelingsvraag, waarbij een slider schaal en een 
visueel analoge schaal (VAS) gebruikt kunnen worden. Ten opzichte van 
radio buttons resulteert een slider schaal drie keer vaker tot het 
afbreken van een enquête, presteert slechter op mobiele apparaten,  
kost het meer tijd om de enquête te voltooien, en resulteert in 
verwarring bij de interpretatie door onderzoekers als de slider niet is 
verplaatst (Funke, 2016). De visueel analoge schaal (VAS) resulteert in 
vergelijkbare resultaten wat betreft afbreken, mobiele apparaten en 
benodigde tijd als radio buttons (Funke, 2016). Daarom wordt gekozen 
voor een weergave via een visuele analoge schaal waarbij de 
aanbevelingen van Funke (2016), om geen initiële markering te 
gebruiken, beoordelingen te geven door een klik en niet sliden, en het 
toestaan om een gegeven beoordeling te wijzigen, worden 
overgenomen indien de enquête tool deze mogelijkheden biedt. 

Tonen van tooltip Bij de vragen wordt, indien dit mogelijk is in de enquête tool, een 
tooltip getoond zodat de deelnemer de betekenis van een woord of 
toelichting bij een vraag nogmaals kan nalezen. 
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Figuur 16: Concept lay-out richtlijnen 

 

Afsluiting 

Op het eindblad wordt de deelnemer bedankt voor de deelname. 

 

Afwijkingen in Limesurvey voor richtlijnen en semantische transparantie 

Ten gevolge van het samenstellen van de vragenlijst in Limesurvey en naar aanleiding van de pre-
test zijn de volgende afwijkende keuzes gemaakt ten opzichte van de conceptuele opzet. 

Gebruikte coderingen in Limesurvey 

Bij het gebruik van de “Inspector” of “View page source” in de web-browser zijn de groepnamen en 
vraagcoderingen opgenomen als commentaar. Uit eventuele betekenisvolle namen of coderingen 
zouden de juiste antwoorden van de ‘hit rate’ bepaald kunnen worden. Daarom zijn deze getoonde 
namen en coderingen aangepast naar minder betekenisvolle namen en coderingen. 

Lay-out van de context vragen 

Een horizontaal getoonde Likert-schaal blijkt volgens het LimeSurvey-forum niet altijd goed te 
werken op mobiele apparaten. Daarom is gekozen voor een verticaal getoonde Likert-schaal. 

Lay-out van vragen met betrekking tot de richtlijnen 

Afwijkingen met betrekking tot de lay-out: 

 De lay-out van het ontworpen concept (Figuur 16) resulteerde in een lange pagina met veel 
tekst. Daarom zijn de tussenliggende vragen verplaatst naar de introductie pagina van de 
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richtlijnen. Tevens wordt naast het icon en de betekenis ook de definitie van de betekenis 
getoond. 

 VAS is geen standaard functionaliteit van Limesurvey, maar kan wel worden gerealiseerd 
met CSS. Door beperkte ervaring van de auteur met CSS in combinatie met Limesurvey, is 
besloten om toch sliders toe te passen in plaats van VAS. 

 Er lijkt een probleem in Limesurvey te zitten die ingevulde resultaten op dezelfde pagina 
reset als bij een slider geen antwoord is ingevuld en een validatie afgaat. Dit probleem 
treedt alleen op als de getoonde marker van de slider halverwege wordt gezet en niet als 
deze op de standaard instelling van vijf blijft staan. Daarom wordt bij een vraag initieel de 
marker op de waarde vijf getoond. 

 Hintteksten zijn lastig te tonen en zijn daarom als helptekst opgenomen onderaan de pagina. 
Uit de pre-test bleek dat er wel behoefte was aan deze helpteksten. 

 Uit de pre-test bleek dat een deelnemer moeite had om de slider op de juiste waarde in te 
stellen. Daarom is stapgrootte vijf geïntroduceerd waarna de juiste waarde goed kan worden 
ingesteld en zijn de 21 mogelijke waarden nog detaillistisch genoeg voor het onderzoek. 

 Ten gevolge van de opzet in LimeSurvey worden “Esthetisch voorkomen” en de 
ontwerpstrategieën gescoord van nul tot en met 100 in plaats van 100 tot en met nul en 
moeten daarom bewerkt worden voordat de resultaten worden geanalyseerd. 
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Bijlage 10 Zelf samengestelde PGA-notatie 
Het zelf samenstellen van een PGA-notatie is gebaseerd op de methode zoals beschreven in bijlage 6, waarbij stap vier en vijf niet van toepassing zijn.  

De vragenlijst is verstuurd naar 20 deelnemers waarvan er elf deze hebben ingevuld, maar drie deelnemers de vragenlijst hebben afgebroken. Dit resulteert 
in acht volledig doorlopen vragenlijsten die onderstaand worden verwerkt.  

Stap 0: Vaststellen van de betekenissen die weergegeven moeten worden door een icon 

De vragenlijst aan de deelnemers heeft geleid tot de icon associaties zoals opgenomen in Tabel 29. Hiervoor zijn criteria toegepast zodat zoektermen 
gebaseerd kunnen worden op de icon associaties die het meeste voorkomen. Als eerste criterium geldt dat alle antwoorden zijn opgenomen die meer dan 
één keer voorkomen. Mocht dat leiden tot minder dan twee associaties, dan geldt als tweede criterium dat de beste, beoordeeld door de auteur, twee 
associaties die één keer voorkomen worden geselecteerd. 

Tabel 29: Resultaten vragenlijst icon associaties 

 Aantal voorkomens 
Betekenis 8x 7x 6x 5x 4x 3x 2x 1x 
Financieel 
doel 

Valutateken 
(euro of 
dollar) 

     Munten 
Zak geld 
Bankbiljet 
Bull's eye 
Spaarvarken 
Stijgende 
(balken)grafiek 

 

Klantdoel     Poppetje(s)  Tekst "Klant" 
Vizier 

 

Financiële 
structuur 

   Gelaagde 
structuur met 
valutateken (euro 
of dollar) 

  Balans 
Organogram 

 

Competentie       Gereedschapskist 
Prijs (medaille, 
beker) 
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Brein/hersenen 
Proces    Tandwielen 

(radertjes) 
Flowchart/diagram 

  Cirkel met pijlen  

Activiteit   Poppetje(s) in 
beweging/rennen 

    Hartslag 
Rollende pijl 

Waarde 
propositie 

      Diamantje Uitgestoken 
hand met iets 
van waarde 
(goud/diamant) 
Groei grafiek 
met $ teken 

Intern doel     Schietschijf/dartbord   Handshake 
Mensen die 
dezelfde kant 
opkijken 

 

De eerste zoekterm in Tabel 30 is de Engelse vertaling van de betekenis van het icon. Zoekterm twee en drie zijn gebaseerd op de resultaten uit Tabel 29 en 
daarna naar het Engels vertaald. Hierbij worden de twee associatie met de meeste voorkomens geselecteerd. Mocht dit leiden tot meer dan twee 
zoektermen, kiest de auteur de beste uit van de laagste voorkomende associaties. 

Tabel 30: Icon zoektermen 

Betekenis Zoekterm 1 Zoekterm 2 Zoekterm 3 
Financieel doel Financial goal Money Bullseye 
Klantdoel Customer goal People Gun sight 
Financiële structuur Financial structure Money structure Organization chart 
Competentie Competence Toolbox Prize 
Proces Process Gear Flowchart 
Activiteit Activity Running (people) Heartbeat 
Waarde propositie Value proposition Hand with diamond Money grow graphic 
Intern doel Internal goal Target shooting People looking one direction 
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Stap 1, 2, 3: Zoeken naar drie iconen per databank en selectie van drie beste iconen per betekenis 

Als eerste wordt per databank het beste icon per zoekterm geselecteerd. Vervolgens wordt over de databanken heen het beste icon geselecteerd. De 
resultaten zijn opgenomen in Tabel 31. Als “Geen” is opgenomen, is geen icon bij de zoekterm gevonden binnen de gestelde instellingen of zijn wel iconen 
gevonden, maar geen geschikte. Omdat bij Freepik, stock.adobe en Flaticon een account aangemaakt moest worden om iconen te kunnen downloaden, 
wijkt dit af van de methode uit bijlage 6. Daarnaast zijn bij een aantal databanken aanvullende criteria gebruikt; Freepik (categorie "Icons", licentie "Free"), 
Stock.adobe (subcategorie "Vectors"), Iconfinder (prijs "Free", licentie "No link back") en Icomoon (set "IcoMoon - Free"). De iconen zijn gedownload zonder 
aanpassingen, behalve bij de zoekterm “Target shooting” is het icon van Stock.adobe een uitsnijding van één icon, terwijl drie vergelijkbare iconen werden 
getoond. 

Tabel 31: Geselecteerd icon per zoekterm per betekenis 

Betekenis Zoekterm freepik stock.adobe iconfinder flaticon icomoon findicons Geselecteerd voor de 
volgende stap 

Financieel 
doel 

Financial goal 

 
 

 
  

Geen 

 

Money 

 
 

 
   

 
Bullseye 

   
 

Geen 

  

Klantdoel Customer goal 
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People 

 

  
 

Geen 

  

Gun sight 

  

Geen 

 

Geen Geen 

 

Financiële 
structuur 

Financial 
structure 

  
 

 

Geen Geen 

 

Money 
structure 

   
    

Organization 
chart 

   
 

Geen 

  

Competentie Competence 

 
 

Geen 

 

Geen Geen 

 

Toolbox 

   
 

Geen 
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Prize 

   
    

Proces Process 

 

 

 
 

Geen 

  

Gear 

 
 

 
    

Flowchart 

 
 

  

Geen 

  

Activiteit Activity 

  

  

Geen 

 
 

Running 
(people) 

 
   

Geen 

  
Heartbeat 

  

  

Geen Geen 
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Waarde 
propositie 

Value 
proposition 

 

Geen Geen 

 

Geen Geen 

 

Hand with 
diamond 

 
      

Money grow 
graphic 

 

   

Geen 

  

Intern doel Internal goal 

 
 

   

Geen 

 
Target 
shooting 

  
    

 
People looking 
one direction 

 
   

Geen 

  

 

Stap 6,7: Beoordeling beste drie iconen op icon richtlijnen en selectie van best scorende icon per betekenis  

De drie beste iconen per zoekterm uit de databanken worden beoordeeld op de icon richtlijnen en het icon met de hoogste score wordt geselecteerd voor 
de zelf samengestelde notatie. Mochten één of meerdere iconen over dezelfde score beschikken, wordt een icon gekozen door de auteur. In de laatste 
kolom van Tabel 32 is aangegeven welk icon per betekenis is geselecteerd als onderdeel van de zelf samengestelde notatie. 
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Tabel 32: Geselecteerd icon per betekenis 

Betekenis Icon Complexiteit Concreetheid 
 

Esthetiek 
 

Bekendheid Semantische 
afstand 

Strategie 
visuele 
gelijkenis 

Strategie 
willekeurige 
conventie 

Strategie 
semantische 
associatie 

Totaal van 
de score 

Geselecteerd 
voor de notatie 

Financieel 
doel 

 

80 60 70 20 90 0 10 * 2/6 70 * 1/6 335 Ja 

 

70 80 50 30 80 0 20 * 2/6 80 * 1/6 330 Nee 

 

60 50 40 10 60 0 0 50 * 1/6 228 2/6 Nee 

Klantdoel 

 

50 80 70 20 80 0 0 70 * 1/6 311 4/6 Ja 

 

50 70 60 20 70 0 0 60 * 1/6 280 Nee 

 

70 70 50 30 50 0 0 50 * 1/6 278 2/6 Nee 

Financiële 
structuur 

 

70 60 70 10 60 0 0 70 * 1/6 281 4/6 Nee 

 

80 50 70 40 70 0 10 * 2/6 70 * 1/6 325 Ja 

 

70 70 60 70 40 0 0 50 * 1/6 318 2/6 Nee 
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Competentie 

 

70 70 70 30 60 0 0 80 * 1/6 313 2/6 Nee 

 

60 90 60 80 50 0 20 * 2/6 80 * 1/6 360 Nee 

 

80 90 70 80 30 0 10 * 2/6 70 * 1/6 365 Ja 

Proces 

 

90 10 70 20 80 0 0 80 * 1/6 303 2/6 Nee 

 

80 70 60 90 70 0 30 * 2/6 70 * 1/6 391 4/6 Ja 

 

60 10 50 90 60 0 10 * 2/6 60 * 1/6 283 2/6 Nee 

Activiteit 

 

70 70 60 40 60 0 0 60 * 1/6 310 Nee 

 

80 90 70 90 70 0 20 * 2/6 80 * 1/6 420 Ja 

 

80 30 60 80 70 0 20 * 2/6 70 * 1/6 338 2/6 Nee 

Waarde 
propositie 

 

70 70 75 50 70 0 0 80 * 1/6 348 2/6 Nee 
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80 70 70 60 70 0 0 80 * 1/6 363 2/6 Ja 

 

70 30 65 40 50 0 0 70 * 1/6 266 4/6 Nee 

Intern doel 

 

60 50 70 30 80 0 0 70 * 1/6 301 4/6 Nee 

 

60 60 70 50 70 0 0 60 * 1/6 320 Ja 

 

30 90 80 20 30 0 0 40 * 1/6 256 4/6 Nee 

De geselecteerde iconen voor de zelf samengestelde notatie, komen op een totale score van 2831 4/6.
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Bijlage 11 Validiteit en betrouwbaarheid 
Constructvaliditeit refereert aan het feit of binnen een onderzoek werkelijk het begrip wordt 
onderzocht dat het zegt te onderzoeken (Gibbert & Ruigrok, 2010), ofwel een daadwerkelijke meting 
van het begrip dat de onderzoeker beoogde te meten (Saunders et al., 2016). Gibbert and Ruigrok 
(2010) beschrijven twee belangrijke hoofdstrategieën, namelijk triangulatie (bijvoorbeeld door het 
gebruik van verschillende bronnen) en een keten van bewijs (de chain of evidence). 

Bij het samenstellen van de eigen PGA-notatie wordt gebruik gemaakt van triangulatie door zowel 
de PGA-notatie betekenissen te gebruiken van Bork and Roelens (2021) en daarnaast icon-
associaties te laten bepalen door middel van een vragenlijst. 

Een keten van bewijs wordt gevormd door een systematische aanpak en het beschrijven van elke 
stap om te komen van onderzoeksvraag tot en met de resultaten. Mede daarom zijn ook de 
methodes die zijn toegepast, opgenomen in de bijlagen. 

Voor de validiteit en betrouwbaarheid is het voor vragenlijsten van belang dat een vraag wordt 
begrepen door de deelnemer zoals de onderzoeker het had bedoeld en moet het antwoord van de 
deelnemer worden begrepen door de onderzoeker zoals de deelnemer het had bedoeld (Saunders 
et al., 2016, p. 449). Daarom is de methode van meten van de beoordelingen van richtlijnen en de 
‘hit rate’ gebaseerd op de literatuur, en wordt in de vragenlijst een uitleg gegeven aan deelnemers 
wat van ze wordt verwacht en wat de gebruikte definities zijn. 

Voor de meting van de efficiëntie, ofwel de benodigde tijd per vraag, is het van belang dat 
deelnemers bij de eerste vraag niet significant meer tijd nodig hebben om de vraag en antwoorden 
door te lezen, terwijl bij de achtste vraag de antwoorden niet meer gelezen hoeven te worden. Om 
dit effect tot een minimum te beperken zijn de mogelijke antwoorden ook opgenomen als onderdeel 
van de uitleg, zodat deelnemers de antwoorden al een keer hebben gezien voordat ze de eerste 
vraag starten.  

Zoals Bühler et al. (2020) beschrijven, benadelen icon ontwerprichtlijnen wellicht mensen van 
specifieke culturen, leeftijden of mensen met specifieke capaciteiten of beperkingen. Als richtlijnen 
specifieke personen kunnen benadelen, zou het ook mogelijk kunnen zijn dat deze personen de 
richtlijnen ook anders interpreteren en beoordelen, en ook andere associaties hebben bij een 
betekenis of een icon. In de geselecteerde potentiële deelnemers zijn meerdere culturen en 
leeftijden vertegenwoordigd waardoor dit risico wordt beperkt en daarnaast worden deelnemers op 
basis van geboortejaar toegewezen aan een notatie waardoor het risico wordt beperkt dat de 
beoordeling van een specifieke notatie wordt uitgevoerd door personen van een bepaalde cultuur of 
leeftijd. 

Door de hoeveelheid vragen is er een risico dat deelnemers de vragenlijst vroegtijdig afbreken. Om 
dit risico te beperken worden alle vragen over een icon en betekenis, behalve de ‘hit rate’, op één 
pagina getoond per icon, zodat de beleving van een deelnemer is dat er in totaal maar 16 vragen 
zijn. Tevens zal in de inleidende tekst de deelnemer worden geïnformeerd hoelang de enquête 
ongeveer duurt. 

Interne validiteit heeft betrekking op de aanwezigheid van een oorzakelijk verband tussen 
variabelen en resultaten, waarbij het van belang is of de onderzoeker erin slaagt om een plausibel 
causaal argument te construeren dat overtuigend genoeg is om de conclusies uit het onderzoek te 
verdedigen (Gibbert & Ruigrok, 2010). Alleen als een onderzoeker het bestaan en de richting van een 
relatie niet kan weerleggen, kan deze relatie worden beschouwd als valide (Gibbert & Ruigrok, 
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2010). Een methode om te voorzien in interne validiteit is triangulatie op basis van literatuur 
(Gibbert & Ruigrok, 2010). Bedreigingen voor de interne validiteit zijn recentelijke of gebeurtenissen 
uit het verleden, testen van het beeld of actie van deelnemers, onderzoeksinstrumenten, 
beëindiging van deelname, verandering van gedrag buiten de invloeden van het onderzoek en 
dubbelzinnigheid in de causale richting (Saunders et al., 2016). 

In de gestelde bewering wordt uitgegaan van “het toepassen van richtlijnen heeft een positieve 
invloed op de semantische transparantie” en daarmee ook op de ‘hit rate’. Omdat bij het meten van 
de ‘hit rate’ de mogelijke betekenissen zijn gegeven, is er een mogelijkheid om een antwoord correct 
te gokken, echter is deze kans bij between subjects bij de beoordeling van alle drie 
experimentgroepen identiek. Daarmee is het niet aannemelijk dat deelnemers die bijvoorbeeld de 
zelf samengestelde notatie beoordelen, beter kunnen gokken dan degenen die de andere notaties 
beoordelen. 

Omdat de hypotheses zijn gebaseerd op een subjectieve evaluatie door de auteur met betrekking tot 
de mate waarin een notatie aan de richtlijnen voldoet, is hier een risico dat wellicht andere factoren 
mede van invloed zijn op deze beoordeling. Doordat de deelnemers naast het uitvoeren van de 
taken volgens de ‘hit rate’ methode ook de richtlijnen beoordelen, is het nog steeds mogelijk dat 
persoonlijke factoren van invloed zijn op de ‘hit rate’, maar kan dit betrouwbaarder worden 
geanalyseerd dan alleen op basis van de subjectieve beoordeling door de auteur. Uit onderzoek 
blijkt dat het belang van icon karakteristieken veranderde met de ervaring van een gebruiker, en is 
aangetoond dat bekendheid een zeer belangrijke factor is die blijvende gevolgen heeft voor de 
identificatie van iconen (Shen et al., 2018). Om deze invloeden te kunnen meten zijn geboortejaar, 
betrokkenheid met strategie en ervaring met modelleertalen als controlevariabelen opgenomen.  

Een andere invloed zou kunnen zijn dat een deelnemer al bekendheid heeft met de PGA-notatie. De 
kans is echter klein dat geselecteerde deelnemers hebben deelgenomen aan een eerder onderzoek 
met betrekking tot de PGA-notatie. Medestudenten hebben ook kennis van de PGA-notatie, maar 
vormen geen onderdeel van de geselecteerde deelnemers omdat de auteur niet met ze heeft 
samengewerkt. Daarnaast zijn medestudenten met PGA-kennis ook uitgesloten binnen de methode 
van icon-associatie. 

Om te voorkomen dat de intuïtiviteit van een deelnemer wordt beïnvloed doordat een deelnemer 
de iconen al eerder heeft gezien, wordt eerst de ‘hit rate’ gemeten en daarna de richtlijnen. 

Externe validiteit, of generaliseerbaarheid, is gebaseerd op het feit dat theorieën moeten aantonen 
dat ze verschijnselen niet alleen verklaren binnen de setting van het onderzoek, maar ook in een 
andere setting (buiten de setting van het onderzoek) (Gibbert & Ruigrok, 2010). Hierbij kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen statistische (op basis van een populatie) en analytische 
generalisatie (op basis van de theorie) (Gibbert & Ruigrok, 2010). 

Generaliseerbaar naar andere modelleertalen 

De methode van het meten van de ‘hit rate’ en de richtlijnen is generaliseerbaar voor andere 
modelleertalen. Omdat de bekendheid met iconen en betekenissen van invloed zijn op de metingen, 
is de verwachting dat metingen andere resultaten zullen opleveren voor nieuwere modelleertalen 
ten opzichte van in de praktijk al gebruikte modelleertalen. Daardoor is de kans groter dat een 
modelleertaal, die in de praktijk al wordt gebruikt binnen een groep van deelnemers, hoger scoort 
op de ‘hit rate’ en de bekendheid bij richtlijnen, waardoor deze notatie een betere semantische 
transparantie heeft en beter voldoet aan de richtlijnen, maar dit wordt dan veroorzaakt door 
bekendheid met deze notatie en in mindere mate door intuïtiviteit. 
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Generaliseerbaar naar andere situaties dan modelleertalen 

De methode van ‘hit rate’ is generaliseerbaar, maar de icon richtlijnen en de resultaten in mindere 
mate. De betekenissen binnen modelleertalen waar de auteur kennis van heeft (onder andere UML 
en BPMN), hebben in mindere mate betrekking op objecten uit de werkelijkheid, ofwel een lage 
concreetheid en bekendheid. Als in andere situaties wel iconen gebaseerd zijn op objecten uit de 
werkelijkheid, resulteert dit in een hogere concreetheid en bekendheid waardoor beter wordt 
voldaan aan de richtlijnen. Daarnaast gelden in andere situaties wellicht aanvullende richtlijnen, 
zoals bijvoorbeeld aan de iconen voor verkeersborden. 

Generaliseerbaar in de tijd 

Als de PGA-notatie een veel gebruikte notatie wordt, dan zijn de resultaten niet generaliseerbaar 
naar de toekomst omdat de intuïtiviteit en de beoordeling van de richtlijnen dan in grotere mate 
worden beïnvloed door de bekendheid die er is met de PGA-notatie. 

Generaliseerbaar naar andere doelgroepen 

De PGA-notatie is strategie gerelateerd. Van de deelnemers is maar een beperkt deel betrokken bij 
strategische beslissingen. De deelnemers zijn vooral projectcollega’s van IT-projecten bij de overheid 
en de energiesector, maar doordat het merendeel van de deelnemers op projectbasis werkt en 
wordt ingehuurd, hebben de deelnemers kennis en ervaring uit verschillende branches. Omdat ook 
deelnemers zijn geselecteerd die architect of manager zijn of onderdeel van de business, is de 
verwachting dat de gebruikte methodes van ‘hit rate’ en het meten van de richtlijnen 
generaliseerbaar zijn naar andere doelgroepen. 

Generaliseerbaar naar andere culturen (en andere taal) 

Bij de financiële structuur is D(debit) en C (credit) opgenomen. Dit heeft in het Engels en Nederlands 
dezelfde associaties, maar de verwachting is dat dit niet dezelfde betekenis heeft in alle talen. Het 
proces geeft pijlen aan naar rechts en dit suggereert een richting en komt overeen met de Europese 
leesrichting, maar omdat talen in het Midden-Oosten van rechts naar links lezen, kan de beoordeling 
van richtlijnen en ‘hit rate’ hierdoor afwijken. De iconen van intern, klant- en financieel doel worden 
weergegeven door het doel van bijvoorbeeld het schieten met pijl en boog en kan negatieve 
associaties oproepen bij deelnemers die wonen of gewoond hebben in conflict gebieden. Dit kan van 
invloed zijn op de score van de ‘hit rate’ en de beoordeling van de richtlijnen en daarmee 
generaliseerbaarheid beperken. 

Betrouwbaarheid, refereert naar de afwezigheid van willekeurige fouten, waardoor andere 
onderzoekers tot dezelfde inzichten komen als ze het onderzoek opnieuw zouden uitvoeren via 
dezelfde stappen, waarbij transparantie, samenhang en replicatie van belang zijn (Gibbert & Ruigrok, 
2010; Saunders et al., 2016). Bedreigingen voor betrouwbaarheid zijn onder andere fouten ten 
gevolge van deelnemer, vooringenomenheid van deelnemers, fouten van de onderzoeker en 
vooringenomenheid van onderzoeker (Saunders et al., 2016, p. 203). 

De beoordeling van de initiële en gereviseerde notatie en het selecteren van de iconen voor de zelf 
samengestelde notatie, zijn uitgevoerd door de auteur en daarmee subjectief. Omdat hypotheses 
hierop zijn gebaseerd en de beoordeling van de auteur kan afwijken van de beoordeling door 
derden, kan hierin een afwijking ontstaan binnen het onderzoek en daarmee de hypothese onjuist 
blijken te zijn. Maar omdat de methode van beoordelen is opgenomen in bijlage 5, de beoordeling 
van de auteur in bijlage 7 en de beoordeling door de deelnemers wordt gemeten, kan binnen het 
onderzoek worden onderzocht of bij het afwijzen van een hypothese deze subjectieve beoordeling 
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door de auteur de oorzaak is. Dit kan vooral gelden voor hypothese Heffectiviteit omdat deze afwijkt van 
de theorie. Omdat deze afwijking is beschreven bij de hypothese, maar de auteur wel de beschreven 
methode zoals is opgesteld is blijven volgen, kan achteraf worden bepaald of de meting afwijkt ten 
opzichte van de beoordeling van de auteur of ook afwijkt van de theorie. 

De deelnemers die de icon associatie bepalen (volgens methode uit bijlage 6) waren uitgesloten van 
het experiment omdat ze niet werkzaam waren binnen projecten van de auteur en bestaan ook 
deels uit vrienden en familie. Daardoor zou een afwijking in associatie van een betekenis en icon 
kunnen ontstaan tussen deze groep en de groep van het experiment. De kans wordt hierop minimaal 
ingeschat omdat uit de uitgesloten groep, bewust personen zijn geselecteerd die werkzaam zijn op 
een managementfunctie of binnen de IT. Daarnaast zouden vrienden en familie een risico kunnen 
geven op het invullen van gewenste antwoorden, maar aangezien deze personen voor zover bekend, 
geen kennis hebben van de PGA-notatie en tevens ook niet het uiteindelijke icon selecteren, is de 
verwachting dat dit niet van invloed is op het onderzoek. 

Omdat de verwachting is dat maar een zeer beperkt deel van de deelnemers aan het experiment 
een functie hebben of hebben gehad, waarbij ze betrokken zijn op het gebied van strategie, zal een 
groot deel van de deelnemers wellicht een mindere associatie hebben bij de strategische begrippen 
uit de PGA-notatie. Dit zou van invloed kunnen zijn op de ‘hit rate’ en op de beoordeling van 
richtlijnen bekendheid, semantische afstand en ontwerpstrategie, omdat deze metingen betrekking 
hebben op de relatie tussen de betekenis, ofwel een strategische term, en het bijbehorende icon. 

De gebruikte methode in bijlage 6 is gebaseerd op een voorstelde methode door Laue (2018), maar 
deze voorgestelde methode is nog niet toegepast volgens de gevonden literatuur (op basis van 
‘geciteerd door’). In de methode zijn twee criteria opgenomen om bepaalde iconen niet te 
selecteren, namelijk op basis van gestandaardiseerde iconen en op basis van taal. Aangezien beide 
criteria niet worden toegepast in dit onderzoek, worden gevolgen van een nog niet toegepaste 
methode als minimaal ingeschat. 

Door de selectie van iconen uit databanken te beperken tot de gratis te gebruiken iconen, is dit een 
beperking in het onderzoek. Het beperkt daarmee de selectie van beschikbare databanken en 
binnen een aantal databanken ook het aantal beschikbare iconen. Het gevolg hiervan zou kunnen 
zijn dat het mogelijk was geweest om te komen tot een betere zelf samengestelde PGA-notatie dan 
binnen dit onderzoek nu mogelijk is. De gevolgen binnen het onderzoek zelf zijn minimaal omdat de 
icon richtlijnen nu worden toegepast op de iconen die wel beschikbaar zijn. 
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Bijlage 12 Ethische aspecten 
Ethische aspecten worden door Saunders et al. (2016, p. 243) beschreven op basis van een aantal 
ethische principes die onderstaand zijn opgenomen. 

De integriteit en objectiviteit van de onderzoeker zou beïnvloed kunnen worden doordat de 
beoordeling van dit onderzoek mede bepaalt of de student zijn studie succesvol afsluit. Aangezien de 
student echter wordt beoordeeld op het toepassen van de methodiek en niet op de resultaten van 
het onderzoek zal dit niet van invloed zijn. Een andere invloed zou kunnen zijn het onderzoek van de 
student voortborduurt op onderzoek waarvan de beoordelaar van de student, de auteur is. De 
student maakt in het onderzoek wel gebruik van deze literatuur, maar is ook kritisch naar deze 
onderzoeken waardoor de opdrachtformulering tot stand is gekomen. Eventueel belang van de 
beoordelaar van de student zal met name liggen in de gebruikte methodieken en niet direct in de 
resultaten van het onderzoek. De student is ervan overtuigd dat zijn integriteit en objectiviteit is 
gewaarborgd. 

Het voorkomen van schade wordt vooral afgedwongen doordat de vragenlijsten anoniem worden 
ingevuld. Op basis van de contextuele variabelen geboortejaar in combinatie met de geselecteerde 
deelnemers, kan in beperkte mate worden afgeleid welke persoon welke vragenlijst heeft ingevuld. 
Ondanks dat de onderzoeker de lijst met geselecteerde personen en namen niet publiekelijk zal 
delen, is deze lijst wel te achterhalen als de auteur wordt gezocht op LinkedIn en de bijbehorende 
contacten worden bekeken, ondanks dat LinkedIn niet alle informatie deelt aan personen die geen 
connectie zijn van de auteur. Aangezien de auteur inschat dat niemand hier baat bij zal hebben, 
wordt deze kans als klein ingeschat. Daarnaast zou er ook schade kunnen ontstaan voor bedrijven 
waar de deelnemers werken. Net zoals het achterhalen van de persoon, is ook gelijk zichtbaar waar 
een persoon werkzaam is, maar er wordt geen schade verwacht aan bedrijven op basis van dit 
onderzoek omdat ook geen bedrijf specifiek gegevens worden gevraagd. Ondanks dat op de 
relevante websites is gekeken naar de rechten om iconen te mogen gebruiken en de selectie ook is 
beperkt tot gratis te gebruiken iconen, is er een kleine kans dat ten onrechte iconen kosteloos zijn 
gebruikt waardoor schade kan zijn ontstaan aan een bedrijf. 

De privacy van de deelnemers wordt gewaarborgd door het anoniem deelnemen (maar wel met de 
kanttekening zoals vermeld bij het voorkomen van schade).  

Om vrijwillige deelname en het recht om te stoppen en de geïnformeerde toestemming te 
waarborgen zal in de inleidende tekst van een vragenlijst worden aangegeven dat de deelnemer te 
allen tijde kan besluiten niet meer deel te nemen en dat deelname beperkt is tot het eenmalig 
invullen van een vragenlijst. Daarnaast wordt de vragenlijst aan deelnemers gestuurd, waarbij het 
een vrije keuze is om wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek. Door de auteur wordt geen druk 
uitgevoerd op de potentiële deelnemers en worden ook geen beloningen toegezegd die betrekking 
hebben op deelname aan het onderzoek. 

De vertrouwelijkheid en anonimiteit op de langere termijn worden afgedwongen door de lijst met 
geselecteerde deelnemers niet te publiceren, waarbij de vertrouwelijkheid van de data van minder 
belang is omdat de verzamelde data niet betrekking heeft op een persoon of bedrijf. 

Verantwoordelijkheid in de analyse van de data en rapportage van de bevindingen en eventuele 
effecten daarvan op mensen of bedrijven wordt als klein ingeschat aangezien geen persoons- of 
bedrijfsgegevens worden verzameld. 
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Omdat de vragenlijsten anoniem worden ingevuld en geen persoonsgegevens worden opgevraagd, 
anders dan de geboortedatum, is de AVG niet van toepassing en wordt voldaan aan de wetgeving 
met betrekking tot het verwerken van data. 

Veiligheid voor deelnemers en onderzoeker wordt gewaarborgd doordat de vragenlijst digitaal 
wordt ingevuld, er daardoor geen contact is tussen deelnemer en onderzoeker, en op deze manier 
geen COVID-19 besmetting kan plaatsvinden. Aangezien het onderzoek geen betrekking heeft op 
personen worden geen andere veiligheidsrisico’s voorzien voor de deelnemers. Dit onderzoek 
uitvoeren in combinatie met de dagelijkse werkzaamheden van de onderzoeker zou kunnen leiden 
tot tijds- of werkdruk, wat gevolgen zou kunnen hebben op de gezondheid van de onderzoeker. Op 
dit moment wordt deze kans echter erg klein ingeschat. 
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Bijlage 13 Verzamelde data voor intuïtiviteit van een modelleertaal 
De vragenlijst met betrekking tot intuïtiviteit van een modelleertaal is op 13-03-2022 verstuurd aan 
451 deelnemers (436 per e-mail, 15 via een LinkedIn-bericht). Hierbij waren acht e-mailadressen niet 
correct en zijn deze deelnemers alsnog uitgenodigd via een LinkedIn-bericht. Op 23-03-2022 is een 
herinnering gestuurd naar 413 e-mailadressen (alle e-mailadressen exclusief degene waarvan, door 
contact met de auteur, bekend was dat ze deze al hadden ingevuld). De enquête is beëindigd op 01-
04-2022. 

Van de 179 retour ontvangen vragenlijsten waren er 91 niet afgerond; 18 zijn gestopt vóór het 
invullen van de toestemming, 13 toen het geboortejaar ingevuld moest worden, 17 tijdens het 
invullen van de hitrate, 29 zijn gestopt na het invullen van de hitrate en niet gestart met het invullen 
van de richtlijnen en 14 zijn gestopt gedurende het invullen van de richtlijnen. Van de 88 die waren 
afgerond, zijn er twee verwijderd omdat geen toestemming is gegeven en één omdat bij de 
richtlijnen overal een nul waarde is ingevuld. Dit resulteert in 85 te gebruiken vragenlijsten. 

Op basis van feedback door deelnemers kunnen redenen worden geïdentificeerd om de enquête 
niet in te vullen of af te ronden; (1) een e-mail met een URL wordt niet vertrouwd of is in de spam-
folder ontvangen, (2) deelnemers vinden het beoordelen van de richtlijnen complex en moeilijk, (3) 
deelnemers vinden dat ze niet de juiste kennis of capaciteiten hebben om de vragen te 
beantwoorden en (4) dat de sliders bij het beoordelen van de richtlijnen niet correct worden 
getoond op een iPad. 

In Tabel 33 wordt de verdeling van de 85 bruikbare vragenlijsten per notatie getoond. 

Tabel 33: Overzicht aantallen per notatie 

 Initiële notatie Gereviseerde notatie Zelf samengestelde 
notatie  

Aantal per notatie 32 23 30 
Aantal per 
leeftijdscategorie 

30 tot 40: 3 
40 tot 50: 6 
50 tot 60: 13 
60 tot 70: 10 

30 tot 40: 0 
40 tot 50: 2 
50 tot 60: 16 
60 tot 70: 5 

30 tot 40: 3 
40 tot 50: 15 
50 tot 60: 8 
60 tot 70: 4 

Aantal per kennis, 
ervaring met 
modelleertalen 

Helemaal oneens: 6 
Oneens: 4 
Neutraal: 6 
Eens: 10 
Helemaal eens: 6 

Helemaal oneens: 5 
Oneens: 6 
Neutraal: 3 
Eens: 5 
Helemaal eens: 4 

Helemaal oneens: 4 
Oneens: 4 
Neutraal: 6 
Eens: 11 
Helemaal eens: 5 

Aantal per 
betrokkenheid bij 
strategische 
afstemming 

Helemaal oneens: 6 
Oneens: 8 
Neutraal: 8 
Eens: 8 
Helemaal eens: 2 

Helemaal oneens: 3 
Oneens: 7 
Neutraal: 6 
Eens: 5 
Helemaal eens: 2 

Helemaal oneens: 4 
Oneens: 9 
Neutraal: 5 
Eens: 7 
Helemaal eens: 5 

 

Op de ontvangen resultaten zijn in Excel de volgende bewerkingen toegepast voordat analyses zijn 
uitgevoerd; 

 Op basis van geboortejaar is bepaald welke notatie (initieel, gereviseerd, zelf samengesteld) 
is beoordeeld. 
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 Voor de hitrate is bepaald welke antwoorden correct zijn beantwoord en op basis daarvan is 
het hitrate percentage (effectiviteit) bepaald voor Heffectiviteit. 

 De gebruikte tijd (efficiëntie) is bepaald voor het invullen van de hitrate voor Hefficiëntie. 
 De doeltreffendheid is berekend op basis van de effectiviteit en efficiëntie voor Hdoeltreffendheid. 
 Op de richtlijnen is een omzetting en weging toegepast zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

Vervolgens zijn de richtlijnen gesommeerd voor Hrichtlijnen. 
 De controlerende variabelen zijn opgezet zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
 In Excel zijn enkele controlerende formules opgenomen om eventuele fouten in sommaties 

of berekeningen tussen verschillende tabbladen te voorkomen. 

Bovenstaande resulteert in de datavelden notatie, geboortejaar, leeftijd, leeftijdsgroep, modelleren, 
strategie, effectiviteit, efficiëntie, doeltreffendheid en richtlijn die worden geëxporteerd van Excel 
naar SPSS ten behoeve van de analyses van de hypotheses en zijn nog andere exporten gedefinieerd 
voor meer gedetailleerde analyses. 

Daarnaast is per hypothese en voor controlerende variabelen een detail tabblad opgenomen in Excel 
om gegevens (grafisch) inzichtelijk te maken. 
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Bijlage 14 Statistische analyse intuïtiviteit van een modelleertaal 
De statische analyses in deze bijlage zijn uitgevoerd in SPSS. Voordat de analyses zijn uitgevoerd, zijn 
boxplots gemaakt in SPSS om mogelijke outliers te identificeren. Om outliers te onderzoeken is een 
boxplot gemaakt per variabele per notatie. Voor de initiële notatie resulteert dit in één lage 
potentiële outlier bij effectiviteit en twee hoge bij de richtlijnen. Voor de gereviseerde notatie 
resulteert dit in een lage en hoge potentiële outlier bij efficiëntie, twee hoge bij doeltreffendheid en 
één hoge extreme outlier bij efficiëntie. Voor de zelf samengestelde notatie resulteert dit in drie lage 
potentiële outliers bij effectiviteit, één hoge bij doeltreffendheid en één hoge extreme outlier bij 
efficiëntie. 

Een lage of hoge outlier van effectiviteit betekent dat de deelnemer minder of meer vragen goed 
beantwoord heeft ten opzichte van de deelnemers. Bij acht vragen kan een extra antwoord fout of 
goed al betekenen dat het geen outlier meer is.  Een lage of hoge outlier van efficiëntie kan 
betekenen dat de ene deelnemer meer tijd nodig heeft om de vraag te lezen of begrijpen of wellicht 
is gestoord tijdens het invullen van de vraag en vervolgens de vragenlijst vervolgt. Een lage of hoge 
outlier van de doeltreffendheid kan indirect veroorzaakt worden door een combinatie van factoren 
zoals beschreven bij effectiviteit en efficiëntie. Het invullen van richtlijnen is subjectief en zal per 
deelnemer verschillen en daarmee ook de mate in hoeverre een deelnemer lage of juist hoge scores 
geeft. Door het verwijderen van outliers en daarmee alle antwoorden van deze deelnemer te 
verwijderen, worden ook antwoorden verwijderd die bij andere variabelen niet tot de outliers 
behoren. Op basis van bovenstaande is besloten om geen outliers te verwijderen. 

Analyse van hypotheses 

De normaliteitstest wordt uitgevoerd op basis van Shapiro-Wilk waarbij een variabele normaal is 
verdeeld als de p-waarde > 0.05, anders wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling. Zoals is 
beschreven in hoofdstuk 3 wordt op basis hiervan de vervolganalyse bepaald. 

Hypothese: de initiële notatie voldoet beter dan de gereviseerde notatie 

De set bestaat uit 55 resultaten, waarvan 32 van de initiële en 23 van de gereviseerde notatie. Op 
basis van onderstaande analyse kan H0 niet worden verworpen voor Heffectiviteit-1, Hefficiëntie-1, 
Hdoeltreffendheid-1 en Hrichtlijn-1; 

 Heffectiviteit-1: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.045, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt daarom uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-
Whitney test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de initiële notatie hoger scoort 
dan de gereviseerde, omdat de initiële notatie dan beter scoort op effectiviteit waarbij meer 
vragen correct zijn beantwoord. Het gemiddelde rangnummer vanuit de Wilcoxon-Mann-
Whitney test komt overeen met deze verwachting (initieel = 28.38, gereviseerd = 27.48) 
waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.417. Deze p-waarde is groter dan 0.05 waardoor H0 
niet wordt verworpen. 

 Hefficiëntie-1: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.024, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de initiële notatie lager scoort dan de 
gereviseerde, omdat de initiële notatie dan beter scoort op effectiviteit omdat de vragen sneller 
zijn beantwoord. Het gemiddelde rangnummer vanuit de Wilcoxon-Mann-Whitney test komt 
niet overeen met deze verwachting (initieel = 31.00, gereviseerd = 23.83) waardoor de p-waarde 
wordt bepaald op 0.950. Deze p-waarde is groter dan 0.05 waardoor H0 niet wordt verworpen. 
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 Hdoeltreffendheid-1: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.003, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de initiële notatie hoger scoort dan de 
gereviseerde, omdat de initiële notatie dan beter scoort op doeltreffendheid. Het gemiddelde 
rangnummer vanuit de Wilcoxon-Mann-Whitney test komt niet overeen met deze verwachting 
(initieel = 26.09, gereviseerd = 30.65) waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.851. Deze p-
waarde is groter dan 0.05 waardoor H0 niet wordt verworpen. 

 Hrichtlijn-1: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.406, ofwel groter dan 0.05, en wordt 
uitgegaan van een normale verdeling en vervolgd met de t-Test (unpaired). Op basis van de 
hypothese is de verwachting dat de initiële notatie hoger scoort dan de gereviseerde, omdat de 
initiële notatie dan beter scoort op de richtlijnen. Het gemiddelde vanuit de t-Test (unpaired) 
komt niet overeen met deze verwachting (initieel = 2462.53, gereviseerd = 2584.67). De 
Levene’s test voor gelijkheid van varianties is 0.778, ofwel groter dan 0.05, waardoor wordt 
aangenomen dat de varianties gelijk zijn, waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.890. Deze 
p-waarde is groter dan 0.05 waardoor H0 niet wordt verworpen. 

Hypothese: de zelf samengestelde notatie voldoet beter dan de initiële notatie 

De set bestaat uit 62 resultaten, waarvan 30 van de zelf samengestelde en 32 van de initiële notatie. 
Op basis van onderstaande analyse kan H1 worden aanvaard voor Hrichtlijn-2, Heffectiviteit-2, Hefficiëntie-2 en 
Hdoeltreffendheid-2; 

 Heffectiviteit-2: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.001, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie hoger 
scoort dan de initiële, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op effectiviteit 
waarbij meer vragen correct zijn beantwoord. Het gemiddelde rangnummer van de Wilcoxon-
Mann-Whitney test komt overeen met deze verwachting (zelf samengesteld = 41.00, initieel = 
22.59) waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.000. Deze p-waarde is kleiner dan 0.05 
waardoor H1 wordt aanvaard. 

 Hefficiëntie-2: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.000, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie lager scoort 
dan de initiële, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op effectiviteit omdat de 
vragen sneller zijn beantwoord. Het gemiddelde rangnummer vanuit de Wilcoxon-Mann-
Whitney test komt overeen met deze verwachting (zelf samengesteld= 25.87, initieel = 36.78) 
waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.009. Deze p-waarde is kleiner dan 0.05 waardoor H1 
wordt aanvaard. 

 Hdoeltreffendheid-2: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.000, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie hoger 
scoort dan de initiële, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op 
doeltreffendheid. Het gemiddelde rangnummer vanuit de Wilcoxon-Mann-Whitney test komt 
overeen met deze verwachting (zelf samengesteld = 40.03, initieel = 23.50) waardoor de p-
waarde wordt bepaald op 0.000. Deze p-waarde is kleiner dan 0.05 waardoor H1 wordt 
aanvaard. 

 Hrichtlijn-2: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.474, ofwel groter dan 0.05, en wordt 
uitgegaan van een normale verdeling en vervolgd met de t-Test (unpaired). Op basis van de 
hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie hoger scoort dan de initiële, 
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omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op de richtlijnen. Het gemiddelde vanuit 
de t-Test (unpaired) komt overeen met deze verwachting (zelf samengesteld = 2635.61, initieel = 
2462.53). De Levene’s test voor gelijkheid van varianties is 0.441, ofwel groter dan 0.05, 
waardoor wordt aangenomen dat de varianties gelijk zijn, waardoor de p-waarde wordt bepaald 
op 0.040. Deze p-waarde is kleiner dan 0.05 waardoor H1 wordt aanvaard. 

Hypothese: de zelf samengestelde notatie voldoet beter dan de gereviseerde notatie 

De set bestaat uit 53 resultaten, waarvan 30 van de zelf samengestelde en 23 van de gereviseerde 
notatie. Op basis van onderstaande analyse kan H1 worden aanvaard voor Heffectiviteit-3 en Hdoeltreffendheid-

3 en H0 niet worden verworpen voor Hrichtlijn-3 en Hefficiëntie-3; 

 Heffectiviteit-3: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.001, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie hoger 
scoort dan de gereviseerde, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op 
effectiviteit waarbij meer vragen correct zijn beantwoord. Het gemiddelde rangnummer vanuit 
de Wilcoxon-Mann-Whitney test komt overeen met deze verwachting (zelf samengesteld = 
41.00, gereviseerd = 22.59) waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.001. Deze p-waarde is 
kleiner dan 0.05 waardoor H1 wordt aanvaard. 

 Hefficiëntie-3: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.000, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie lager scoort 
dan de gereviseerde, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op effectiviteit 
omdat de vragen sneller zijn beantwoord. Het gemiddelde rangnummer vanuit de Wilcoxon-
Mann-Whitney test komt overeen met deze verwachting (zelf samengesteld= 25.87, gereviseerd 
= 36.78) waardoor de p-waarde wordt bepaald op 0.141. Deze p-waarde is groter dan 0.05 
waardoor H0 niet wordt verworpen. 

 Hdoeltreffendheid-3: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.001, ofwel kleiner dan 0.05, en 
wordt uitgegaan van een niet-normale verdeling en vervolgd met de Wilcoxon-Mann-Whitney 
test. Op basis van de hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie hoger 
scoort dan de gereviseerde, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op 
doeltreffendheid. Het gemiddelde rangnummer vanuit de Wilcoxon-Mann-Whitney test komt 
overeen met deze verwachting (zelf samengesteld = 40.03, gereviseerd = 23.50) waardoor de p-
waarde wordt bepaald op 0.005. Deze p-waarde is kleiner dan 0.05 waardoor H1 wordt 
aanvaard. 

 Hrichtlijn-3: De Shapiro-Wilk resulteert in een p-waarde van 0.931, ofwel groter dan 0.05, en wordt 
uitgegaan van een normale verdeling en vervolgd met de t-Test (unpaired). Op basis van de 
hypothese is de verwachting dat de zelf samengestelde notatie hoger scoort dan de 
gereviseerde, omdat de zelf samengestelde notatie dan beter scoort op de richtlijnen. Het 
gemiddelde vanuit de t-Test (unpaired) komt overeen met deze verwachting (zelf samengesteld 
= 2635.61, gereviseerd = 2584.67). De Levene’s test voor gelijkheid van varianties is 0.649, ofwel 
groter dan 0.05, waardoor wordt aangenomen dat de varianties gelijk zijn, waardoor de p-
waarde wordt bepaald op 0.319. Deze p-waarde is groter dan 0.05 waardoor H0 niet wordt 
verworpen. 
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Bijlage 15 Detailanalyse variabelen bij intuïtiviteit van een 
modelleertaal 
Onderstaande analyses zijn uitgevoerd in Excel. 

Effectiviteit 

De effectiviteit per notatie (Figuur 17) is berekend door het aantal goede antwoorden per notatie te 
delen door het totaal aantal antwoorden (aantal iconen * aantal deelnemers per notatie). De 
effectiviteit per icon (Figuur 3) is berekend door het aantal goede antwoorden per icon van een 
notatie te delen door het aantal deelnemers per notatie. 

      

Figuur 17: Effectiviteit per notatie 

Efficiëntie 

De efficiëntie per notatie (Figuur 18) is berekend door de totale tijd per notatie te delen door het 
totaal aantal deelnemers per notatie. De efficiëntie per icon (Figuur 4) is berekend door de totale tijd 
per icon van een notatie te delen door het aantal deelnemers per notatie. 

      

Figuur 18: Efficiëntie per notatie 
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Doeltreffendheid 

De doeltreffendheid per notatie (Figuur 19) is berekend door bepaling van de gemiddelde 
doeltreffendheid per notatie. De doeltreffendheid per icon (Figuur 5) is berekend door de 
effectiviteit per icon van een notatie te delen door de efficiëntie van dit icon per notatie. 

 

      

Figuur 19: Doeltreffendheid per notatie 

 

Richtlijnen 

De richtlijnen per notatie (Figuur 20) is berekend door het gemiddelde van de richtlijnen per notatie. 
De richtlijnen per icon (Figuur 2) is berekend door de sommatie van de richtlijnen per icon van een 
notatie te delen door het aantal deelnemers per notatie. 

      

Figuur 20: Richtlijnen per notatie 
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Bijlage 16 Detailanalyse van de richtlijnen 
Scores per notatie 

            

Figuur 21: Beoordeling deelnemers totale richtlijnen 

 

Tabel 34: Beoordeling deelnemers totale richtlijnen 

 

De afgeronde verschillen tussen q1 en q3 tussen twee notaties (Tabel 34); initieel en gereviseerd is -
5% en -9%, initieel en zelf samengesteld is -4% en -10% en gereviseerd en zelf samengesteld is 1% en 
-1%. Hieruit blijkt dat het merendeel van de deelnemers de initiële notatie lager beoordeelden dan 
de gereviseerde en zelf samengestelde. 
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Scores per icon 

 

Figuur 22: Beoordeling deelnemers per icon 

 

Tabel 35: Beoordeling deelnemers per icon 

 

 

Op basis van Tabel 35 is gekeken naar de afgeronde verschillen van meer dan 15% tussen q1 en q3 
tussen iconen van twee notaties. Tussen de initiële en de gereviseerde vallen voor financieel doel 
(q1=-19%) en activiteit (q1=-23%, q3=-19%) op. Tussen de initiële en de zelf samengestelde vallen 
waarde propositie (q1=-20%), competentie (q3=-16%), klantdoel (q1=47%, q3=22%), financiële 
structuur (q1=-45%), activiteit(q3=-16%), intern doel (q1=37%, q3=17%) en proces (q1=-58%, q3=-
18%) op. Tussen de gereviseerde en de zelf samengestelde vallen de waarde propositie (q1=-26%), 
klantdoel (q1=54%, q3=24%), financiële structuur (q1=-58%, q3=-20%), intern doel (q1=40%, 
q3=28%) en proces (q1=-70%, q3=-18%) op. 
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Scores per richtlijn 

 

Figuur 23: Beoordeling deelnemers per richtlijn 

 

Tabel 36: Beoordeling deelnemers per richtlijn 

 

Op basis van Tabel 36 is gekeken naar de afgeronde verschillen van meer dan 15% tussen q1 en q3 
per richtlijn van twee notaties. Tussen de initiële en de gereviseerde vallen concreetheid (q1=16%), 
bekendheid (q1=-35%), semantische afstand (q1=33%) en ontwerpstrategie (q1=21%) op. Tussen de 
initiële en de zelf samengestelde vallen bekendheid (q1=-20%), semantische afstand (q1=-24%) en 
ontwerpstrategie (q1=-36%) op. Tussen de initiële en de zelf samengestelde valt bekendheid (q1=-
85%) op. 
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Bijlage 17 Correlatieanalyse richtlijnen en effectiviteit en 
doeltreffendheid 
De analyses zijn uitgevoerd over alle resultaten ongeacht de notatie, omdat de notatie niet van 
invloed zou mogen zijn of er een correlatie aanwezig is tussen de richtlijnen en de intuïtiviteit.  

Conform het Theoretisch kader in hoofdstuk 2 wordt semantische transparantie gemeten als de hit 
rate, ofwel de effectiviteit. Als eerste zijn de scatterplots beoordeeld of er een mogelijke correlatie 
aanwezig is waarbij de richtlijn wordt uitgezet tegen de effectiviteit. De scatterplots van het 
richtlijnentotaal, complexiteit, concreetheid, esthetisch voorkomen, bekendheid, semantische 
afstand en ontwerpstrategie lijken geen correlatie aan te tonen. 

Naast de effectiviteit wordt ook de doeltreffendheid getest omdat deze de variabelen effectiviteit en 
efficiëntie combineert. Als eerste zijn de scatterplots beoordeeld of er een mogelijke correlatie 
aanwezig is waarbij de richtlijn wordt uitgezet tegen de doeltreffendheid. De scatterplots van 
complexiteit, concreetheid en esthetisch voorkomen lijken geen correlatie te tonen. De scatterplots 
van het richtlijnentotaal, bekendheid, semantische afstand en ontwerpstrategie tonen een mogelijke 
lineaire correlatie. Om te testen of een lineaire correlatie aanwezig is, wordt de Pearson's Product-
Moment Correlation gebruikt. Omdat de Pearson's Product-Moment Correlation wordt beïnvloed 
door outliers, zijn deze eerst geanalyseerd op basis van boxplots. Alle outliers die zijn aangegeven in 
de boxplots van richtlijnentotaal, bekendheid, semantische afstand en strategie zijn uitgesloten van 
de vervolganalyse. Dit zijn op basis van doeltreffendheid resultaat nummer 80, bekendheid geen, 
semantische afstand nummer 29, ontwerpstrategie nummers 1 en 4 en richtlijntotaal geen. Als 
boxplots daarna nogmaals worden gemaakt, worden geen nieuwe outliers getoond en blijven 81 
resultaten over. In de scatterplots, waarbij de richtlijn wordt uitgezet tegen de doeltreffendheid, 
worden geen outliers getoond die van invloed zouden kunnen zijn. Omdat homoscedasticiteit 
benodigd is voor Pearson, zijn deze scatterplots ook beoordeeld op heteroscedasticiteit, maar dit 
werd op basis van de scatterplots niet vastgesteld. De Pearson's Product-Moment Correlation test 
geeft aan dat er geen significantie is voor een lineaire correlatie voor richtlijntotaal (p-waarde = 
0.150), semantische afstand (p-waarde=0.334) en strategie (p-waarde=0.211). Voor bekendheid 
wordt een significante lineaire correlatie gevonden van 0.222 (p-waarde=0.023). Gebaseerd op de 
richtlijnen volgens Lund Research Ltd (2018), betekent dit een kleine positieve correlatie, ofwel dat 
de doeltreffendheid enigszins toeneemt als de bekendheid als hoger wordt beoordeeld. 
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Bijlage 18 Samenvatting van de resultaten 
Beoordeling variabelen door de deelnemers 

De resultaten uit hoofdstuk 4 worden onderstaand samengevat. In Tabel 37 wordt per twee notaties aangegeven welke notatie en icon significant beter 
scoort per variabele. 

Tabel 37:  Variabelen per notatie en icon 

 Per notatie Per icon 

 Waarde 
propositie 

Financieel 
doel 

Compe-
tentie 

Klantdoel Financiële 
structuur 

Activiteit Intern doel Proces 

Initiële(I) en 
gereviseerde(G) notatie 

 IEffectiviteit   GEfficiëntie  GRichtlijn 
 

  

Zelf samengestelde(Z) en 
initiële(I) notatie 

ZEffectiviteit 

ZEfficiëntie 

ZDoeltreffendheid 

ZRichtlijn 

ZEfficiëntie 

ZRichtlijn 
 

  IRichtlijn 
 

ZEffectiviteit 

ZEfficiëntie 

ZDoeltreffendheid 

ZRichtlijn 

ZEfficiëntie 

ZDoeltreffendheid 

ZRichtlijn 
 

ZEffectiviteit 

IEfficiëntie 

ZDoeltreffendheid 

 

ZEffectiviteit 

ZEfficiëntie 
ZDoeltreffendheid 

ZRichtlijn 
Zelf samengestelde(Z) en 
gereviseerde(G) notatie 

ZEffectiviteit 

ZDoeltreffendheid 

ZEffectiviteit 

 
  GRichtlijn 

 
ZEffectiviteit 

ZEfficiëntie 

ZDoeltreffendheid 

ZRichtlijn 

 ZEffectiviteit 

GEfficiëntie 

ZDoeltreffendheid 

GRichtlijn 
 

ZEffectiviteit 

ZEfficiëntie 
ZDoeltreffendheid 

ZRichtlijn 

 

Details beoordeling richtlijnen door de deelnemers 

Als de notaties per richtlijn worden vergeleken is alleen een significant onderscheid (p-waarde=0.014) aanwezig tussen de ontwerpstrategie van de initiële 
en zelf samengestelde notatie.  
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Correlatie tussen richtlijnen en variabelen op basis van deelnemers 

Een kleine positieve correlatie van 0.222 (p-waarde=0.023) is voor de richtlijn bekendheid gevonden voor de doeltreffendheid, ofwel dat de 
doeltreffendheid enigszins toeneemt als de bekendheid als hoger wordt beoordeeld. 

Beoordeling richtlijnen door de auteur ten opzichte van de deelnemers 

In Tabel 38 wordt, op basis van de kwartielen, per notatie aangegeven of de deelnemers (D) of auteur (A) het hoogste scoort per notatie en icon en in Tabel 
39 per richtlijn. Als de auteur lager scoort dan Q1 van de deelnemers, scoren de deelnemers hoger. Als de auteur hoger scoort dan Q3 van de deelnemers, 
scoort de auteur hoger. Als de auteur scoort tussen Q1 en Q3 wordt dit niet aangegeven. 

Tabel 38: Beoordeling richtlijnen per notatie en icon 

 Per notatie Per icon 

 Waarde 
propositie 

Financieel 
doel 

Compe-
tentie 

Klantdoel Financiële 
structuur 

Activiteit Intern doel Proces 

Initiële notatie D      D  D 
Gereviseerde notatie D  D  D  D  D 
Zelf samengestelde 
notatie 

    A   A  

 

Tabel 39: Beoordeling per richtlijn 

 Complexiteit Concreetheid Esthetisch voorkomen Bekendheid Semantische afstand Ontwerpstrategie 

Initiële notatie    D  D 
Gereviseerde notatie  D   D D 
Zelf samengestelde notatie A A A  A D 
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Bijlage 19 Reflectie, validiteit en betrouwbaarheid 
Constructvaliditeit 

Door het onderzoek wordt de daadwerkelijke meting van het begrip dat de onderzoeker beoogde te 
meten (Saunders et al., 2016) gedaan door het meten van de semantische transparantie en 
richtlijnen op basis van het Theoretisch kader (hoofdstuk 2) en ook het werkelijke begrip wordt 
onderzocht dat het zegt te onderzoeken (Gibbert & Ruigrok, 2010), omdat in 1.4 is beschreven dat 
richtlijnen die betrekking hebben op de samenhang van iconen binnen een model niet worden 
onderzocht. Maar daarbij ontstaat de vraag of een hoge semantische transparantie van een aantal 
iconen, gezamenlijk ook werkelijk resulteren in een betere semantische transparantie van een 
modelleertaal omdat ze dan in samenhang worden gebruikt en beoordeeld en niet per icon. Dit geldt 
zowel voor het onderzoeken van richtlijnen die toepaspaar zijn op de samenhang tussen iconen, 
maar ook het meten van semantische transparantie van een model bestaande uit meerdere iconen. 

In bijlage 11 is aangegeven dat het van belang is dat een vraag wordt begrepen door de deelnemer 
zoals de onderzoeker het had bedoeld. Dit is gedaan door uitleg en definities op te nemen voor de 
deelnemers. Deelnemers hebben aangegeven dat het invullen van de richtlijnen complex is, waarbij 
43 deelnemers zijn gestopt bij of gedurende het invullen van de richtlijnen, en deelnemers de 
ontwerpstrategie voor alle notaties hoger scoren dan de auteur. Daarnaast zitten bij de beoordeling 
van de richtlijnen een aantal verschillen per icon en per richtlijn tussen de auteur en deelnemers, 
waarbij het twijfelachtig is of deze uitleg voldoende is geweest. De deelnemers in de onderzoeken 
van Nakamura and Zeng-Treitler (2012) en Shen et al. (2018) hebben een uitleg ontvangen die 
wellicht beter aansloot bij de deelnemers dan wellicht de toelichting in de enquête. Daarnaast zijn 
de richtlijnen in het onderzoek van Nakamura and Zeng-Treitler (2012) door beide auteurs 
beoordeeld in plaats van één auteur. Daarmee zou een uitgebreidere uitleg voor de deelnemers en 
een initiële beoordeling door twee personen in plaats van alleen de auteur, de validiteit ten goede 
komen. 

Interne validiteit 

Alleen als een onderzoeker het bestaan en de richting van een relatie niet kan weerleggen, kan deze 
relatie worden beschouwd als valide (Gibbert & Ruigrok, 2010). Zoals blijkt uit de resultaten in 
paragraaf 4.2, kan de relatie tussen de icon richtlijnen en de semantische transparantie niet worden 
bevestigd. Dit is gebaseerd op het feit dat hypotheses niet kunnen worden aanvaard, dat de 
hypotheses met betrekking tot effectiviteit, efficiëntie en doeltreffendheid elkaar niet bevestigen bij 
alle notaties en de beoordeling van richtlijnen van de auteur en deelnemers niet overeenkomt. 
Daarnaast wordt de relatie ook niet bevestigd door een uitgevoerde correlatieanalyse. 

Externe validiteit 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.2.5 heeft kennis van strategische afstemming en modelleertalen geen 
invloed op de ‘hit rate’ en is de verwachting dat de methode voor het meten van de ‘hit rate’ 
inderdaad generaliseerbaar is naar andere doelgroepen. Paragraaf 4.2.5 toont ook aan dat de 
leeftijd niet van invloed is op de beoordeling van de icon richtlijnen. Paragraaf 4.2.4 toont wel 
verschillen tussen de beoordeling door auteur en deelnemers. Dit zou kunnen betekenen dat het 
beoordelen van icon richtlijnen minder goed generaliseerbaar is naar andere doelgroepen. 
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Betrouwbaarheid 

Vergelijken van meerdere notaties 

Als het onderzoek was uitgevoerd zoals het oorspronkelijk was bedacht door de zelf samengestelde 
te vergelijken met de gereviseerde notatie, dan zou op basis van de hypotheses worden 
geconcludeerd dat het toepassen van de richtlijnen een positieve invloed heeft op de semantische 
transparantie (gemeten door de ‘hit rate’), maar het uitgevoerde onderzoek toont aan dat dit niet 
wordt bevestigd door de beoordeling van de richtlijnen door de deelnemers. Zou het onderzoek 
alleen worden uitgevoerd voor de zelf samengestelde en initiële notatie, dan zou deze conclusie 
zelfs worden bevestigd door de beoordeling van de richtlijnen door de deelnemers. Maar zou het 
onderzoek worden uitgevoerd voor alleen de initiële en gereviseerde notatie, dan zou deze conclusie 
niet getrokken worden. Hieruit blijkt dat de betrouwbaarheid is toegenomen door meerdere 
notaties onderling te vergelijken.  

Beoordeling van de richtlijnen door de deelnemers 

Of door de beoordeling van de deelnemers de betrouwbaarheid is toegenomen, kan zonder nader 
onderzoek, niet worden geconcludeerd. De initiële en gereviseerde notatie worden door de 
deelnemers hoger gescoord dan de auteur. Op het detailniveau per icon wordt dit bevestigd doordat 
bij de initiële en gereviseerde notatie geen enkel icon door de auteur hoger heeft gescoord dan de 
deelnemers en bij de zelf samengestelde notatie hebben deelnemers geen enkel icon hoger 
gescoord dan de auteur. Vergelijkbare resultaten zijn zichtbaar op het detailniveau per richtlijn. De 
enige uitzondering hierop is de beoordeling van de ontwerpstrategie die door de auteur bij alle 
notaties lager scoort. Een lagere score voor de initiële en gereviseerde notatie en een hogere voor 
de zelf samengestelde notatie, zou te verklaren kunnen zijn doordat de auteur de iconen zelf heeft 
geselecteerd en de beoordeling van de richtlijnen (onbewust) vergelijkend heeft beoordeeld omdat 
de auteur kennis had van alle drie notaties, terwijl deelnemers maar één notatie hebben 
beoordeeld. De lagere beoordeling van de ontwerpstrategie door de auteur zou te verklaren kunnen 
zijn doordat deelnemers het complex vonden deze te beoordelen, en de auteur meer 
achtergrondkennis heeft van deze richtlijnen. Daarnaast is de significante afwijking op het icon 
activiteit, beoordeeld door de deelnemers, tussen de initiële en gereviseerde notatie opvallend 
omdat het icon identiek is. Op basis van het onderzoek is waargenomen dat deelnemers de 
richtlijnen anders beoordelen dan de auteur, maar is niet te concluderen of dit werkelijk een 
afwijkende beoordeling is of dat dit wordt veroorzaakt door een ander referentiekader of door 
kennisverschil (van de richtlijnen, maar ook van de notaties). 

Vergelijking methodes in onderzoek 

Bork and Roelens (2021) beschrijven dat de gereviseerde notatie over een betere semantische 
transparantie beschikt dan de initiële, maar dat nog aanvullend onderzoek benodigd is voor de 
evaluatie van de voorgestelde verbeteringen. De semantische transparantie wordt door Bork and 
Roelens (2021) gemeten door respondenten een keuze te laten maken tussen twee iconen met 
dezelfde betekenis tussen de twee notaties. Deze resultaten wijken af omdat in het onderhanden 
onderzoek alleen een significante verbetering is geconstateerd van de semantische transparantie 
(van niet-identieke iconen) voor waarde propositie en niet voor de iconen competentie, klantdoel of 
intern doel. De belangrijkste verschillen tussen beide methodes zijn; (1) de beoordeling zonder 
kennis van de andere notatie versus twee notaties met elkaar vergelijken, (2) werkenden in de IT 
versus studenten en (3) geen introductie over PGA terwijl studenten dat wel kregen. 


