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Abstract
Volgordelijk toepassen van de procedures van fase 1 van de evaluatietechniek (Bork et al., 2019),
heeft wellicht invloed op de intuïtieve begrijpelijkheid van de Process Goal Alignement (PGA)notatie. Het effect wordt vastgesteld door de procedures “Notation Association” en “Case Study” om
te wisselen. Ook draagt onderscheid tussen typen belanghebbenden bij aan wetenschappelijk
literatuur. De hoofdvraag dat onderzocht wordt: “Wat is het effect van de evaluatietechniek op het
intuïtief begrip van de PGA-notatie bij verschillende typen belanghebbenden en in hoeverre verschilt
het intuïtieve begrip tussen de typen belanghebbenden?”. Initiële PGA-notatie wordt door
oorspronkelijke – en alternatieve evaluatiemethodes geëvalueerd. Kwantitatief onderzoek bevestigd
de hypotheses tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Alternatieve procedures zou
intuïtiever moeten zijn dan oorspronkelijke procedures, en ook per type belanghebbende. Groep 1
met oorspronkelijke - en groep 2 met alternatieve procedures, hebben gemiddeld hogere intuïtiviteit
maar verschillen niet van elkaar. Belanghebbende “Architect” heeft gemiddeld hogere intuïtieve
begrijpelijkheid, maar de alternatieve evaluatiemethode heeft geen verschil met de oorspronkelijke
evaluatiemethode. Beide groepen participanten hebben modelleringservaring maar geen PGAmodelleringstechniek kennis. Aanbeveling voor de praktijk is toepassen van oorspronkelijke
procedures bij participanten met praktijkervaring van PGA-notaties. En aanbeveling voor verdere
onderzoek is deelname door meer participanten met functie variëteit, zodat groepen ingedeeld
worden op modelleringskennis.

Sleutelbegrippen
PGA-notaties, intuïtieve begrijpelijkheid, notation association, evaluatietechniek
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Samenvatting
Met dit onderzoek wordt het intuïtief begrip van de initiële PGA-notaties onderzocht door twee
versies evaluatiemethodes (i.e. oorspronkelijke en alternatieve) te vergelijken en door de verschillen
te onderzoeken tussen de typen belanghebbenden qua functie/rol.
In eerder onderzoek naar de evaluatie van de intuïtiviteit van de modelleertaal en de in te zetten
soort methodiek, om een verbetervoorstel te kunnen doen, is gebleken dat een zekere mate van
voorkennis ontstaat wanneer de procedures van een evaluatiemethode volgordelijk wordt
toegepast. Dit kan invloed hebben op het intuïtief begrip van de PGA-notaties (i.e. het gemak
waarbij de notaties zonder enige voorkennis of opleiding onmiddellijk kan worden begrepen). Echter
is er ook geen onderscheid gemaakt in het type belanghebbenden “Business Stakeholders” en “ITStakeholders”.
De centrale hoofdvraag is als volgt geformuleerd:
“Wat is het effect van de evaluatietechniek op het intuïtief begrip van de PGA-notatie bij
verschillende typen belanghebbenden en in hoeverre verschilt het intuïtief begrip tussen de typen
belanghebbenden”.
Tijdens het literatuuronderzoek naar effectieve methodes van intuïtieve begrijpelijkheid bij
empirische evaluaties, bleek dat er diverse evaluatiemethodes worden toegepast maar niet een
eenduidige evaluatiemethode voor het intuïtieve begrijpelijkheid wordt toegepast. De evaluaties
voorzien dus niet in een eenduidige methode, om de intuïtief begrijpelijkheid van de PGA-notaties
bij de typen belanghebbenden na te gaan. Er wordt bijdrage geleverd als de verschillen op de
intuïtieve begrijpelijkheid worden beoordeeld tussen twee versies evaluatiemethodes en de typen
belanghebbenden. De bestaande evaluatiemethode wordt hiervoor toegepast, waarbij een
alternatieve evaluatiemethode wordt aangeboden door het omwisselen van de procedures
“Notation Association” en “Case Study” van de bestaande evaluatiemethode.
De resultaten van een kwantitatieve onderzoeksmethode (i.e. waarneembare realiteit) worden door
grafieken of statistieken geanalyseerd met vooraf bepaalde en gestructureerde data verzameling
voor het bevestigen of ontkrachten van de hypotheses. De afhankelijke variabele (i.e. intuïtieve
begrip) en de onafhankelijke variabele (i.e. twee versies van fase 1 van de evaluatiemethode)
worden gemeten door de intuïtieve voorkeur van participanten van de initiële PGA-notaties te
vergelijken.
Na de context vragen is het experiment verder opgedeeld in twee groepen waarna begripsvragen
aan de orde kwamen. Participanten zijn hierbij verder ingedeeld tussen groep 1 (i.e. Business
Stakeholders) en groep 2 (i.e. IT-Stakeholders), waarbij groep 1 volgens de oorspronkelijke
procedurele volgorde is geïnterviewd en groep 2 volgens de alternatieve procedurele volgorde. Door
de nasleep van de Covid pandemie is het experiment verder online gehouden, waar de data op
statistische wijze is getest op waarschijnlijkheid en geanalyseerd met SPSS.
Verder is uit de context vragen gebleken dat het gemiddelde geboortejaar 1962 is en dat 85% een
Hogere Beroeps Onderwijs (Bachelor) of hoger niveau aan opleiding hebben. Ondanks het gebrek
aan praktijkervaring van PGA-notaties, blijkt dat 60% ervaring heeft met andere modelleringstalen
(i.e. ER, BPMN, UML en Archimate). Voor de begripsvragen hebben 15 participanten deelgenomen,
waaruit blijkt dat groep 1 gemiddeld een hogere intuïtieve begrijpelijkheid heeft voor de procedure
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“Case Study” en dat groep 2 voor “Notation Association” een hogere intuïtieve begrijpelijkheid heeft.
Zowel bij groep 1 als bij groep 2 kan aangegeven worden dat de alternatieve evaluatiemethode even
intuïtief is dan de oorspronkelijke evaluatiemethode. Tussen de typen belanghebbenden heeft de
belanghebbende “Architect” gemiddeld een hogere intuïtiviteit voor de procedure “Case Study”,
gevolgd door de typen belanghebbenden “Manager”, “Adviseur”, “Engineer” en “Analist”. En voor
de procedure “Notation Association” heeft de type belanghebbende “Architect” ook gemiddeld
hogere intuïtiviteit, gevolgd door de typen belanghebbenden “Manager”, “Analist”, “Engineer” en
“Adviseur”. Ook voor de typen belanghebbenden kan aangegeven worden dat de alternatieve
evaluatiemethode even intuïtief is dan de oorspronkelijke evaluatiemethode.
Vervolgens zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor de praktijk en voor verdere onderzoek.
Voor de praktijk is de aanbeveling om de procedures van fase 1 van de evaluatiemethode nog niet
om te wisselen, maar door eerst te kiezen voor een populatie participanten die al praktijkervaring
hebben met de PGA-notaties. En voor verdere onderzoek is de aanbeveling om de groepen in te
delen gebaseerd op modelleringskennis in plaats van Business Stakeholders en IT-Stakeholders, waar
inzicht wordt verkregen in de intuïtieve begrijpelijkheid per modelleringsniveau. Een ander
aanbeveling is om de procedures Term Association en Case Study te automatiseren in Limesurvey,
zodat de invloed op de intuïtieve begrijpelijkheid wordt verminderd mits de participanten niet
terugkijken in de voorgaande antwoorden.
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Summary
This research explores the intuitive understanding of the initial PGA notations by comparing two
versions of evaluation methods (i.e., original and alternative) and by examining the differences
between the types of stakeholders in terms of function/role.
Previous research into the evaluation of the intuitiveness of the modeling language and the type of
methodology to be used to make an improvement proposal has shown that a certain degree of prior
knowledge arises when the procedures of an evaluation method are applied sequentially. This can
affect the intuitive understanding of PGA notations (i.e., the ease with which the notations can be
immediately understood without any prior knowledge or training). However, no distinction is made
between the types of stakeholders “Business Stakeholders” and “IT Stakeholders”.
The central main question is formulated as follows:
“What is the effect of the evaluation technique on the intuitive understanding of the PGA notation
among different types of stakeholders and to what extent does the intuitive understanding differ
between the types of stakeholders?”.
During the literature research on effective methods of intuitive comprehensibility in empirical
evaluations, it appeared that several evaluation methods are applied, but no unambiguous
evaluation method for intuitive comprehensibility is applied. The evaluations therefore do not
provide an unambiguous method to check the intuitive comprehensibility of the PGA notations
among the types of stakeholders. Contribution is made when the differences in intuitive
comprehensibility are assessed between two versions of evaluation methods and the types of
stakeholders. The existing evaluation method is applied for this, whereby an alternative evaluation
method is offered by swapping the “Notation Association” and “Case Study” procedures of the
existing evaluation method.
The results of a quantitative research method (i.e., observable reality) are analyzed by graphs or
statistics with predetermined and structured data collection to confirm or disprove the hypotheses.
The dependent variable (i.e., intuitive understanding) and the independent variable (i.e., two
versions of phase 1 of the evaluation method) are measured by comparing participants' intuitive
preference of the initial PGA notations.
After the context questions, the experiment was further divided into two groups, after which
comprehension questions were addressed. Participants are further divided between group 1 (i.e.,
Business Stakeholders) and group 2 (i.e., IT Stakeholders), with group 1 being interviewed according
to the original procedural order and group 2 according to the alternative procedural order. Due to
the aftermath of the Covid pandemic, the experiment has continued to be kept online, where the
data has been statistically tested for probability and analyzed with SPSS.
Furthermore, the context questions revealed that the average year of birth is 1962 and that 85%
have a Higher Vocational Education (Bachelor) or higher level of education. Despite the lack of
practical experience of PGA notations, it appears that 60% have experience with other modeling
languages (i.e., ER, BPMN, UML and Archimate). 15 participants took part in the comprehension
questions, showing that group 1 has on average a higher intuitive comprehensibility for the
procedure “Case Study” and that group 2 has a higher intuitive comprehensibility for “Notation
Association”. It can be stated for both group 1 and group 2 that the alternative evaluation method is
5

just as intuitive as the original evaluation method. Among the stakeholder types, the stakeholder
“Architect” has on average a higher level of intuitiveness for the procedure “Case Study”, followed
by the stakeholder types “Manager”, “Adviser”, “Engineer” and “Analyst”. And for the procedure
“Notation Association” the stakeholder type “Architect” also has on average higher intuitiveness,
followed by the stakeholder types “Manager”, “Analyst”, “Engineer” and “Adviser”. It can also be
stated for the types of stakeholders that the alternative evaluation method is just as intuitive as the
original evaluation method.
Subsequently, several recommendations were made for practice and for further research. In
practice, the recommendation is not to exchange the procedures of phase 1 of the evaluation
method yet, but to first choose a population of participants who already have practical experience
with the PGA notations. And for further research, the recommendation is to classify the groups
based on modeling knowledge instead of Business Stakeholders and IT Stakeholders, where insight is
gained into the intuitive comprehensibility per modeling level. Another recommendation is to
automate the Term Association and Case Study procedures in Limesurvey, so that the influence on
intuitive comprehensibility is reduced if the participants do not look back at the previous answers.
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1. Introductie
1.1.

Achtergrond

In het hedendaagse bedrijfsleven kan de business en Information Technology (IT) niet meer zonder
Enterprise Architecture (EA) functioneren. Volgens Lankhorst (2017, p. 3) is EA "een samenhangend
geheel van principes, methoden en modellen die gebruikt worden bij het ontwerp en realisatie van
de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en infrastructuur van een
onderneming". EA wordt ook gezien als een overzicht op hoog abstractieniveau van
bedrijfsprocessen en IT-systemen, de onderlinge relaties en hoe deze processen en systemen zijn
verdeeld binnen de verschillende afdelingen (Tamm et al., 2011). Het is dusdanig van belang dat EA
in alle lagen van de organisatie aanwezig is. Modellen, weergaven, presentaties en analyses helpen
hierbij om de communicatie tussen verschillende functies van de organisatie te overbruggen
(Lankhorst, 2017). De complexiteit van processen en systemen binnen de organisatie worden onder
andere beheerd door architecten, wat uiteindelijk moet leiden tot een betere afstemming tussen de
business en IT.
De complexiteit van de organisatie wordt onder andere vastgelegd door gebruik te maken van
documenten, visuele modellen en dergelijke. Een verzameling van deze visuele modellen is volgens
EA voldoende om een beeld te vormen van de organisatie. Voor het beschrijven van de EA wordt
gebruik gemaakt van EA-modelleertalen voor begrips- en communicatiedoeleinden, die de realiteit
van een specifiek aandachtsgebied minder complex weergeven door alleen de relevante aspecten te
benadrukken (Bork et al., 2018). ArchiMate wordt door The Open Group (2019) als een visuele
modelleertaal met standaard notaties gebruikt die de aandachtsgebieden van de EA beschrijven,
analyseren en communiceren. Binnen EA worden verschillende modelleertalen gehanteerd die
globaal te onderverdelen zijn als een generieke modelleertaal of als een specifieke modelleertaal.
Een generieke modelleertaal bestaat uit domein onafhankelijke concepten, zoals bv. het geval is in
ArchiMate (The Open Group, 2019) en Business Process Model and Notation (BPMN) (OMG, 2014).
Een specifieke modelleertaal oftewel een Domain Specific Modelling language (DSML) wordt
gebruikt om de concepten in kaart te brengen binnen de context van een specifiek bedrijfsprobleem
(Roelens & Bork, 2020). Een DSML heeft volgens Roelens and Bork (2020) ook als doel om de
complexiteit van het modelleren te verminderen door gebruik te maken van een notatie die bij de
eindgebruikers bekend is.
De visuele weergave oftewel de notatie van elementen is relevant voor het intuïtief begrijpen van
een modelleertaal. Intuïtieve begrijpelijkheid is volgens Jošt et al. (2016) het onmiddellijk begrijpen
van een diagram zonder enige voorkennis of opleiding. Volgens Bork et al. (2019) betekent een
intuïtieve notatie dat eindgebruikers de betekenis kunnen afleiden vanuit de visuele weergave, wat
ervoor zorgt dat de cognitieve belasting om de modelleertaal te begrijpen en te gebruiken
aanzienlijk verminderd wordt.
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1.2.

Gebiedsverkenning

Een specifieke DSML is de Process-Goal Alignment (PGA)-techniek die door Roelens et al. (2019)
werd ontwikkeld. Met de PGA-techniek kan een goede strategische afstemming worden bereikt in
de bedrijfsarchitectuur (Roelens & Bork, 2020), wat ervoor zorgt dat de bedrijfsinfrastructuur en de processen overeenkomen met de strategie. Volgens Roelens et al. (2019) kan hierdoor op de
verschillende hiërarchische niveaus binnen de EA gecommuniceerd worden met de betrokken
belanghebbenden.
De intuïtiviteit van de PGA-techniek werd geëvalueerd zodat de notatie begrijpelijker wordt
gemaakt. Bork and Roelens (2021) hebben hiervoor de fasen (i) evaluation of the initial notation en
(ii) notation revision and comparative evaluation ontwikkeld. De eerste fase bestaat uit de taken (a)
term association, (b) notation association, (c) case study (d) feedback. Nadien vindt de notation
revision en (f) comparative evaluation plaats.
In de taak term association wordt per participant om een grafische weergave gevraagd die op basis
van de genoemde termen als meest intuïtief wordt beschouwd. Hier worden de resultaten van alle
participanten geclassificeerd in groepen met vergelijkbare grafische weergaven. De vergelijking zit
hierbij in de grafische variabelen, zoals de positie, vorm, grootte, kleur, helderheid, oriëntatie, tekst
en frequentie.
In de volgende taak notation association worden de bestaande grafische weergaven voorgelegd,
waarna elke participant om een drietal intuïtieve termen wordt gevraagd die als eerste bij hen
opkomt. Deze antwoorden worden vervolgens geclassificeerd als "overeengekomen", "gedeeltelijk
overeengekomen" of "niet overeengekomen", wat leidt tot een percentage voor elk van deze drie
categorieën.
In de taak case study wordt onderzocht of het de participanten lukt om binnen een gegeven
tijdsbestek de notaties te gebruiken in een concreet model. Hierna worden de modellen van de
participanten op juistheid en volledigheid geanalyseerd. In een andere variant kunnen er
begripsvragen worden gesteld gebaseerd op een aangeleverd model.
Om de fase Evaluation of the Initial Notation af te ronden, wordt van de participanten in de feedback
taak gevraagd om een terugkoppeling over de notatie te geven. Nadien wordt een analyse
uitgevoerd op de gegeven feedback waar eventueel verbetervoorstellen uit komen.
Binnen de volgende fase van taak notation revision is voornamelijk de evaluatie van de bestaande
notaties van belang. Hier wordt geanalyseerd welke notaties verbeterd moeten worden, waarbij de
weergaven van de participanten als inspiratie kunnen worden gebruikt.
In de laatste taak comparative evaluation wordt onderzoek gedaan naar de intuïtiviteit van de
initiële en de nieuwe notaties. Tijdens deze taak wordt de participanten gevraagd hun voorkeur voor
een van beide notaties te definiëren. De participanten geven hun voorkeur aan met een score tussen
de 2 opties, de initiële en de nieuwe notatie. De hypothese die getest wordt, houdt in dat de
intuïtiviteit van de nieuwe notatie van een bepaald element hoger is dan die van de initiële notatie.
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1.3.

Probleemstelling

In eerder onderzoek is de evaluatietechniek van Bork et al. (2019) toegepast om de intuïtiviteit van
de PGA-notaties te beoordelen. Hierbij is onderzoek gedaan naar de evaluatie van de intuïtiviteit van
een modelleertaal en naar de in te zetten soort methodiek (oftewel combinatie van taken en
werkwijzen) om naar aanleiding van een vergelijking tussen de initiële en nieuwe notaties een
verbetervoorstel te kunnen doen. Door de procedures " Notation Association " en "Case Study" van
fase 1 van de evaluatietechniek volgordelijk toe te passen, ontstaat een zekere mate van voorkennis
voor de volgende procedures (oftewel taken, afkomstig van de evaluatietechniek (Bork & Roelens,
2021)). Dit kan invloed hebben op de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notaties (i.e. het gemak
waarbij de notatie zonder enige voorkennis of opleiding onmiddellijk kan worden begrepen). In het
onderzoek is echter ook geen onderscheid gemaakt in het type belanghebbenden, zoals de business
stakeholders (coördinator, manager, e.d.) als IT-stakeholders (architect, ontwikkelaar, e.d.). Er is dus
verder onderzoek noodzakelijk om het effect van de evaluatietechniek op de intuïtieve
begrijpelijkheid van de PGA-notaties per type belanghebbende vast te kunnen stellen. Hierbij wordt
de uitwerking of het gevolg van het onderzoek gemeten. De centrale hoofdvraag wordt als volgt
geformuleerd:
"Wat is het effect van de evaluatietechniek op het intuïtieve begrip van de PGA-notatie bij
verschillende typen belanghebbenden en in hoeverre verschilt het intuïtieve begrip tussen de typen
belanghebbenden?"

1.4.

Opdrachtformulering

Het doel van deze afstudeeropdracht is om te onderzoeken wat het intuïtieve begrip van de
evaluatietechniek is van de PGA-notatie bij verschillende typen belanghebbenden, door de
evaluatietechniek die door Bork and Roelens (2021) is ontwikkeld aan te passen. En vervolgens om
verschillen tussen de typen belanghebbenden qua functie/rol te onderzoeken. Hiervoor is een
gestructureerde experimentele aanpak nodig.

Figuur 1 Procedure Notatie-evaluatie- en verbeteringstechniek (Bork & Roelens, 2021, p. 944)
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Voor het beantwoorden van de centrale hoofdvraag wordt eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd
naar andere evaluatiemethodes die bij kunnen dragen aan de procedure (zie figuur 1 Task 1 t/m
Task 6) van de evaluatietechniek. Deze methodes (oftewel werkwijzen) moeten duidelijk maken hoe
de intuïtieve begrijpelijkheid bij de verschillende typen belanghebbenden gemeten kan worden.
Hierbij dient de volgende deelvraag te worden onderzocht: "1. Welke methodes zijn effectief voor
het onderzoeken van de intuïtieve begrijpelijkheid bij een empirische evaluatie?".
Op basis van het literatuuronderzoek kunnen vervolgens de procedures van de evaluatietechniek op
een verantwoorde manier worden toegepast. De deelvraag die hierbij dient te worden onderzocht
is: "2. Welke procedures zijn het meest effectief om binnen de evaluatietechniek toegepast te
worden, zodat de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notatie kan worden gemeten?". Hiermee
wordt een mogelijk alternatief design van de evaluatietechniek inzichtelijk.
En als laatste stap wordt de uitwerking toegepast in de praktijk bij participanten met verschillende
functies/rollen, waarbij een analyse plaatsvindt op basis van de onderzoeksresultaten van het effect
op de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notaties met de oorspronkelijke- en de alternatieve
evaluatietechniek. De deelvraag die hierbij dient te worden onderzocht is: "3. Wat is het verschil
tussen de oorspronkelijke en de alternatieve evaluatietechniek op de intuïtieve begrijpelijkheid van de
PGA-notaties bij de verschillende typen belanghebbenden op basis van hun functie/rol?". Hiermee
wordt inzichtelijk gemaakt welke variaties er zijn tussen de typen belanghebbenden.

1.5.

Motivatie/relevantie

Volgens Frank (2014) bevorderen DSML's de productiviteit van het modelleren en de
systeemintegriteit. En biedt vervolgens een beter medium voor het communiceren met de
belanghebbenden. Door de concepten in kaart te brengen, wordt aangetoond dat DSML's worden
begrepen door gebruik te maken van grafische weergaven. De definities worden door de
belanghebbenden uit de weergaven afgeleid, waarbij het minder belastend is om de modellering te
begrijpen en te gebruiken.
De PGA als DSML heeft als doel om de bedrijfsstrategie en processen af te stemmen, waarbij de
intuïtieve begrijpelijkheid van de visuele weergaven van belang is. Volgens Roelens and Bork (2020)
wordt de complexiteit verminderd door gebruik te maken van notaties die bij de belanghebbenden
bekend zijn. Hiermee kan worden aangegeven dat intuïtiviteit een effect heeft op de
gebruiksvriendelijkheid, waarbij een DSML automatisch wordt geaccepteerd. Uiteindelijk wordt een
gemeenschappelijke taal binnen de organisatie tot stand gebracht, waarmee een betere
begrijpbaarheid en betere afstemming tussen belanghebbenden tot stand komt.
Het onderzoek draagt bij aan de verbetering van de communicatie tussen stakeholders binnen de
bedrijfscontext van een specifiek bedrijfsprobleem. Door de visuele weergaven op de
bedrijfsstrategie en de processen af te stemmen, worden de visuele weergaven begrijpelijker
waardoor de definities sneller worden afgeleid. Immers een goed begrip is noodzakelijk voor een
heldere communicatie van notaties. Uit de weergaven van notaties worden definities afgeleid, die
minder belastend zijn voor het begrip en gebruik. Notatie bekendheid zorgt voor
gebruiksvriendelijkheid, die weer de reden is om makkelijker en sneller te communiceren binnen de
bedrijfscontext.
Het onderzoek draagt ook bij aan de wetenschappelijke literatuur over het empirische evalueren van
de intuïtieve begrijpelijkheid en door de verschillen in kaart te brengen tussen de verschillende
typen belanghebbenden. Door de belangen van diverse belanghebbenden op te nemen in de visuele
weergaven, worden de visuele weergaven transparanter waardoor de intuïtieve begrijpelijkheid
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makkelijker kan worden geëvalueerd. Hierbij wordt per type belanghebbenden inzicht verkregen in
de intuïtiviteit van de oorspronkelijke - en de alternatieve evaluatiemethode.

1.6.

Aanpak in hoofdlijnen

Dit rapport wordt in twee fases samengesteld, waarbij in de eerste fase de eerste drie hoofdstukken
expliciet worden uitgewerkt. En de tweede fase van dit rapport gaat in op de hoofdstukken 4 en 5
die later worden uitgewerkt.
In dit rapport gaat het eerste hoofdstuk in op de noodzaak van de intuïtieve begrijpelijkheid van de
PGA-notaties. Het volgende hoofdstuk beschrijft de onderzoeksaanpak van het theoretische kader
en de resultaten van de literatuurstudie. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de te gebruiken
methoden om te komen tot de resultaten, waarbij hoofdstuk 4 ingaat op de resultaten verkregen
vanuit de bedrijfscontext. Het laatste hoofdstuk beschrijft uiteindelijk de discussie (eigen resultaten
ten opzichte van de literatuur en de leerpunten), de getrokken conclusies en aanbevelingen voor de
praktijk en verder onderzoek.
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2. Theoretisch kader
2.1.

Onderzoeksaanpak

Het theoretische kader vormt een wetenschappelijke verantwoording, waarmee wordt aangetoond
dat het literatuuronderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke theorie. Door het samenvatten van
bestaande ideeën leidt deze kennis tot een betere focus op het onderzoek en daarmee ook de
mogelijkheid om de gegevens gestructureerd te verzamelen, onderzoeken en analyseren (Saunders
et al., 2007). In dit theoretische kader wordt de deelonderzoeksvraag "Welke methodes zijn effectief
voor het onderzoeken van de intuïtieve begrijpelijkheid bij een empirische evaluatie?" beantwoord.
Doordat bij de start van het literatuuronderzoek geen literatuur aanwezig was, is gebruik gemaakt
van de Building blocks-methode (Van Veen & Westerkamp, 2008). Het literatuuronderzoek is in
november 2021 uitgevoerd in de bibliotheek van de Open Universiteit (bibliotheek.ou.nl). Deze
keuze is gemaakt door de brede toegankelijkheid van de literatuur, waar geen kosten aan verbonden
zijn.
Binnen de Building blocks-methode zijn de zoektermen afgeleid uit de deelonderzoeksvraag. De
gebruikte zoektermen zijn door "AND" gecombineerd voor het vinden van relevante literatuur. Naast
de zoektermen "methods", "effectiveness", "intuitiveness" en "empirical evaluation", is de
zoekopdracht verfijnd door de toepassing van extra filters. Eerst is "Engels" als taalkeuze
geselecteerd, omdat dit binnen de wetenschap als standaardtaal wordt gehanteerd. Verder is de
keuze "peer-reviewed publicaties" geselecteerd voor het bewaken van de kwaliteit van de literatuur.
Vervolgens zijn de keuzes "krantenartikelen" en "boek-reviews" geselecteerd, zodat ze worden
uitgesloten van het literatuuronderzoek. Als laatste verfijning is de keuze "volledige tekst online"
geselecteerd om de literatuur volledig te kunnen bestuderen.
Er is voor het bepalen van relevante artikelen ook gebruik gemaakt van vooraf opgestelde
selectiecriteria die toegepast zijn op de zoekresultaten. Zo is de keuze gemaakt om de
selectiecriteria stapsgewijs toe te passen op de gevonden artikelen. Het selectiecriterium dat als
eerste is toegepast betreft de publicatiejaar die een grenswaarde heeft van 10 jaar. Artikelen ouder
dan 10 jaar zijn niet meer van deze tijd en zijn hierdoor niet meer relevant genoeg. Het volgende
toegepaste selectiecriterium betreft de context relevante artikelen waarmee op basis van titel en
abstract de niet-gerelateerde artikelen (zoals gezondheids-, cultuur-, rechtswetenschappen, e.d.)
worden uitgesloten. Het laatst toegepaste selectiecriterium betreft de zoektermen waarmee nietrelevante artikelen op basis van inleiding en conclusie worden uitgesloten. Specifiek worden
artikelen dus uitgesloten waarin de gebruikte zoektermen in de inleiding en conclusie ontbraken.
Van de overgebleven artikelen kan aangegeven worden dat elk artikel vanuit de bibliotheek van de
Open Universiteit volledig beschikbaar is. Voor het beoordelen van de kwaliteit van een artikel,
wordt in Web of Science en Google Scholar gekeken naar het aantal artikels die de oorspronkelijke
bron als referentie hebben opgenomen (i.e. cited by cijfers). Hierbij kan worden toegelicht dat
artikelen met een laag aantal referenties niet leiden tot uitsluiting van het artikel.
Als stopcriterium bij de Building blocks-methode zijn de eerste 15 resultaten gehanteerd en
meegenomen voor het selectiecriterium. Door de sortering van de resultaten op relevantie zijn de
overige resultaten gekenmerkt als niet relevant.
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2.2.

Uitvoering

Voor het literatuuronderzoek zijn de zoektermen "methods", "effectiveness", "intuitiveness" en
"empirical evaluation" als zoekquery opgegeven, waarmee 464 resultaten zijn gevonden die op
relevantie zijn gesorteerd. De zoektermen zijn de Engelse vertalingen van de Nederlandse
zelfstandige naamwoorden uit de deelonderzoeksvraag "Welke methodes zijn effectief voor het
onderzoeken van de intuïtieve begrijpelijkheid bij een empirische evaluatie?". De Nederlandse
termen die vertaald zijn om te zoeken zijn respectievelijk "methode", "effectiviteit", "intuïtieve
begrijpelijkheid" en "empirische evaluatie".
Na analyse van de zoekresultaten zijn de uiteindelijk relevante artikelen die aan het
literatuuronderzoek voldoen oranje gekleurd (zie bijlage 2). Onderstaande tabel geeft enkele
numerieke resultaten weer van de analyse.
Kenmerk
Aantal zoekresultaten
Aantal artikelen op selectiecriteria beoordeeld
Aantal artikelen ouder dan 10 jaar
Aantal artikelen met referenties in Web Of Science
Aantal artikels met referenties in Google Scholar
Aantal overgebleven artikelen na 1e selectiecriteria
Het uitsluiten van de publicatiejaar
Aantal overgebleven artikelen na 2e selectiecriteria
Het uitsluiten van de niet gerelateerde artikelen o.b.v. titel en abstract
Aantal relevante artikelen: Link met methods
Aantal relevante artikelen: Link met effectiveness
Aantal relevante artikelen: Link met intuitiveness
Aantal relevante artikelen: Link met empirical evaluation
Aantal overgebleven artikelen na 3e selectiecriteria
Het uitsluiten van de artikelen waarin alle zoektermen ontbreken in inleiding en conclusie

Aantal
464
15
4 van de 15
5 van de 15
13 van de 15
11
7
4 van de 7
5 van de 7
4 van de 7
3 van de 7
6

Tabel 1 Statistieke resultaten Building blocks-methode

Titel
A technique for evaluating and improving the semantic transparency of
modeling language notations
Exploring the impact of interface signs' interpretation accuracy, design, and
evaluation on web usability
Intuitive understanding of domain-specific modeling languages: proposition and
application of an evaluation technique
Examining interaction techniques in data visualization authoring tools from the
perspective of goals and human cognition: a survey
NNBlocks: a blockly framework for AI computing
Usability validation of a real time three-dimensional visualization-mapping
model

Auteur, publicatie jaar
(Bork & Roelens, 2021)
(Tétard & Nazrul Islam, 2014)
(Bork et al., 2019)
(Rubab et al., 2021)
(Chen et al., 2021)
(Eldar & Fisher-Gewirtzman, 2019)

Tabel 2 Relevante referenties Building blocks-methode

2.3.

Resultaten en conclusies

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek (bijlage 3) wordt een conclusie geschreven over de
evaluatiemethodes die effectief zijn voor het onderzoeken van de intuïtieve begrijpelijkheid bij
empirische evaluaties (i.e. deelvraag 1). Per artikel zijn drie concepten onderzocht tijdens
literatuuronderzoek: "het doel van het artikel", "soorten participanten" en de "gevolgde
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procedures". Mede door deze concepten kunnen de gevonden evaluatietechnieken in detail worden
beschreven. Hiervan kan worden afgeweken omdat een aantal artikelen voornamelijk gaan over de
evaluatieprocedures.
Het doel van het artikel
Bork and Roelens (2021) stellen een methode voor waarmee notaties op een iteratieve wijze kan
worden ontwikkeld en geëvalueerd. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande evaluatie- en
verbeteringstechniek (Bork et al., 2019) die verder wordt uitgebreid voor het empirisch kunnen
evalueren van intuïtieve notaties. Uit de empirische evaluatie moet blijken dat ongetrainde
gebruikers de notaties als intuïtief ervaren. Door de toepassing van de evaluatie- en
verbeteringstechniek wordt beoogd om een initiële notatie te evalueren en om vervolgens een
verbeterde notatie te ontwikkelen en ook deze verder te evalueren.
Bork et al. (2019) stellen een nieuwe evaluatietechniek voor dat voortgebouwd is op de
fundamenten van bestaande conceptuele modellering en visualisaties. De intuïtiviteit van de
evaluatietechniek met drie experimenten "termassociatie, notatieassociatie en casestudy
associatie", kan alleen door bekendheid van kennis, overtuiging en vaardigheden van gebruikers
worden geëvalueerd. De specialisten worden door deze procedurele evaluatietechniek ondersteund
bij het empirische evalueren van de intuïtiviteit van notaties. Door de toepassing van bestaande
modellen en visualisaties, worden de notaties op intuïtiviteit beoordeeld. De modelleertalen
ondersteunen namelijk de weergaven bij menselijke gebruikers, door het vergroten van de
perceptuele verwerking (zien) en het verminderen van de cognitieve verwerking (denken en
begrijpen). Door deelname en betrekking van gebruikers bij het ontwerpen van nieuwe notaties,
worden de nieuwe notaties verbeterd en intuïtiever geëvalueerd ten behoeve van het intuïtieve
begrip.
Chen et al. (2021) stellen een nieuwe en gebruiksvriendelijke visuele ontwerpaanpak voor waarmee
web-gebaseerde framework wordt ontwikkeld voor het intuïtief en effectief evalueren van visuele
programmeringstalen met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence oftewel AI). Hiermee
wordt beoogd om de complexe situatie te vergemakkelijken, waarbij de aanpak met een experiment
wordt geëvalueerd op intuïtiviteit, significantie, bruikbaarheid en impact. Doordat de aanpak vooral
gebruikt wordt in de industrie met neurale netwerken, lijkt de aanpak in eerste instantie niet
geschikt omdat het professionele AI-kennis vereist. De evaluaties van het experiment tonen
daarentegen aan dat de bruikbaarheid en effectiviteit van de visuele ontwerpaanpak bij leerlingen
en beginners worden bevorderd en verbeterd. Deze benadering kan wellicht als referentie dienen
voor de toekomst ten behoeve van de visuele ontwerpen van complexe systemen.
Tétard and Nazrul Islam (2014) stellen een bruikbaarheidsmethode voor waarmee de bruikbaarheid
en de invloeden van intuïtieve visuele weergaven van het web tijdens het ontwerpen worden
geëvalueerd. De methode verbeterd de intuïtieve visuele weergaven en beïnvloeden de directe en
indirecte gebruikersinterpretaties, dat voor effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid zorgen. Onder
de visuele weergaven van het web kunnen gedacht worden aan de navigatielinks, opdrachtknoppen,
afbeeldingen, korte teksten, pictogrammen en dergelijke. Door de toepassing van deze methode
wordt het proces door ontwerpers en ontwikkelaars getest, geverifieerd en gevalideerd. De
effectiviteit wordt bereikt door succesvolle communicatie tussen ontwerpers en systemen en visuele
weergaven, waarbij het opnieuw ontwerpen zorgdraagt voor het intuïtief toenemen van visuele
weergaven.
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Eldar and Fisher-Gewirtzman (2019) stellen een visualisatiemodel voor, waarmee de bruikbaarheid
en geschiktheid wordt gevalideerd en aangepast aan de behoefte van de gebruikers. Hierbij worden
analytische en empirische evaluaties door experts toegepast met vooraf bepaalde richtlijnen voor
het kunnen identificeren van de bruikbaarheidsproblemen. Door de toepassing van de menscomputer-interactie methode, worden de stappen na elke evaluatie aangepast en verbeterd
waarmee evaluaties effectiever worden toegepast. Deze effectiviteit zorgt uiteindelijk voor een
intuïtieve visualisatie, waarmee tijdens het ontwerpproces de besluitvorming wordt verbeterd en
waarmee effectiever met professionals en klanten worden gecommuniceerd.
Rubab et al. (2021) stellen een interactietechniek voor, waarmee visualisaties vanuit menselijke
perspectieven worden verkend, aangemaakt en gepresenteerd. De interactietechniek past hierbij
een vijftal effectieve doelen toe, waarmee de bruikbaarheid en intuïtiviteit van datavisualisaties
worden geëvalueerd. Door het toepassen van de interactietechniek worden de datavisualisaties
effectiever gecreëerd, expressiever gepresenteerd, effectiever gelezen en begrepen, sneller
gegenereerd en effectiever informatie uit bestaande datavisualisaties geëxtraheerd. Uiteindelijk
moet de interactietechniek ervoor zorgen dat de gebruikers de gegevens kunnen analyseren of
expressieve representaties kunnen creëren, waarmee vaardigheden, prestaties of kennis van
gebruikers worden vergroot.
Soorten participanten
Het enige onderzoek waar geen participanten hebben bijgedragen, betrof een deskresearch
onderzoek van Rubab et al. (2021). Voor alle andere onderzoeken hebben participanten bijgedragen,
waarbij het onderzoek van Eldar and Fisher-Gewirtzman (2019) bestond uit vijf experts met 15 jaar
ontwerp ervaring uit het bedrijfsleven. Het onderzoek van Bork and Roelens (2021) bestond uit 139
studenten met de masteropleiding IT Management. Het onderzoek van Bork et al. (2019) bestond uit
15 studenten met de masteropleiding Information Science. Het onderzoek van Tétard and Nazrul
Islam (2014) bestond uit 17 studenten met enige kennis van internet en web-browsers. En het
onderzoek van Chen et al. (2021) bestond uit 20 studenten met de masteropleiding Computer
Science.
Gevolgde procedures
Aangegeven kan worden dat ook de procedures verschillen tussen de artikelen. Bork and Roelens
(2021) passen de evaluatietechniek toe die uit twee fasen bestaan. Elk fase bestaat weer uit
verschillende taken, waarbij de eerste fase is gericht op het evalueren van de initiële notaties en de
tweede fase is gericht op het evalueren van de nieuwe notaties. De participanten die in de eerste
fase in groepen zijn verdeeld, krijgen eerst een gezamenlijke instructies waarna procedureel per
participant om intuïtieve visualisatie op basis van de genoemde termen, vervolgens om intuïtieve
termen op basis van grafische weergaven en daarna om intuïtieve modellen op basis van het gebruik
van notaties in een concreet model worden gevraagd. De tweede fase wordt door Bork and Roelens
(2021) toegepast om empirische evaluaties uit te voeren voor het corrigeren van notaties en om
vervolgens de correcties empirisch te evalueren en te vergelijken met de initiële notaties.
Bork et al. (2019) passen de eerste fase van de evaluatietechniek op dezelfde wijze toe als Bork and
Roelens (2021). In verhouding met de tweede fase van de evaluatietechniek die door Bork and
Roelens (2021) worden toegepast, passen Bork et al. (2019) hiervoor in de plaats een afsluitende
fase toe. In de afsluitende fase wordt namelijk gevraagd om een enquête in te vullen als feedback,
nadat de oplossing van de laatste taak van fase 1 wordt gepresenteerd aan de participanten. Beoogd
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wordt om mede door de enquête zowel positieve als negatieve feedback, maar ook
verbetersuggesties te ontvangen ten behoeve van de intuïtieve notaties.
Voordat Chen et al. (2021) een framework creëren voor het opdoen van basiskennis, worden diverse
desk research onderzoeken uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt het framework
ontwikkeld, oftewel er worden richtlijnen ontwikkeld waarmee de intuïtiviteit van visualisaties bij
interactietechnieken worden beoordeeld. Beoogd is om deze richtlijnen toe te passen voor het
visualiseren, integreren en implementeren van gebruiksvriendelijke AI-leertool met de visuele
concept ontwerp benadering. Deze benadering bevat vijf stappen dat bestaat uit een
conceptintroductie, een doelgerichte pre-test, een tutorial, een doelgerichte post-test en een stap
voor het meten. Met de conceptintroductie stap worden introducties gegeven aan geïnterviewden
om basiskennis op te doen van de benadering. Nadat de basisconcepten zijn begrepen, wordt in de
doelgerichte pre-test stap een basisontwerp gemaakt door de aangereikte specificaties. Tijdens het
maken van een basisontwerp wordt bijgehouden hoelang het duurt voordat een basisontwerp is
afgerond, om de visuele inhoud op intuïtiviteit te kunnen controleren. In de tutorial stap wordt
detail uitleg gegeven over de tool waarmee wordt gewerkt. Beoogd wordt om te achterhalen of de
geïnterviewden de functies en werking van de tool begrijpen of niet. De stap van doelgerichte posttest worden geïnterviewden eisen gesteld om een geavanceerd onderwerp uit te voeren met
aangereikte specificaties. Ook hier wordt de duur bijgehouden, maar voor het controleren of de
bedrijfsvoering verbeterd zullen worden. En in de laatste stap "meten" vullen geïnterviewden enkele
vragenlijsten in, waarmee de bruikbaarheid van de tool wordt geëvalueerd. Ook wordt in deze stap
een thema onderzoek uitgevoerd, waarmee de perceptie van de geïnterviewden worden
geëvalueerd dat over het gebruiksbelang van het framework gaat.
Tétard and Nazrul Islam (2014) voeren een empirische onderzoeksaanpak uit om in twee fasen drie
gebruikerstesten uit te voeren, waarbij vooraf de visuele weergaven van een webapplicatie worden
geselecteerd. In de eerste fase worden twee gebruikerstesten uitgevoerd op de oorspronkelijke
visuele weergaven, waar in de tweede fase één gebruikerstest wordt uitgevoerd op de
oorspronkelijke en nieuw ontwerpen visuele weergaven door nieuwe participanten. De afzonderlijke
gebruikerstests moeten ertoe leiden dat (1) deelnemersinterpretaties van visuele weergaven en hun
interpretatienauwkeurigheden worden begrepen, vervolgens dat (2) deelnemers worden
geobserveerd om eventuele bruikbaarheidsproblemen te achterhalen en dat (3) de veranderingen in
de interpretatienauwkeurigheid van deelnemers en de intuïtiviteit-scores van de definities van
visuele weergaven (oorspronkelijke als nieuw ontworpen) worden gemeten. Voordat de
afzonderlijke fasen beginnen worden individuele deelnemers kort geïntroduceerd over het doel van
het interview en de webapplicatie. Eerst worden na elkaar de eerste twee gebruikerstests
uitgevoerd, waarbij de eerste een intuïtieve test voor de oorspronkelijke visuele weergaven en de
tweede een bruikbaarheidstest is. Procedureel vindt na de tests een analyse moment plaats, waarbij
de gegevens worden geanalyseerd en onderzocht op interpretatienauwkeurigheid van deelnemers.
Ook wordt de impact op de bruikbaarheid van het web en de mogelijke richtlijnen onderzocht voor
het ontwerpen van gebruikers intuïtieve visuele weergaven. Ten behoeve van de derde
gebruikerstest wordt weer andere visuele weergaven geselecteerd en nieuwe ontworpen, dat
voldoet aan de onderzochte richtlijnen. Voor de derde gebruikerstest wordt een andere intuïtieve
test uitgevoerd, waarbij de oorspronkelijke en nieuw ontworpen visuele weergaven niet worden
aangegeven. Ook wordt gevraagd om per visuele weergave een intuïtiviteit-score op te geven. De
resultaten hiervan worden geanalyseerd om eventuele verbeteringen te waarnemen van intuïtiviteit
op de visuele weergaven. Als laatste stap worden de algemene onderzoeksresultaten besproken met
alle deelnemers.
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Eldar and Fisher-Gewirtzman (2019) maken gebruik van heuristieke-evaluatiestappen van de Human
Computer Interface-methode bestaande uit een instructie, evaluatie en analyse fase. In de instructie
stap krijgen alle experts dezelfde instructies. Hierin worden onder andere onderzoek specifieke
zaken vermeld, zoals de naam van het onderzoek, de doelstelling en het kader van de evaluatie.
Vervolgens wordt een scenario gebaseerde case study uitgereikt, welke uit een specifiek
gebruikerstaak bestaat dat nodig is voor verdere onderzoek. Ook is mede door literatuur een visuele
gebruikers-profiel ontwikkeld, waar de experts over worden geïnformeerd. In de evaluatie stap
worden door experts onafhankelijk een probleemgestuurde case study van een e-werker uitgevoerd,
gevolgd door twee bruikbaarheidstests voor de verschillende dynamische visualisatie alternatieven.
De dynamische visualisatie alternatieven bestaan uit een tweetal dynamische schema's & vier
visuele opties en rotatie & geschiedenis visualisatie alternatieven. De twee gebruikerstests zijn
gebaseerd op de opgedane ervaringen en begrippen van de mogelijkheden en resultaten van het
model uit de case study test. De opmerkingen en observaties worden vastgelegd, waarbij door
gebruik van visualisaties wordt beoogd om vrij te reageren op de vragenlijsten dat uit visualisatie- en
bruikbaarheidsproblemen zijn gebaseerd. In de analyse stap worden de resultaten geanalyseerd
door de resultaten van de experts met elkaar te vergelijken en door de problemen en
meningsverschillen te identificeren. Doordat het visualisatiemodel nog in een proof-of-concept
status bevindt, worden in de analyse stap ook de voordelen en nadelen van de visualisaties in kaart
gebracht.
Rubab et al. (2021) maken procedureel gebruik van ondersteunende ontwerpprocessen om een
interactietechniek te kunnen ontwikkelen vanuit de menselijke perspectieven. De
interactietechnieken bestaan verder uit de hoofddoelen Creation, Expressive, Exploration,
Presentation en Extraction. Het hoofddoel Creation zorgt voor een effectieve manier om visuele
representaties te creëren. Een pictogram of een vooraf gedefinieerde sjabloon kan toegepast
worden in de datavisualisatie voor de gewenste visuele weergave. Door Expressive worden de
methoden als maatwerk in de ontwerpen gebracht, waarbij data expressief worden gepresenteerd.
Hiermee worden de gebruikers in staat gesteld om (a) vrij diverse ontwerpen te maken, om (b)
grafieken te maken die de aanpassingen in sjablonen weergeven en om (c) de expressiviteit te
vergroten van een automatisch gegenereerde weergave. Met Exploration worden gebruikers
geholpen door visualisaties te lezen en gegevensbegrippen te begrijpen, waarmee bijdrage wordt
geleverd aan data-exploratie voor bredere interactietechniek. De hoofddoel Presentation is een
aangeboden methode waarmee snelle expressieve presentaties kunnen worden gegenereerd. De
presentaties (gebaseerd op sjablonen of door gebruiker gedefinieerd) ondersteunen de gebruikers
bij het communiceren van hun gegeven, waarmee door verschillende expertiseniveaus snelle
visualisaties gemaakt kunnen worden. En met de hoofddoel Extraction worden effectieve manieren
aangeboden om informatie uit bestaande representaties te extraheren. Bij het toepassen van de
extracties op bestaande afbeeldingen of teksten, worden onderliggende gegevens automatisch door
het systeem geëxtraheerd. De nieuwe gegevens kunnen vervolgens weer worden verfijnd en
verbonden aan visualisaties, waarbij diverse representaties gemaakt kunnen worden. Deze stappen
worden iteratief verfijnd, waar mogelijk een herontwerp een rol kan spelen.
Conclusie
Voor het beantwoorden van de theoretische deelvraag is een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Hierbij kan aangegeven worden dat in de literatuur verschillende evaluatiemethodes toegepast zijn,
zoals:
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1) het iteratief evalueren van initiële notaties op intuïtiviteit om verbeterde notaties te
ontwikkelen (Bork & Roelens, 2021);
2) het procedureel ondersteunen van specialisten om notaties empirisch te evalueren op de
intuïtiviteit (Bork et al., 2019);
3) het experimenteren van nieuwe en gebruiksvriendelijke ontwerpaanpak om de aanpak te
evalueren op intuïtiviteit, significantie, bruikbaarheid en impact (Chen et al., 2021);
4) het evalueren van intuïtieve visuele weergaven om het proces door ontwerpers en
ontwikkelaars te testen, verifiëren en valideren (Tétard & Nazrul Islam, 2014);
5) het analyseren en evalueren van de visualisatiemodel op bruikbaarheid en geschiktheid om
door de experts te valideren en toe te passen (Eldar & Fisher-Gewirtzman, 2019);
6) het verkennen, aanmaken en presenteren van menselijke perspectieven om
datavisualisaties te creëren, presenteren, lezen, begrijpen, genereren en de informatie te
extraheren (Rubab et al., 2021).
Voor het kunnen beantwoorden van de centrale hoofdvraag, geven deze evaluatiemethodes
relevante inzichten, zoals de toepassing van diverse procedures bij een evaluatie en de evaluatie van
notaties door specialisten. Op basis van de concepten die onderzocht zijn in de literatuur, blijkt dat
er geen eenduidige empirische evaluatiemethode bestaat voor de intuïtieve begrijpelijkheid.
Doordat er verschillen zitten in de toepassing van de evaluatiemethodes, kan in relatie tot de
centrale hoofdvraag geconcludeerd worden dat evaluaties niet voorzien in een eenduidige methode
om het intuïtieve begrip van de PGA-notatie bij verschillende typen belanghebbenden na te gaan.
Binnen het literatuuronderzoek wordt veelal gesproken over de evaluaties van initiële notaties of
dat de participanten tijdens de evaluaties op de intuïtiviteit procedureel worden ondersteunt, om
uiteindelijk een verbeterde notatie tot stand te brengen. Echter spelen volgens Eldar and FisherGewirtzman (2019) de reflecties van participanten ook een belangrijke rol voor de bruikbaarheid en
geschiktheid van notaties, waarbij het gaat om de empirische evaluatie van de intuïtieve
begrijpelijkheid en toepasbaarheid van notaties. In eerste instantie leiden de visuele aspecten tot
het sneller begrijpen en kunnen toepassen van notaties. Aangezien de PGA-techniek uit visuele
notaties bestaat, kan op grond van eerdere onderzoeken worden verwacht dat de notaties
oorspronkelijk al vrij intuïtief zijn.
Volgens de literatuur van Tétard and Nazrul Islam (2014), wordt een evaluatiemethode toegepast
voor het empirisch kunnen evalueren van de bruikbaarheid en de invloeden van intuïtieve tekens
van visuele weergaven van een webapplicatie. Naast dat de methode de visuele weergaven
verbetert en de directe en indirecte gebruikersinterpretatie beïnvloedt, is het een effectieve
methode voor een succesvolle communicatie tussen de ontwerpers en systemen en visuele
weergaven. Aangegeven wordt dat de intuïtiviteit wordt toegenomen, wanneer de visuele
weergaven worden her-ontworpen. Tijdens dit onderzoek zal verder niet ingegaan worden op het
meten van betere communicatie en op het herontwerpen van visuele weergaven, waarbij de
methode dan ook niet in het volgende hoofdstuk wordt ontwikkeld.

2.4.

Doel van het vervolgonderzoek

Op basis van de resultaten en conclusies blijkt uit de vorige paragraaf dat bij empirische evaluaties
voor het beoordelen van de intuïtieve begrijpelijkheid geen eenduidige evaluatiemethodes zijn
toegepast.
Door het opzetten en uitvoeren van een experimenteel onderzoek wordt in het vervolgonderzoek
beoogd om antwoord te zoeken op de centrale hoofdvraag " Wat is het effect van de
evaluatietechniek op het intuïtieve begrip van de PGA-notatie bij verschillende typen
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belanghebbenden en in hoeverre verschilt het intuïtieve begrip tussen de typen belanghebbenden?".
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de effectiviteit door het beoordelen van de procedures
(i.e. deelvraag 2) en door het intuïtieve begrip vergelijkend te beoordelen tussen de typen
belanghebbenden (i.e. deelvraag 3). Voor het kunnen beantwoorden van deze deelvragen is het
benodigd om volgende activiteiten uit te voeren in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4.
In eerder onderzoek van Bork et al. (2019) waar de procedures "Notation Association" en "Case
Study" volgordelijk is toegepast, ontstaat een zekere mate van voorkennis voor de procedures erna.
Om dit te meten wordt als eerste de bestaande evaluatiemethode van Bork et al. (2019) aangepast,
zodat de invloeden van voorkennis nagegaan kan worden. Vervolgens wordt het experiment
toegepast op de diverse typen belanghebbenden binnen de praktische bedrijfscontext met de
alternatieve – en de bestaande evaluatiemethode van Bork et al. (2019), zodat het verschil tussen de
typen belanghebbenden achterhaald kunnen worden. Daarna wordt het intuïtieve begrip van de
PGA-notatie op basis van de verkregen experimentele resultaten geanalyseerd op (1) de effectiviteit
van de procedures van de alternatieve – en bestaande evaluatiemethode en (2) het verschil tussen
de typen belanghebbenden. Ten slotte wordt een conclusie getrokken uit het uitgevoerde
experiment, waarbij tegelijkertijd een besluit wordt genomen over de nodige aanpassingen aan het
opzet van het experiment. De methodologie van het experiment wordt verder in hoofdstuk 3
behandeld.
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3. Methodologie
3.1.

Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)

In hoofdstuk 2 is het theoretische kader beschreven, waarbij de relevante literatuur over methodes
voor het onderzoeken van de intuïtieve begrijpelijkheid bij een empirische evaluatie wordt
toegelicht. Op basis van de theoretische kader, zal in dit hoofdstuk de methodologie worden
aangeboden voor het vergelijken van de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notatie bij
verschillende type belanghebbenden binnen een praktische bedrijfscontext. Dit zal verder in de
praktijk worden toegepast om antwoord te zoeken op het effect van de evaluatiemethode.
In dit onderzoek zal uiteindelijk antwoord worden gegeven op deelonderzoeksvraag "Welke
procedures zijn het meest effectief om binnen de evaluatietechniek toegepast te worden, zodat de
intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notatie kan worden gemeten?". Hierbij wordt in dit onderzoek
een methode opgezet die op basis van de oorspronkelijke en alternatieve evaluatiemethode de
initiële PGA-notatie vergelijkend evalueert. De verzamelde empirische gegevens tijdens de
procedures "Notation Association" en "Case Study" van fase 1 van de evaluatiemethode van Bork et
al. (2019) bouwen in zekere mate een voorkennis op bij de participanten. Echter kan dit invloed
hebben op de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notatie. Ook wordt er geen onderscheid
gemaakt in de typen belanghebbenden "Business- and IT-stakeholders". Door de onzekerheid van de
invloed van deze factoren op de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notatie, zal daarom dit
onderzoek inzicht geven over het effect van de evaluatiemethode per type belanghebbende.
In de literatuur wordt aangegeven dat visuele aspecten oorspronkelijk al vrij intuïtief zijn en hierdoor
leiden tot een sneller begrip. Maar dat de intuïtiviteit toeneemt wanneer de visuele weergaven
worden her-ontworpen. En door een gebrek aan een eenduidige evaluatiemethode voor het nagaan
van de intuïtiviteit bij diverse typen belanghebbenden, wordt een bijdrage geleverd aan de
wetenshap waar (1) de procedures "Notation Association" en "Case Study" van fase 1 van de
evaluatiemethode (Bork et al., 2019) wordt omgewisseld voor het bevragen van de initiële PGAnotaties, (2) een onderzoeksmethode wordt ontwikkeld die het toelaat om het effect van deze
procedures te kunnen evalueren, (3) de initiële PGA-notaties worden gebruikt die voortkomen uit de
evaluatiemethode van Roelens and Bork (2020) en (4) de vergelijkende evaluatieresultaten worden
geanalyseerd van de intuïtieve begrijpelijkheid tussen de typen belanghebbenden binnen de
praktische bedrijfscontext. Door de procedure volgorde van de evaluatiemethode om te wisselen,
kan de invloed op de intuïtieve begrijpelijkheid objectief worden vastgesteld. De reflecties van de
participanten spelen volgens Eldar and Fisher-Gewirtzman (2019) namelijk een belangrijke rol bij de
intuïtieve begrijpelijkheid.
Als onderzoeksmethode is hierbij gekozen voor een kwantitatief onderzoek dat een enkele
gegevensverzameling (i.e. mono method quantitative study) als kenmerk heeft. Volgens Saunders et
al. (2019) wordt kwantitatief onderzoek in het algemeen geassocieerd met waarneembare realiteit
(positivisme), met name wanneer er gebruik wordt gemaakt van vooraf bepaalde en gestructureerde
data verzamelingstechniek. Volgens Saunders et al. (2019) wordt het kwalitatieve onderzoek verder
geassocieerd met interpretatieve filosofie, waar gebruik wordt gemaakt van de subjectieve en de
sociale betekenis over het fenomeen. Het kwantitatieve onderzoek is gekozen vanwege de
hypotheses die getoetst worden op basis van meetbare data van bestaande theorieën, waar
kwantitatieve data op basis van interpretaties van de betekenissen en gedragingen (inleven in een
ander participant) worden onderzocht. Verder wordt het kwantitatieve onderzoek doorgaans
geassocieerd met deductieve aanpak, waarbij gegevens worden verzameld en resultaten door
grafieken of statistieken worden geanalyseerd om hypotheses te bevestigen of te ontkrachten
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(Saunders et al., 2019). De deductieve aanpak is de meest gebruikelijke en populaire aanpak binnen
de business and management onderzoeken. Doorgaans is de aanpak volgens Saunders et al. (2019)
geschikt voor het toetsen van hypotheses die ontwikkeld werden op basis van bestaande theorie. De
inductieve aanpak is volgens Saunders et al. (2019) geschikt om vanuit de te onderzoeken
onderwerp een theoretische verklaring wordt ontwikkeld. De deductieve aanpak is gekozen
vanwege het maken van een gevolgtrekking (afleiding of conclusie trekken), waar vanuit de
inductieve aanpak op grond van waarnemingen de algemene regels worden gemaakt. Daarnaast is
binnen de gegeven studieperiode de deductieve aanpak ook geschikt vanwege de beschikbare tijd
en de snelheid waarmee het onderzoek wordt afgerond. De beschikbare tijd moet namelijk zo
nauwkeurig mogelijk worden gepland, zodat het experiment en het verzamelen van data (gebaseerd
op een eenmalige uitvoer) zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. De aanpak start met (1) het
bestuderen van bestaande theorieën, wordt vervolgd door (2) het opstellen van hypotheses op basis
van de centrale hoofdvraag en deelvragen, vervolgens worden (3) de evaluatieresultaten verzameld
op basis van vragen over de hypotheses en tot slot worden (4) de hypotheses bevestigd of ontkracht
op basis van de verzamelde data tijdens het onderzoek. De onderzoeksstrategie waarop wordt
geassocieerd is een experimenteel onderzoek, die op een bepaald moment (i.e. cross-sectional)
wordt uitgevoerd.

3.2.

Technisch ontwerp: uitwerking van de methode

Volgens Saunders et al. (2019) is een experimenteel onderzoek een strategie die de kansen
bestudeert, waarbij een verandering in een onafhankelijke variabele een verandering veroorzaakt in
een afhankelijke variabele. In dit onderzoek wordt de afhankelijke variabele gekenmerkt als
intuïtieve begrijpelijkheid, waarbij intuïtieve begrijpelijkheid in dit onderzoek wordt gedefinieerd als
"het onmiddellijk begrijpen van een diagram zonder enige voorkennis of opleiding" (Jošt et al., 2016).
De onafhankelijke variabelen wordt in dit onderzoek gekenmerkt als de verschillende versies van de
procedure van fase 1 van de evaluatiemethode (Bork et al., 2019).
Mede door onderstaande hypotheses worden de verschillen of relaties tussen de afhankelijke en
onafhankelijke variabelen bevestigd of ontkracht. Dit kan worden achterhaald door te meten van de
intuïtieve voorkeur van participanten van de initiële PGA-notatie. In het experiment worden verder
twee typen hypotheses geëvalueerd, namelijk een nulhypothese en een alternatieve hypothese
(Saunders et al., 2019). Met de nulhypothese wordt aangeduid dat er geen verschil of relatie bestaat
tussen de variabelen. En met de alternatieve hypothese is er juist wel een verschil of relatie tussen
de variabelen.
Door de invloed van de oorspronkelijke procedurele volgorde op de intuïtieve begrijpelijkheid, wordt
met onderstaande hypothese verwacht dat er wel een verschil is met de alternatieve
evaluatiemethode in de intuïtieve begrijpelijkheid van de alternatieve procedurele volgorde in fase 1
van de evaluatiemethode van (Bork et al., 2019).
• H0IB1: Er is geen verschil in de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie
tussen de oorspronkelijke - of alternatieve evaluatiemethodes
• H1IB1: Er is wel een verschil in de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie
tussen de oorspronkelijke - of alternatieve evaluatiemethodes
Door een gebrek aan analyse van intuïtieve begrijpelijkheid tussen de verschillende type
belanghebbenden van de oorspronkelijke procedurele volgorde, wordt met onderstaande hypothese
verwacht dat er wel een verschil is tussen de typen belanghebbenden in de intuïtieve
begrijpelijkheid van de alternatieve procedurele volgorde in fase 1 van de evaluatiemethode van
Bork et al. (2019).
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•
•

H0IB2: Er is geen verschil tussen de typen belanghebbenden in de intuïtieve begrijpelijkheid
binnen de initiële PGA-notatie
H1IB2: Er is wel een verschil tussen de typen belanghebbenden in de intuïtieve
begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie

In bovengenoemde nullhypotheses en alternatieve hypotheses wordt verwezen naar de elementen
van de initiële PGA-notatie (zie tabel 3). Hierbij wordt opgemerkt dat de bovengenoemde
hypotheses kunnen worden toegepast op elk afzonderlijk PGA element.

Activity

Competence

Customer Goal

Financial Goal

Financial Structure

Importance

Value Stream
Internal Goal

Performance

Process

Value Proposition

Tabel 3 Initiële PGA-elementen

Een between-subjects design bestaat uit meerdere groepen, waar een participant altijd behoort tot
een van de groepen en niet meerdere (Saunders et al., 2019). Gezien de beperkte tijd en de
haalbaarheid van het onderzoek is een pragmatische keuze gemaakt om ongeveer 20 personen deel
te laten nemen binnen dezelfde bedrijfscontext, waarbij de onderverdeling in groepen (minimaal 10
participanten per groep) ervoor zorgt dat ieder participant één keer deelnemen aan het experiment.
Ook gezien de procedure varianten die dicht bij elkaar liggen is deze benadering een logische keuze.
Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat participanten de onderzoeksresultaten niet met elkaar kunnen
vergelijken waardoor veel tijd wordt bespaard. De participanten worden op basis van de functie (i.e.
business stakeholder of IT-stakeholder) aan een van de groepen toegewezen. In eerste instantie
zullen 50 personen benaderd worden om deel te nemen aan het onderzoek, waarbij rekening wordt
gehouden dat er 20 personen mee zullen doen aan het onderzoek. Mocht het aantal participanten
uiteindelijk kleiner zijn dan 20 personen, dan zal hiervoor de social media platform "LinkedIn" voor
worden gebruikt.
Participanten ontvangen een begeleidende email waarin een uitleg gegeven wordt wat hen te
verwachten staat, met daarbij een link naar het experiment. Op het welkomstscherm wordt een
korte introductie gegeven over het doel van het experiment en bevat een bevestigingsvraag om mee
te doen aan het experiment. Het experiment stopt als de participanten niet verder willen deelnemen
aan het experiment. Participanten die niet hebben gereageerd ontvangen een week later een eerste
herinneringsmail en vervolgens weer een week later een tweede herinneringsmail. Dit om een hoog
rendement van deelname te garanderen en dat participanten ziek of met vakantie zijn geweest
waarbij alsnog de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen aan het experiment. Bij een lage
deelname zal een laatste herinneringsmail worden verzonden of in een uitzonderingsgeval zullen
vanuit de social media platform "LinkedIn" professionals worden benaderd om deel te nemen aan
het onderzoek. Na het afronden van het experiment worden de resultaten automatisch opgeslagen,
waarbij rekening gehouden moet worden dat participanten maar eenmaal mogen deelnemen.
Het experiment bestaat verder uit de secties (1) context vragen (zie tabel 4) en (2) begripsvragen (zie
tabel 5). Door de context vragen kan nadien achterhaald worden of er verstorende invloeden zijn
geweest. Deze vragen zullen niet ertoe leiden dat participanten als persoon te identificeren zijn. Er
wordt gevraagd naar geboortejaar, hoogst genoten opleiding, aard van de functie, de ervaring met
diverse modelleringstalen. Door de begripsvragen kan de intuïtiviteit worden achterhaald. Deze
vragen hebben betrekking op de initiële PGA-notaties van Roelens and Bork (2020), waarbij de ene
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groep tijdens de oorspronkelijke evaluatiemethode van Bork et al. (2019) de vragen volgens de
oorspronkelijke procedurele volgorde in fase 1 krijgen. De andere groep krijgen tijdens de
alternatieve evaluatiemethode van Bork et al. (2019) de vragen volgens de aangepaste procedurele
volgorde in fase 1. Naast dat de aangepaste procedurele volgorde wordt beoordeeld op intuïtiviteit
van de elementen, wordt hiermee ook het effect afhankelijk van het type belanghebbende in kaart
gebracht. Wanneer de context vragen zijn afgerond krijgt de participant de gelegenheid om een
datum voor de komende week in te plannen en zijn e-mail adres op te geven, zodat er een
bevestigingsmail gestuurd kan worden waar een datum en tijdstip en een link is opgenomen naar de
video conference. Als laatste krijgt de participant een bedankscherm te zien. Gezien de beperkingen
om de intuïtieve notaties te modelleren, zullen de begripsvragen online via een video-conference
worden afgenomen waarbij het scherm gedeeld wordt. De participant zal tijdens de online interview
wederom een bedankwoord krijgen voor zijn bereidheid om mee te doen aan het experiment.
Alvorens de vragen worden beantwoord, wordt eerst een introductie gegeven. Tijdens het
experiment moet bewaakt worden dat participanten eerdere antwoorden niet meer kunnen
aanpassen. Gedurende de vragen wordt het leereffect vergroot wat kan worden tegengehouden
door eerdere vragen niet aan te laten passen.
Door de nasleep van de Covid pandemie wordt het experiment door een online onderzoek op
afstand gehouden. Het experiment bestaat uit een demografische vragen (contextvragen) en uit
begripsvragen. Met de demografische vragen wordt een beter inzicht verkregen in de identiteit van
de participanten en met de begripsvragen worden de hypotheses getoetst. Verder worden de
demografische vragen via Limesurvey en de begripsvragen via Microsoft Teams verzameld. Hiermee
wordt het risico op besmetting tot nul gereduceerd, waarbij een volledig onlineonderzoek de meest
voor de hand liggende keuze is. Onlineonderzoek brengt ook andere vele voordelen met zich mee,
denk aan het grote bereik van mensen op een eenvoudige en snelle manier. Dankzij het grote
gebruik van internet in Nederland, is online onderzoek op ieder plaats en ieder tijdstip te bereiken.
Een ander voordeel is de dataverzameling en de data-entry. Met een online onderzoek is data snel
beschikbaar voor analyse en heeft ook de potentie om een groot aantal respondenten te benaderen.
Andere voordelige bijkomstigheden zijn de printkosten, postzegel kosten, personeelskosten die het
onderzoek afnemen, kant-en-klare online survey-formulieren, anonimiteit van de respondent en de
invultijd van de respondent.
Context vragen
Wat is uw geboortejaar?
Wat is uw hoogst genoten opleiding?

In welke sector bent u werkzaam?
In welke functie bent u werkzaam?
Heeft u ervaring met modelleertalen?

Welke modelleertalen kent u?

Hoe beoordeelt u uw modelleer
kennis/expertise?
Hoeveel modellen heeft u ongeveer in
de afgelopen 12 maanden gelezen,
gebruikt en gemaakt?

Toelichting
Open vraag
Meerkeuzevraag: 1-Voortgezet Onderwijs, 2-Middelbare Beroeps
Onderwijs, 3-Hogere Beroeps Onderwijs (Bachelor), 4Wetenschappelijk Onderwijs/Universitaire Opleiding (Bachelor,
Master), 5-Anders:
Meerkeuzevraag: 1-Academische sector, 2-Private sector, 3-Publieke
sector, 4-Anders:
Meerkeuzevraag: 1-Analist, 2-Architect, 3-Engineer, 4-Manager, 5Adviseur, 6-Anders:
Meerkeuzevraag: 1-Ja, 2-Nee
Bij Ja wordt de volgende vragen beantwoord.
Bij Nee stopt de context vragen.
Meerkeuzevraag: 1-ER-modellen, 2-BPMN, 3-UML, 4-ArchiMate, 5Overige:
(Hier kunnen meerdere antwoorden worden geselecteerd)
Meerkeuzevraag: 1-Zeer laag (beginnend niveau), 2-Laag, 3Gemiddeld, 4-Hoog, 5-Zeer hoog (goeroe)
Open vraag
Er wordt per modelleertaal aantallen ingevuld.
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Tabel 4 Demografische vragen (Context vragen)

Groep
Groep 1

Begripsvragen
Teken een grafische
associatie van de
beschikbare termen.
“Term Association”

Schrijf een
begripsassociatie op van
de beschikbare notaties.
“Notation Association”

Geef antwoord op de
gestelde vragen.
“Case Study”

Groep 2

Teken een grafische
associatie van de
beschikbare termen.
“Term Association”

Geef antwoord op de
gestelde vragen.
“Case Study”

Schrijf een
begripsassociatie op van
de beschikbare notaties.
“Notation Association”

Toelichting
De participanten krijgen de PGA-termen te zien, waarbij om één grafische
weergave per PGA-term wordt gevraagd dat als meest intuïtief is
beoordeeld. Getoonde termen zijn afkomstig uit tabel 3 en is dezelfde voor
alle participanten binnen de groep.
De participanten van groep 1 begint met de Term Association vraag.
De participanten krijgen de PGA-notaties te zien, waarbij om één begrip per
PGA-notatie wordt gevraagd dat als meest intuïtief is beoordeeld. Getoonde
notaties zijn afkomstig uit tabel 3 en is dezelfde voor alle participanten.
De participanten van groep 1 krijgen na Term Association vraag vervolgens
een Notation Association vraag.
Er wordt onderzocht of de participanten in staat zijn om correcte
antwoorden te geven op bepaalde begripsvragen, op basis van de
beschikbare informatie in het gegeven voorbeeld. De casus is kort en bondig
geformuleerd. Getoonde notaties zijn afkomstig uit tabel 3 en is dezelfde
voor alle participanten.
De participanten van groep 1 krijgen na Notation Association vraag
vervolgens een Case Study (Roelens & Bork, 2020) vraag.
De participanten krijgen de PGA-termen te zien, waarbij om één grafische
weergave per PGA-term wordt gevraagd dat als meest intuïtief is
beoordeeld. Getoonde termen zijn afkomstig uit tabel 3 en is dezelfde voor
alle participanten binnen de groep.
De participanten van groep 2 begint met de Term Association vraag.
Er wordt onderzocht of de participanten in staat zijn om correcte
antwoorden te geven op bepaalde begripsvragen, op basis van de
beschikbare informatie in het gegeven voorbeeld. De casus is kort en bondig
geformuleerd. Getoonde notaties zijn afkomstig uit tabel 3 en is dezelfde
voor alle participanten.
De participanten van groep 2 krijgen na Term Association vraag vervolgens
een Case Study (Roelens & Bork, 2020) vraag.
De participanten krijgen de PGA-notaties te zien, waarbij om één begrip per
PGA-notatie wordt gevraagd dat als meest intuïtief is beoordeeld. Getoonde
notaties zijn afkomstig uit tabel 3 en is dezelfde voor alle participanten.
De participanten van groep 2 krijgen na Case Study (Roelens & Bork, 2020)
vraag vervolgens een Notation Association vraag.

Tabel 5 Volgorde begripsvragen per groep

De participanten beoefenen verschillende functies in de praktische bedrijfscontext, onderverdeeld in
business stakeholders en IT-stakeholders zoals coördinatoren, managers, product owners,
architecten, business analisten, ontwerpers en ontwikkelaars. Doordat de verschillen tussen de
stakeholders wordt onderzocht, worden hier verder geen randvoorwaarden voorgesteld.

3.3.

Gegevensanalyse

Om gegevens kwantitatief te kunnen analyseren zal gebruik worden gemaakt van SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) als analyse methodiek. De kwantitatieve gegevens worden op
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statistische wijze getest door de resultaten en de gevonden relaties te meten op waarschijnlijkheid
(Saunders et al., 2019). Afhankelijk van het resultaat kan bepaald worden welke statistische tests
voor dit onderzoek relevant zijn. Voor dit onderzoek wordt eerst het type data van de onafhankelijke
variabelen gedefinieerd, waarbij 1) de procedures van de evaluatiemethode (Bork et al., 2019) en 2)
het type belanghebbenden een categorische data bevat. De procedures van de evaluatiemethode
(Bork et al., 2019) bestaat uit twee verschillende versies "oorspronkelijke procedurele volgorde" en
"aangepaste procedurele volgorde" van fase 1. De typen belanghebbenden bestaan verder uit de
functies/rollen die door de participanten worden uitgeoefend in de praktische bedrijfscontext (i.e.
“Analist”, “Architect”, “Engineer”, “Manager” en ”Adviseur”). Doordat het type experiment dat
gebaseerd is op een Between-subjects, is er sprake van een ongepaarde data waar een vergelijking
wordt gemaakt tussen verschillende variabelen (i.e. oorspronkelijke en aangepaste procedurele
volgorde & type belanghebbenden). De participanten krijgen één versie van procedurele volgorde
van fase 1 te zien, waarbij er geen sprake is van een gepaarde data. Met dezelfde resultaten wordt
ook vergelijking gemaakt voor de typen belanghebbenden.
Verder wordt voor dit onderzoek ook het type data van de afhankelijke variabele gedefinieerd,
waarbij de intuïtieve begrijpelijkheid een numerieke data bevat die gemeten wordt gebaseerd op
een score van juistheid (zie bijlage 6 tabel 14). Volgens Saunders et al. (2019) worden binnen de
afhankelijke variabelen parametrische - en non-parametrische tests onderkent. Parametrische tests
gebruikt de interval en ratio data en non-parametrische tests gebruikt dichotome, nominale en
ordinale data. Alvorens de juiste hypothesetest wordt gekozen, wordt er rekening gehouden met de
normaliteit van de data (ook vanwege de kleine aantal participanten). Met de normaliteit wordt er
gekeken of de data symmetrisch zijn verdeeld rondom het gemiddelde van de variabelen. De
normaliteit zal worden getest met de Shapiro-Wilk test. Voor de onafhankelijke variabele
"Procedurele volgorde fase 1" wordt bij normaal verdeelde data de parametrische t-test en bij nietnormaal verdeelde data wordt de non-parametrische Wilcoxon-Mann-Whitney test gebruikt. En
voor de onafhankelijke variabele "Type belanghebbenden" wordt bij de normaal verdeelde data de
parametrische ANOVA test en bij de niet-normaal verdeelde data de non-parametrische KruskalWallis test gebruikt. Tabel 6 beschrijft verder de relatie tussen de onafhankelijke variabelen en zijn
statistische tests; en de relaties tussen de afhankelijke variabelen en zijn statistische tests.
Onafhankelijke
variabele
Procedurele
volgorde fase 1

Groep
1 Oorspronkelijk

Type
data
Categorie

Gepaard/
ongepaard
Ongepaard

Afhankelijke
variabele
Intuïtieve
begrijpelijkheid

Type
data
Numeriek

2 Aangepast

Type
belanghebbenden

1 Adviseur
2 Analist
3 Architect
4 Engineer
5 Manager

Normaliteit
Normaal
Nietnormaal

Categorie

Ongepaard

Intuïtieve
begrijpelijkheid

Numeriek

Normaal
Nietnormaal

Statistische
Test
t-test
(unpaired)
WilcoxonMannWhitney test
ANOVA test
KruskalWallis Test

Tabel 6 Statistische tests

3.4.
Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische
aspecten
Volgens Saunders et al. (2019) staan betrouwbaarheid en validiteit centraal bij het beoordelen over
de kwaliteit van het onderzoek in de natuur- en sociale wetenschappen. Betrouwbaarheid verwijst
naar replicatie en consistentie, waar validiteit verwijst naar de geschiktheid van de gebruikte
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maatregelen, de nauwkeurigheid van de analyseresultaten en generaliseerbaarheid van de
bevindingen. De beperkingen over de validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten worden in
hoofdstuk 5 verder besproken.
Construct validiteit
Met de construct validiteit wordt de geschiktheid van de gebruikte instrumenten aangegeven. De
mate waarin de meetvragen daadwerkelijk de aanwezigheid meten van die constructies die beoogd
was te meten (Saunders et al., 2019). Dit wordt geborgd door de oorspronkelijke procedurele
volgorde en de aangepaste procedurele volgorde van fase 1 van de evaluatiemethode van Bork et al.
(2019) te gebruiken en per groep participanten toe te passen. Vervolgens worden de initiële PGAnotaties (i.e. Activity, Competence, Customer Goal, Financial Goal, Financial Structure, Importance,
Internal Goal, Performance, Process, Value Proposition en Value Stream) gebruikt die door Roelens
and Bork (2020) zijn toegepast. Verder wordt in dit kwantitatieve onderzoek gezocht naar de
verschillen van het intuïtieve begrip tussen de typen belanghebbenden. Hiernaast wordt de
afhankelijke variabele geborgd binnen de vragen, waarbij het resultaat van het experiment nog
wordt gecontroleerd op volledigheid om meetfouten uit te sluiten. Dit wordt opgelost door
participanten met onvolledige antwoorden uit te sluiten van de analyse.
Interne validiteit
Met de interne validiteit wordt de geschiktheid van het causale verband aangegeven. Het verband
tussen twee of meerdere variabelen waarin het effect in een variabele is veroorzaakt door de andere
variabelen (Saunders et al., 2019). Voor de waarborging wordt één experiment door twee groepen
uitgevoerd om de intuïtiviteit van de initiële PGA-notatie te evalueren binnen een praktische
bedrijfscontext, door de ene groep de initiële PGA-notatie te bevragen met de oorspronkelijke
procedurele volgorde van fase 1 van de evaluatiemethode van Bork et al. (2019) en vervolgens door
de andere groep de initiële PGA-notatie te bevragen met de aangepaste procedurele volgorde van
fase 1 van de evaluatiemethode van Bork et al. (2019). De hypotheses worden statistisch getoetst
met SPSS, rekening houdend dat het aantal participanten beperkt is in dit onderzoek. Om per groep
de invloeden van buitenaf uit te sluiten, krijgt elk individu dezelfde begripsvragen in een andere
volgorde over dezelfde initiële PGA-notatie aangeboden. En doordat de participanten deel uit maken
van dezelfde praktische bedrijfscontext, wordt voorkennis van de PGA-notaties uitgesloten. Ook
wordt hierdoor de betrouwbaarheid in vergelijking met voorgaande onderzoeken vergroot. Door
gebruik te maken van een between subjects design wordt ongewenste leereffecten tegengehouden.
Externe validiteit
Met de externe validiteit wordt de veralgemeenbaarheid van de resultaten aangegeven. De mate
waarin de resultaten van het onderzoek in het algemeen bruikbaar zijn voor andere contexten
(Saunders et al., 2019). Voor de waarborging wordt het experiment uitgevoerd in een praktische
bedrijfscontext van een overheidsorganisatie. De participanten hebben verschillende functies van
business stakeholders tot IT-stakeholders, zoals management, business analisten, ontwikkelaars en
dergelijke, waar de affiniteit aanwezig is met IT en de bedrijfsprocessen. De resultaten van dit
onderzoek zullen specifiek voor de praktische bedrijfscontext van een overheidsorganisatie en bij
deze profielen te veralgemenen zijn.
Betrouwbaarheid
Met de betrouwbaarheid wordt de reproduceerbaarheid van het onderzoek aangegeven. De mate
waarin de verzameltechniek van gegevens consistente bevindingen oplevert, soortgelijke
waarnemingen worden gedaan of conclusies worden getrokken door andere onderzoekers of de
transparantie in de gebruikte manier van onbewerkte gegevens (Saunders et al., 2019). Voor de
waarborging wordt het experiment online uitgevoerd door alle participanten met dezelfde tools
"Limesurvey" en "Microsoft Teams", waar identieke vragen in een vergelijkbare omgeving worden
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voorgelegd. Hierdoor krijgen alle participanten dezelfde introductie en kan de individuele vragen
worden beantwoord.
Ethische aspecten
Met de ethische aspecten worden de gedragsnormen van de privacy, geheimhouding en dergelijke
aangegeven. Normen van het gedrag van de onderzoekers over de rechten van degenen die het
onderwerp worden van een onderzoeksproject, of erdoor worden beïnvloed (Saunders et al., 2019).
Voor de waarborging wordt rekening gehouden met vrijwillige deelname (i.e. informed consent)
zonder enige vorm van beloning, met de mogelijkheid om tijdens het experiment te stoppen op elk
willekeurig moment. De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en de namen
van de participanten zullen worden geanonimiseerd, waarbij ook de naam van de praktische
bedrijfscontext wordt geanonimiseerd. Het informed consent zal digitaal worden verstrekt als
onderdeel van het experiment in het welkomstscherm. Verwerking en opslag van persoonsgegevens
valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de werving van participanten
is gebruik gemaakt van eigen netwerk en netwerk van directe collega's binnen de praktische
bedrijfscontext. De resultaten worden in dit proefschrift raadpleegbaar gemaakt. Alle gebruikte
materialen worden verder ingediend bij de Open Universiteit ter verificatie.
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4. Resultaten
Op basis van de methodologie, zal in dit hoofdstuk de uitvoering van het onderzoek en de eventueel
ondervonden afwijkingen worden toegelicht. Verder zullen uiteindelijk ook de resultaten worden
beschreven van de demografische - en begripsvragen.

4.1.

Uitvoering van het onderzoek

De vragenlijst was beschikbaar tussen 14 maart en 8 april 2022. Door het versturen van de e-mails
(bijlage 4) naar 50 mogelijke participanten (paragraaf 3.2) is het onderzoek gestart. De link naar
Limesurvey was opgenomen in de e-mails, waarin werd gevraagd om de contextvragen te
beantwoorden. En vervolgens een datum en e-mailadres op te geven voor deel 2 van het onderzoek.
Om te verzekeren dat er een hoog aantal participanten gingen meedoen aan het onderzoek, is er
ook een tweede en een derde herinneringsmail verstuurd. Deel 2 van het onderzoek werd gehouden
met de participanten die een voorkeursdatum en hun e-mailadres hadden ingevuld.
Onderzoek
Aantal deelnames
Voltooid
Groep
Stakeholders
Functies

Deel 1 (contextvragen)
24 participanten
20 participanten
-

Deel 2 (begripsvragen)
15 participanten
15 participanten
Groep 1
Business Stakeholders
Manager
Adviseur

Aantal deelnames per groep

-

4

Groep 2
IT Stakeholders
Architect
Analist
Engineer
Ontwerper
11

Tabel 7 Overzicht Participanten deelnames deel 1 en deel 2

In totaal hebben 24 participanten deelgenomen aan deel 1 (contextvragen) van het onderzoek,
waarvan maar 20 participanten deel 1 hebben voltooid. Van de 20 participanten hebben uiteindelijk
maar 15 participanten deelgenomen aan deel 2 (begripsvragen) van het onderzoek. De 15
participanten zijn na analyse van Limesurvey onderverdeeld in 2 groepen op basis van hun functie,
waaruit een IT- of een Business stakeholders groep ontstonden. Op basis van de antwoorden van de
participanten in de eerste deel van het onderzoek zijn de groepen onderverdeeld, waarbij groep 1
een samenstelling is van de functies "manager" of "adviseur" en groep 2 een samenstelling is van de
functies "architect", "analist", "engineer" of "ontwerper". Vervolgens hebben de participanten een
e-mail uitnodiging ontvangen, om te participeren aan deel 2 van het onderzoek via de online video
conference van Microsoft Teams op hun opgegeven voorkeursdatum. Al gauw werd duidelijk dat de
rechten ontbraken om de video op te kunnen nemen, waar vervolgens een overstap is gemaakt naar
Cisco Webex. Ondanks dat ook hier de rechten voor het opnemen van de video ontbrak, is toch de
keuze hiervoor gemaakt vanwege het gemak en het dagelijkse gebruik binnen de bedrijfscontext.
Doordat een video opname niet mogelijk was, is bij de eerste participant ter plekke bedacht om per
associatievraag (voordat de volgende associatievraag startte) een foto te maken van de
opgeschreven antwoorden door de participanten en deze vervolgens te versturen via WhatsApp. Om
vervolgens te verzekeren dat de intuïtiviteit van de participanten verder niet werd beïnvloed, werd
telkens na een associatievraag aangegeven om de antwoorden te verbergen. Na het afronden van
deel 2 van het onderzoek zijn alle opgegeven e-mails van de participanten uit Limesurvey verwijderd,
welke in lijn is met de toestemmingsverklaring van de participanten. Achteraf is voor deel 2 van het
onderzoek gebleken dat de voorspelde duur van ongeveer een half uur werd overschreden dat
ongeveer een uur heeft geduurd. Verder is voorafgaande aan het tweede deel van het onderzoek
geen enkele inhoudelijke informatie verstrekt aan de participanten over het doel van het onderzoek.
Tijdens het uitvoeren van het experiment is echter gebleken dat het aantrekken van voldoende
30

participanten voor groep 1 (in totaal namen maar 4 business stakeholders effectief deel) niet geheel
realiseerbaar was. Ondanks dat er in totaal 20 participanten hadden meegedaan aan de eerste deel
van het onderzoek, was er uiteindelijk onvoldoende bereidheid om deel te nemen aan het
experiment voor deel 2 van het onderzoek.

4.2.

Resultaten van het onderzoek

Het experiment is tijdens de uitvoering opgedeeld in een contextresultaten (deel 1) en in een
begripsresultaten (deel 2). Na het experiment is de inhoud van het onderzoek verder geordend voor
analysedoeleinden (contextvragen en begripsvragen). Vervolgens zijn irrelevante gegevens
verwijderd, zoals deelnemers die deel 1 van het onderzoek niet hadden voltooid of gegevens die in
de analyse er niet toe doen (i.e. submit date, lastpage, start language, plaats, startdatum,
datumtijdstip, toestemmingsverklaring, interview datum en e-mail adres).

4.2.1.

Contextresultaten

In totaal hebben 24 participanten deelgenomen aan deel 1 van het onderzoek (oftewel de
contextvragen), waarvan 20 participanten de contextvragen volledig hebben ingevuld. Verder zijn de
onderzoeksresultaten van de demografische vragen te vinden in bijlage 5.
Deze participanten zijn geboren tussen 1956 en 1991 met een gemiddeld geboortejaar van 1962.
85% van de participanten hebben een Hogere Beroeps Onderwijs (Bachelor) of een hoger niveau aan
opleiding. En zijn 85% van de participanten werkzaam in de publieke sector, 5% in de private sector
en 10% in overige sectoren. Aangegeven kan worden dat de participanten diverse functies
uitoefenen als analisten (i.e. 25%), architecten (i.e. 15%), managers (i.e. 15%), engineers (i.e. 10%),
adviseurs (i.e. 10%) en de overige 25% hebben aangegeven de functies uit te oefenen zoals ITOntwerpers, Developers, Procesontwerpers/Gegevensanalisten of Software Engineers.
Ondanks dat er werd aangegeven door de respondenten dat ze de PGA-methode niet kennen, heeft
60% van de participanten wel ervaring met andere modelleringstalen. In tabel 8 zijn deze
modelleringstalen te vinden als enkele statistieken die de participanten hebben aangegeven.
Vragen
Modelleringservaring
Geen modelleringservaring
Afgelopen 12 maanden gelezen
Niet meer dan 5 modellen
Niet meer dan 10 modellen
Niet meer dan 20 modellen
Afgelopen 12 maanden gebruikt
Niet meer dan 2 modellen
Niet meer dan 5 modellen
Niet meer dan 6 modellen
Afgelopen 12 maanden gemaakt
Niet meer dan 1 model
Niet meer dan 2 modellen
Niet meer dan 8 modellen
Tabel 8 Statistieken Modelleringstalen

ER
45% (9)
15% (3)
25% (5)

BPMN
55% (11)
5% (1)
30% (6)

60% (3)

66,7% (4)

30% (6)
66,7% (4)

35% (7)
57,1% (4)

UML
50% (10)
10% (2)
25% (5)
80% (4)

30% (6)

Archimate
30% (6)
30% (6)
25% (5)

Overige (i.e. Amber en FM)
15% [10% Amber (2) en 5% FM (1)]
5% (10 modellen door 1 participant)

80% (4)
25% (5)

5% (10 modellen door 1 participant)

80% (4)
25% (5)

5% (2 modellen door 1 participant)

83,3% (5)
30% (6)
66,7% (4)

45% (9)

30% (6)
50% (3)

88,9% (8)
80% (4)

De vraag om de eigen expertise te beoordelen is door 50% van de participanten (10 van de 20
participanten) beantwoord. Binnen de beoordeelde expertise niveaus hebben 10% (1 participant)
een niveau laag, 60% een niveau gemiddeld (6 participanten) en 30% een niveau hoog (3
participanten) aan modelleringsexpertise. De variabele expertise varieert hier van 2 (laag) tot en met
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4 (hoog). Bij deze ordinale data is de mediaan waarde 3,00 toegekend door participanten, waarbij de
modus het meest voorkomende expertiseniveau “gemiddeld” (niveau 3) is. Uitgaande van de
middelste waarde van een even aantal waarden, liggen de middelste waarden op positie 5 en 6 dat
neerkomt op expertise niveau “gemiddeld”. Namelijk de gemiddelde positie van 10 participanten is
positie 5 en vanwege de even aantal participanten wordt ook rekening gehouden met positie 6 als
middelste waarde.

4.2.2.

Begripsresultaten

Voor de tweede deel van het onderzoek (oftewel de begripsvragen) hebben in totaal 15
participanten deelgenomen, onderverdeeld in groep 1 (i.e. 4 business stakeholders) en groep 2 (11
IT-stakeholders). Voor groep 1 is de oorspronkelijke procedurele volgorde van fase 1 van de
evaluatiemethode (Bork et al., 2019) toegepast. En voor groep 2 is een aangepaste procedurele
volgorde van fase 1 van de evaluatiemethode (Bork et al., 2019) toegepast. Verder zijn de
onderzoeksresultaten van de begripsvragen te vinden in bijlage 6.

4.2.2.1. Evaluatietechniek
Door de invloed van de oorspronkelijke procedurele volgorde op de intuïtieve begrijpelijkheid, wordt
hieronder de resultaten besproken waarmee de oorspronkelijke procedurele volgorde in fase 1 van
de evaluatiemethode van Bork et al. (2019) wordt vergeleken met de aangepaste procedurele
volgorde. De intuïtieve begrijpelijkheid wordt gemeten in juiste antwoorden van de "Notation
Association" en "Case Study" vragen. Hoe hoger de score, des te meer juiste antwoorden zijn
gegeven bij een PGA-element (zie bijlage 6 tabel 14). Voordat de verwachtte hypotheses (hoofdstuk
3.2) worden bevestigd, wordt de data op normaliteit getest met de Shapiro-Wilk test. Vervolgens
wordt de statistische resultaten geïnterpreteerd voor de Notation Association vragen en voor de
Case Study vragen. Hieronder is de nulhypothese en de alternatieve hypothese opgesomd:
• H0IB1: Er is geen verschil in de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie
tussen de oorspronkelijke - of alternatieve evaluatiemethodes
• H1IB1: Er is wel een verschil in de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie
tussen de oorspronkelijke - of alternatieve evaluatiemethodes
Normaliteitstest
De eerste stap was om de afhankelijke variabelen met de Shapiro-Wilk test te testen op de
symmetrische verdeeldheid (normaliteit) in SPSS van "Notation Association" en "Case Study".
Hiervoor worden per respondent over de individuele vragen heen totaalscores berekent voor
"Notation Association" en "Case Study". Een p-waarde hoger dan 0,05 betekent dat de gegevens een
normale verdeling volgen (H0 geaccepteerd). Een p-waarde gelijk of lager dan 0,05 betekent dat de
gegevens geen normale verdeling volgen (H1 geaccepteerd). Uit analyse van de scores voor de
"Notation Association" (bijlage 6 figuur 33) blijkt dat de totaalscore niet-normaal verdeeld zijn (de
nulhypothese is verworpen). En voor de "Case Study" (bijlage 6 figuur 33) blijkt dat de totaalscore
normaal verdeeld zijn (de nulhypothese is bevestigd). In tabel 9 zijn de scores van de
normaliteitstest te vinden in een overzicht.
Taak
p-waarde
Notation Association
0,026
Case Study
0,328
Tabel 9 Overzicht Shapiro-Wilk Test Notation Association & Case Study vragen

De resultaten van de normaliteitstest voor de "Notation Association" toont aan om de nonparametrische Wilcoxon-Mann-Whitney test (data zijn niet-normaal verdeeld) toe te passen. Voor
32

de "Case Study" wordt aangetoond om de parametrische t-test (data zijn normaal verdeeld) toe te
passen. De scores zijn per taak weergegeven in tabel 10 met desbetreffende tests die daarvoor zijn
toegepast.
Taak

Test

Notation
Association
Case Study

Wilcoxon-Mann-Whitney

Groep
(stakeholder)

1 (Business)
2 (IT)
t-Test
1 (Business)
2 (IT)
Tabel 10 Overzicht Tests Notation Association & Case Study

Sig.
Equal
Varian
ce
-

2-tailed

Mean
(Rank)

Hypothese
aanvaarden

0,641

0,156

0,529

7,13
8,32
2,7500
2,0909

H0IB1
H0IB1
H0IB1
H0IB1

Wilcoxon-Mann-Whitney Test
Bij de non-parametrische Wilcoxon-Mann-Whitney test (zie bijlage 6 figuur 34 & 35) voor "Notation
Association", geeft de Mean Rank (gemiddelde rangorde) aan welke groep in het algemeen de
hoogste intuïtieve begrijpelijkheid heeft. Vervolgens worden voor de totaalscore van "Notation
Association" op basis van de tweezijdige significantie de hypothese H0IB1 aanvaard (0,641 is > 0,05),
waarbij aangegeven wordt dat er voor de "Notation Association" geen verschil is in de intuïtieve
begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie tussen de oorspronkelijke- of alternatieve
evaluatiemethodes.
•

Groep 2 heeft gemiddeld een hogere intuïtieve begrijpelijkheid voor "Notation Association".
De alternatieve evaluatiemethode is echter even intuïtief dan de oorspronkelijke
evaluatiemethode voor "Notation Association". De p-waarde 0,641 toont immers geen
statistische significantie aan.

t-Test
Uit de parametrische t-test (zie bijlage 6 figuur 36 & 37) voor "Case Study" waar de data normaal
verdeeld zijn, geeft de Mean (gemiddelde) aan welke groep in het algemeen de hoogste intuïtieve
begrijpelijkheid heeft. En op basis van de tweezijdige significantie wordt de hypothese H0IB1
aanvaard, waarbij aangegeven wordt dat er voor de "Case Study" geen verschil is in de intuïtieve
begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie tussen de oorspronkelijke- of alternatieve
evaluatiemethodes.
•

Groep 1 heeft gemiddelde een hogere intuïtieve begrijpelijkheid voor "Case Study". De
oorspronkelijke evaluatiemethode is echter even intuïtief dan de alternatieve
evaluatiemethode voor "Case Study". De p-waarde 0,529 toont immers geen statistisch
significantie aan.

4.2.2.2. Types belanghebbenden
Door een gebrek aan analyse van intuïtieve begrijpelijkheid tussen de verschillende type
belanghebbenden van de oorspronkelijke procedurele volgorde, wordt hieronder de resultaten
besproken. De intuïtieve begrijpelijkheid wordt gemeten in juiste antwoorden van de "Notation
Association" en de "Case Study" vragen. Hoe hoger de score, des te meer juiste antwoorden zijn
gegeven bij een PGA-element (zie bijlage 6 tabel 14). Voordat de verwachtte hypotheses (hoofdstuk
3.2) worden bevestigd, wordt de data op normaliteit getest met de Shapiro-Wilk test. Vervolgens
wordt de statistische resultaten geïnterpreteerd voor de "Notation Association" en voor de "Case
Study" vragen per type belanghebbenden. Hieronder is de nulhypothese en de alternatieve
hypothese opgesomd:
33

•
•

H0IB2: Er is geen verschil tussen de typen belanghebbenden in de intuïtieve begrijpelijkheid
binnen de initiële PGA-notatie
H1IB2: Er is wel een verschil tussen de typen belanghebbenden in de intuïtieve
begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie

Normaliteitstest
Voor de normaliteitstest wordt voor het intuïtief begrip dezelfde variabele data gebruikt als bij
paragraaf 4.2.2.1. Een p-waarde hoger dan 0,05 betekent dat de gegevens een normale verdeling
volgen (H0 geaccepteerd). Een p-waarde gelijk of lager dan 0,05 betekent dat de gegevens geen
normale verdeling volgen (H1 geaccepteerd). Aangezien de p-waardes identiek zijn, kan er
aangegeven worden dat de totaalscores voor de "Notation Association" (tabel 9) niet-normaal
verdeeld zijn (nulhypothese is verworpen) en dat de totaalscores voor de "Case Study" (tabel 9)
normaal verdeeld zijn (nulhypothese is bevestigd). Doordat de typen belanghebbenden
onderverdeeld zijn in meer dan 2 groepen, geldt hier verder dat voor de "Notation Association" een
Kruskal-Wallis test (tabel 11) en voor "Case Study" een ANOVA test (tabel 11) worden toegepast per
type belanghebbenden. In tabel 11 worden de scores per type belanghebbenden en per taak
weergegeven met desbetreffende tests die daarvoor zijn toegepast.
Taak

Test

Notation
Association

Kruskal-Wallis Test

Type
Belanghebbende

Analist
Architect
Engineer
Manager
Adviseur
Case Study
ANOVA Test
Analist
Architect
Engineer
Manager
Adviseur
Tabel 11 Overzicht Tests Notation Association & Case Study

Sig.
Equal
Varian
ce
-

Sig. (2tailed)

Mean
(Rank)

Hypothese
aanvaarden

0,222

-

0,056

8,20
13,00
6,31
9,00
1,50
1,2000
5,0000
1,7500
3,0000
2,0000

H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2
H0IB2

Kruskal-Wallis Test
Uit de non-parametrische Kruskal-Wallis test (zie bijlage 6 figuur 38 & 39) voor "Notation
Association" waar de data niet normaal verdeeld zijn, geeft de Mean Rank (gemiddelde rangorde)
aan welke type belanghebbende de hoogste intuïtieve begrijpelijkheid heeft en wat de scores zijn
van elke type belanghebbende. Vervolgens worden voor de totaalscore van "Notation Association"
op basis van de tweezijdige significantie de hypothese H0IB2 aanvaard (0,222 is > 0,05), waarbij
aangegeven wordt dat er voor de "Notation Association" geen verschil is in de intuïtieve
begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie tussen de verschillende types belanghebbenden.
•

Belanghebbende Architect heeft gemiddeld een hogere intuïtieve begrijpelijkheid voor
"Notation Association" gevolgd door de belanghebbenden Manager, Analist, Engineer en
Adviseur. De p-waarde 0,222 toont echter geen statistisch significant verschil aan tussen de
groepen.

ANOVA Test
Uit de parametrische ANOVA test (zie bijlage 6 figuur 40 & 41) voor "Case Study" waar de data
normaal verdeeld zijn, geeft de Mean (gemiddelde) aan welke type belanghebbende in het
algemeen de hoogste intuïtieve begrijpelijkheid heeft en wat de scores zijn van elke type
belanghebbende. Vervolgens worden voor de totaalscore van "Case Study" op basis van de
tweezijdige significantie de hypothese H0IB2 aanvaard (0,056 > 0,05), waarbij aangegeven wordt dat
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er voor de "Case Study" geen verschil is in de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGAnotatie tussen de verschillende types belanghebbenden.
•

Belanghebbende Architect heeft gemiddelde een hogere intuïtieve begrijpelijkheid voor
"Case Study" gevolgd door Manager, Adviseur, Engineer en Analist. De p-waarde 0,056 toont
echter geen statistisch significant verschil aan tussen de groepen.
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken uit de gevonden resultaten van het onderzoek. Er
wordt onder andere ingegaan op de betekenis van de resultaten ten aanzien met de resultaten van
eerder onderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt ingegaan op de positionering van de eigen
resultaten en aanbevelingen gegeven voor de praktijk en voor verder onderzoek.

5.1.

Discussie - reflectie

De volgordelijke toepassing van de procedures "Notation Association" en "Case Study" van fase 1
van de evaluatietechniek dat door Bork and Roelens (2021) is ontwikkeld, heeft in eerdere
onderzoeken mogelijkerwijze invloed gehad op het intuïtieve begrip van de PGA-notaties om een
verbetervoorstel te maken op basis van de evaluatie over de intuïtiviteit tussen een initiële en een
nieuwe notatie. Met dit onderzoek is getracht om 1) het verschil te meten op het intuïtief begrip van
de initiële PGA-notaties tussen de oorspronkelijke- en de alternatieve evaluatiemethodes en om 2)
het verschil te meten op het intuïtief begrip van de initiële PGA-notaties tussen de typen
belanghebbenden. Immers intuïtieve begrijpelijkheid is volgens Jošt et al. (2016) het onmiddellijk
begrijpen van een diagram (oftewel PGA-notaties) zonder enige voorkennis of opleiding.
De aangepaste procedurele volgorde van de evaluatietechniek heeft in dit onderzoek uiteindelijk
niet geleid tot een intuïtiever begrip. De verwachtingen waren dat er wel een verschil was met de
alternatieve evaluatiemethode en dat er een verschil was tussen de typen belanghebbenden in de
intuïtieve begrijpelijkheid van de alternatieve procedurele volgorde in fase 1 van de
evaluatiemethode van Bork et al. (2019).
• De resultaten over de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie voor de
"Notation Association" en voor de "Case Study" hebben niet kunnen aantonen dat er wel
een verschil is met de alternatieve evaluatiemethode (zie paragraaf 4.2.2.1) in de intuïtieve
begrijpelijkheid. Wel is aangetoond dat de aangepaste procedure ten opzichte van de
oorspronkelijke procedure gemiddeld een hogere intuïtieve begrijpelijkheid had voor
"Notation Association". En dat de oorspronkelijke procedure ten opzichte van de aangepaste
procedure gemiddeld een hogere intuïtieve begrijpelijkheid had voor de "Case Study".
• De resultaten over de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notatie tussen de
oorspronkelijke - en de alternatieve evaluatiemethode voor de "Notation Association" en
voor de "Case Study" hebben niet kunnen aantonen dat er wel een verschil is tussen de
typen belanghebbenden (zie paragraaf 4.2.2.2) in de intuïtieve begrijpelijkheid. Wel is
aangetoond dat de belanghebbende Architect gemiddeld een hogere intuïtieve
begrijpelijkheid heeft voor "Notation Association" en "Case Study" in verhouding met de
belanghebbenden Manager, Adviseur, Engineer en Analist.
De resultaten komen niet overeen met de verwachtingen op basis van het literatuuronderzoek
(hoofdstuk 2) en de uitwerking van de aanpak (hoofdstuk 3). Doordat in de literatuur werd
aangegeven dat visuele aspecten oorspronkelijk al vrij intuïtief zijn, is met het omwisselen van de
procedures "Notation Association" en "Case Study" van fase 1 van de evaluatiemethode (Bork et al.,
2019) de hypothese H1IB1 verworpen. En doordat een eenduidige evaluatiemethode ontbrak van de
intuïtiviteit bij diverse typen belanghebbenden, is gebleken dat er geen verschil is tussen de typen
belanghebbenden in de intuïtieve begrijpelijkheid van de alternatieve procedurele volgorde in fase 1
van de evaluatiemethode (Bork et al., 2019) en is hierdoor de hypothese H1IB2 verworpen.
In totaal hebben 24 participanten deelgenomen aan de contextvragen, waarvan maar 20
participanten de vragen volledig hebben ingevuld. Uiteindelijk hebben er maar 15 participanten
deelgenomen aan de begripsvragen (onderverdeeld in groep 1 en 2). Dit resulteert in een
betrouwbaarheidsprobleem, omdat hetzelfde onderzoek bij herhaling grotere kans heeft met een
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ander resultaat. De bedrijfscontext waar het experiment is uitgevoerd betreft een soort
overheidsorganisatie, waarbij gesteld kan worden is dat meer dan de helft participanten (i.e. 60%)
modelleerkennis hebben maar dat niemand van PGA heeft gehoord. Dit is een ideale situatie waarin
het intuïtieve begrip voor de PGA-notaties goed gemeten kunnen worden.
Alvorens het onderzoek in de praktijk werd uitgevoerd zijn eerst een aantal artikelen bestudeert.
Voor het bepalen van de relevante artikelen is de vooraf opgestelde selectiecriteria stapsgewijs
toegepast op de eerste 15 gevonden zoekresultaten. Als stopcriterium is het aantal 15 toegepast om
niet te veel artikelen te onderzoeken, maar ook omdat de resultaten na 15 artikelen minder relevant
zijn voor het onderzoek en dus geen toegevoegde waarde hebben voor de literatuur studie.
Tijdens het praktijk onderzoek werd gauw duidelijk dat de rechten ontbraken voor een video
opname om achteraf de video conference via Microsoft Teams en Cisco Webex te kunnen
verwerken. De keuze voor Cisco Webex werd gemaakt vanwege zijn gemak en het dagelijks gebruik
binnen de bedrijfscontext. Om achteraf alsnog de resultaten van de participanten te kunnen
verwerken, is per associatievraag een foto van de opgeschreven antwoorden gemaakt en verstuurd
met WhatsApp. De intuïtiviteit van de participanten zijn verder niet beïnvloed, doordat de
antwoorden werden verborgen.
Verder is rekening gehouden met de kwaliteit van het onderzoek, waarbij betrouwbaarheid en
validiteit centraal staan. Er is rekening gehouden met de gegevens consistentie en replicatie, waarbij
met de onbewerkte gegevens soortgelijke waarnemingen gedaan kunnen worden door andere
onderzoekers. Hierbij is het experiment door alle participanten met dezelfde tools uitgevoerd,
waarin dezelfde introductie en vragen in vergelijkbare omgevingen zijn gesteld. Onder dezelfde
betrouwbaarheid is ook rekening gehouden met ethische aspecten, zoals privacy en geheimhouding
met een vrijwillige deelname (digitaal) waarbij de gegevens vertrouwelijk behandeld en de namen
van de participanten en praktische bedrijfscontext geanonimiseerd zijn. Binnen de validiteit kunnen
de gebruikte instrumenten, de causale verband en de algemene resultaten worden gecategoriseerd.
Afhankelijk van de groep zijn voor het experiment de oorspronkelijke procedurele volgorde of de
aangepaste procedurele volgorde van fase 1 van de evaluatiemethode van Bork et al. (2019)
toegepast op de initiële PGA-notaties van Roelens and Bork (2020). De participanten met
onvolledige vragen zijn niet meegenomen voor het experiment om meetfouten op volledigheid uit te
sluiten. Twee groepen hebben dezelfde experiment ondergaan om de intuïtiviteit van de initiële
PGA-notaties te evalueren binnen dezelfde praktische bedrijfscontext, door groep 1 te bevragen met
de oorspronkelijke procedurele volgorde en groep 2 met de aangepaste procedurele volgorde.
Hypotheses zijn statistische met SPSS getoetst, waar invloeden van buitenaf zijn uitgesloten doordat
elke individuele participant (afhankelijk van de groep) van dezelfde praktische bedrijfscontext
hebben dezelfde begripsvragen met een andere volgorde gekregen. Binnen dezelfde praktische
bedrijfscontext van 1 overheidsorganisatie, hadden de participanten affiniteit voor IT- en
bedrijfsprocessen met diverse functies.

5.2.

Conclusies

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de centrale hoofdvraag: " Wat is het effect van de
evaluatietechniek op het intuïtieve begrip van de PGA-notatie bij verschillende typen
belanghebbenden en in hoeverre verschilt het intuïtieve begrip tussen de typen belanghebbenden?".
Hiervoor is een kwantitatief experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het intuïtief begrip van de
PGA-notaties bij verschillende varianten van de evaluatietechniek en tussen de verschillende typen
belanghebbenden.
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Uit de resultaten van het literatuuronderzoek (i.e. deelvraag 1) blijkt dat er verschillende methodes
zijn toegepast om de intuïtieve begrijpelijkheid bij verschillende typen belanghebbenden te
evalueren. Door de verschillende toepassingen van de evaluatiemethodes, is tot de conclusie
gekomen dat er geen eenduidige evaluatiemethode is om de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGAnotaties bij verschillende typen belanghebbenden na te gaan.
Op basis van een deductieve aanpak wordt bijgedragen aan het evalueren van de intuïtiviteit van de
PGA-notaties (i.e. deelvraag 2). In het experiment wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de
onafhankelijke variabele (i.e. oorspronkelijke en aangepaste procedurele volgorde in fase 1 van de
evaluatiemethode van Bork et al. (2019)) op de afhankelijke variabele (i.e. intuïtieve
begrijpelijkheid). Uit analyse blijkt dat zowel voor de Notation Association als voor de Case Study er
geen verschil is in de intuïtieve begrijpelijkheid binnen de initiële PGA-notaties tussen de
oorspronkelijke - of alternatieve evaluatiemethodes.
Door een gebrek aan analyse van intuïtieve begrijpelijkheid tussen de typen belanghebbenden wordt
bijgedragen aan het evalueren van de intuïtieve begrijpelijkheid bij de verschillende typen
belanghebbenden (i.e. deelvraag 3). In het experiment wordt onderzoek gedaan naar de invloed van
de onafhankelijke variabele (i.e. typen belanghebbenden) op de afhankelijke variabele (i.e. intuïtieve
begrijpelijkheid). Uit analyse blijkt dat zowel voor de Notation Association als voor de Case Study er
geen verschil is in het intuïtieve begrip binnen de initiële PGA-notaties per type belanghebbende.
Wel kan er worden aangegeven dat de belanghebbende Architect gemiddeld de hoogste intuïtieve
begrijpelijkheid heeft voor zowel de Notation Association als de Case Study ten opzichte van de
andere typen belanghebbenden.
Voor het zoeken naar antwoord op de centrale hoofdvraag is gekozen voor het uitvoeren van een
experiment binnen een praktische bedrijfscontext. Uit de praktische bedrijfscontext blijkt ongeacht
het verschil in de intuïtieve begrijpelijkheid tussen de alternatieve evaluatietechniek en de
oorspronkelijke evaluatietechniek en hierdoor ook geen verschil is in de intuïtieve begrijpelijkheid
van de initiële PGA-notaties tussen de typen belanghebbenden, dat de belanghebbende Architect
wel een hogere intuïtieve begrijpelijkheid heeft ten opzichte van de andere typen belanghebbenden.

5.3.

Aanbevelingen voor de praktijk

De resultaten van de omwisseling van de procedures Notation Association en Case Study uit fase 1
van de evaluatiemethode (Bork et al., 2019) en het feit dat hiervoor de initiële PGA-notaties zijn
gebruikt, geven aanleiding om deze procedures nog niet om te wisselen maar door eerst te kiezen
voor een populatie participanten die praktijkervaring hebben met de PGA-notaties. Hiermee worden
de ervaringen van de participanten als belangrijke factor gekenmerkt voor het meten van het
intuïtief begrip. En vervolgens te kiezen voor de toepassing van fase 2 van de evaluatiemethode
(Bork et al., 2019), waar eventueel nieuwe PGA-notaties uit ontstaan.
Als uitbreiding op bovenstaande aanbeveling kunnen deze nieuwe PGA-notaties worden toegepast
op de populatie participanten die geen praktijkervaring hebben met de PGA-notaties. De
aanbeveling hierbij is om deze nieuwe PGA-notaties toe te passen met de alternatieve
evaluatiemethode van Bork et al. (2019). Zodoende kan het intuïtief begrip worden gemeten tussen
de populaties participanten met en zonder praktijkervaring van de PGA-notaties. Enerzijds een
vergelijking tussen de oorspronkelijke – en alternatieve evaluatiemethode (Bork et al., 2019). En
anderzijds een vergelijking tussen de initiële – en de nieuwe PGA-notaties.
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5.4.

Aanbevelingen voor verder onderzoek

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, kunnen er een aantal aanbevelingen worden
gemaakt voor verder onderzoek.
Door de beperkte aantal respondenten in een specifiek bedrijfscontext, zou gekozen kunnen worden
om binnen dezelfde praktische bedrijfscontext meer respondenten met een grotere variëteit aan
functies te laten deelnemen. Tegelijkertijd zou ook gekozen kunnen worden om de groepen niet in
te delen op basis van IT-stakeholders en Business stakeholders, maar op basis van
modelleringskennis. Hierdoor kan niet alleen beter inzicht worden verkregen in de intuïtieve
begrijpelijkheid per type belanghebbende, maar ook dat per niveau inzicht wordt verkregen in de
intuïtiviteit.
Er is verder gebleken dat de participanten geen praktijkervaring hebben met de PGA-notaties.
Hierdoor zou gekozen kunnen worden om de notaties te experimenteren dat meer toegankelijk is
binnen de bedrijfscontext.
Een ander uitkomst gaat over de duur van het interview. De participanten namen deel aan het
tweede deel van het onderzoek, omdat er werd aangegeven dat het hooguit een half uur zou duren
dat niet al te veel tijd in beslag zou nemen. In de praktijk is gebleken dat elke interview meer dan
een half uur duurde. De aanbeveling zou kunnen zijn om de werkelijke duur van het interview aan te
geven, dat op basis van enkele tests binnen de eigen kennis – of familiekring uitgevoerd kunnen
worden. Hierdoor zullen de respondenten een bewustere keuze maken om deel te nemen aan het
onderzoek.
Een variant op bovengenoemde aanbeveling zou kunnen zijn om voor het interview een langere tijd
te claimen dan dat voor dit onderzoek is toegepast. Dit kan eventueel een oplossing bieden voor het
feit dat er een beperkte aantal respondenten hebben deelgenomen aan het totale onderzoek.
Verder zijn tijdens de gesprekken gebleken dat, vanwege een gebrek aan de juiste rechten van de
applicaties, er geen video opnames gemaakt konden worden. Een aanbeveling zou kunnen zijn om
applicaties ruim van tevoren te testen op hetgeen dat voldoet aan de beschrijvingen in het
conceptueel ontwerp van de methodologie (zie hoofdstuk 3.1).
En tot slot was er vanwege het digitale interview een risico aanwezig, waarbij de participanten
konden spieken op eerdere antwoorden of via internet op zoek gaan naar een antwoord. Dit risico
heeft tot gevolg dat het intuïtief begrip niet goed gemeten kan worden. Een aanbeveling zou kunnen
zijn om de procedures van de Term Association en Case Study mee te nemen in Limesurvey en om
alleen Notation Association op papier te doen conform de volgorde dat toegepast wordt binnen de
oorspronkelijke - of de alternatieve evaluatiemethode van Bork et al. (2019).
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Bijlage 1 Begrippenlijst
In onderstaande tabel worden de begrippen uitgelegd die in dit rapport zijn beschreven.
Begrippen/Afkortingen
ArchiMate
Belanghebbenden

Omschrijving
Een generieke (visueel) modelleertaal met standaard notaties die de aandachtsgebieden
van de EA beschrijven, analyseren en communiceren (The Open Group, 2019).
Een persoon of organisatie die invloed ondervindt/uitoefent op een specifieke organisatie,
besluit, product of project.
Business Stakeholder: Een persoon of organisatie die de onderneming kan beïnvloeden of
door de onderneming beïnvloed worden.

BPMN (Business Process
Model and Notation)
Business
DSML (Domain Specific
Modeling Language)
EA (Enterprise Architecture)

Effect
Effectiviteit

Empirische evaluatie

Evaluatietechniek

IT-Stakeholder: Een persoon of organisatie die beïnvloed worden of zelf invloed uitoefenen
op de uiteindelijke werking van een systeem.
Een specifieke modelleertaal oftewel een DSML dat gebruikt wordt om de concepten in
kaart te brengen binnen de context van een specifiek bedrijfsprobleem (Roelens & Bork,
2020).
Een organisatie met eindgebruikers en management die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de bedrijfsprocessen met ondersteuning van de informatievoorzieningen.
Een domein specifieke modelleertaal met als doel om de complexiteit van het modelleren
te verminderen door gebruik te maken van notaties die bij de eindgebruikers bekend zijn
(Roelens & Bork, 2020).
Een samenhangend geheel van principes, methoden en modellen die gebruikt worden bij
het ontwerp en realisatie van de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen,
informatiesystemen en infrastructuur van een onderneming (Lankhorst, 2017, p. 3).
Een uitwerking of het gevolg van een onderzoek, waarmee de effectiviteit wordt gemeten.
Een afhankelijke variabele in het onderzoek waarbij wordt gekeken naar het aantal
correcte antwoorden op de begripsvragen, oftewel dat de goede activiteiten worden
uitgevoerd om de doelstelling te realiseren.
Een systematische verzameling en analyse van gegevens, waarbij de bekendheid wordt
vastgesteld en conclusies worden getrokken op basis van het verzamelen, analyseren en
categoriseren van gegevens.
Een specifiek middel waarmee een evaluatie wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld de
benodigde data te verzamelen en de daarvoor benodigde bronnen te gebruiken.
Oorspronkelijke evaluatietechniek: Een bestaande evaluatietechniek die toegepast wordt,
voordat de manier van data verzamelen en bronnen gebruik wordt aangepast.

Intuïtiviteit/Intuïtieve
begrijpelijkheid
IT (Information Technology)
Methode
Methodieken
Modellen
Notatie

Alternatieve evaluatietechniek: Een evaluatietechniek met een aangepaste manier van
data verzameling en bronnen gebruik.
Het onmiddellijk begrijpen van een diagram zonder enige voorkennis of opleiding (Jošt et
al., 2016).
Een term die alle vormen van technologie omvat, voor het creëren, opslaan, uitwisselen en
gebruiken van informatie.
Een werkwijze die voor het oplossen van problemen worden gebruikt.
Een algeheel combinatie van procedures en werkwijzen die voor het oplossen van
problemen worden gebruikt.
Een ter beschikking gestelde middelen om de werkelijkheid te beschrijven of weer te
geven.
Een visuele weergave van elementen om de betekenis af te kunnen leiden (Bork et al.,
2019).
Initiële PGA-notatie: Een PGA-element die toegepast is in de evaluatietechniek van Bork et
al. (2019), voordat de notatie is verbeterd.

PGA (Process Goal
Alignment)

Nieuwe PGA-notatie: Een PGA-element die door de evaluatietechniek van Bork et al.
(2019) is verbeterd en hiermee tot een nieuwe notatie heeft geleid.
Een specifieke DSML waarmee goede strategische afstemming kan worden bereikt in de
bedrijfsarchitectuur, wat ervoor zorgt dat de bedrijfsinfrastructuur en de -processen
overeenkomen met de strategie (Roelens & Bork, 2020).
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Processen & Systemen

Principes
Strategic Fit
Subject-design

Validiteit

Volgorde van de procedure

Proces: Een verzameling van onderlinge samenhangende middelen en activiteiten die
invoer omzet naar uitvoer, zodat een dienst of service wordt geleverd.
Systeem: Een verzameling van onderlinge samenhangende elementen (met elk een
zelfstandige functie) die op elkaar zijn afgestemd met een gemeenschappelijk doel.
Een manier waarop iets werkt of in elkaar zit, oftewel regels waar aan gehouden worden.
Mate waarin de bedrijfsactiviteiten (i.e. interne infrastructuur en processen) de
bedrijfsstrategie ondersteunen.
Between subject-design: Een experimenteel ontwerp waarbij het experiment wordt
uitgevoerd door meerdere groepen om de onderzoeksresultaten tussen de groepen te
vergelijken, zodat de voor de hand liggende verschillen worden verklaard.
Within subject-design: Een experimenteel ontwerp waarbij het experiment wordt
uitgevoerd door één groep om de onderzoeksresultaten van dezelfde groep te
achterhalen.
Interne validiteit: Mate waarin met zekerheid de vastgestelde onafhankelijke en
afhankelijke variabele relatie niet door andere factoren worden verklaard.
Externe validiteit: Mate waarin de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere
omstandigheden en groepen.
Een vastgestelde werkinstructie voor personen of organisatie om activiteiten volgordelijk
(logische stappen na elkaar) uit te kunnen voeren.

Tabel 12 Begrippenlijst
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1997

2018

2012

2014

2011

2019

2007

2021

2021

2018

2019

2015

2019

Graphical representation of programs in a demonstrational visual shell-an empirical evaluation
AUTEUR: Francesmary Modugno, Albert Corbett, Brad Myers

Symmetric Evaluation of Multimodal Human-Robot Interaction with Gaze and Standard Control
AUTEUR: Ethan R. Jones, Winyu Chinthammit, Weidong Huang, Ulrich Engelke, Christopher Luegi

Intuitiveness and creativity in groups: cross-level interactions between group conflict and individ....
AUTEUR: Moon Joung Kim, Jin Nam Choi, Oh Soo Park

Exploring the impact of interface signs’ interpretation accuracy, design, and evaluation on web usability
AUTEUR: Muhammad Islam Nazrul, Franck Tétard

Using real option analysis for highly uncertain technology investments: The case of wind energy technology
AUTEUR: Shun-Chung Lee

Intuitive Understanding of Domain-Specific Modeling Languages: Proposition and Application of ....
AUTEUR: Dominik Bork, Christine Schrüffer, Dimitris Karagiannis

Empirical studies in reverse engineering: state of the art and future trends
AUTEUR: Paolo Tonella, Marco Torchiano, Bart Du Bois, Tarja Systä

Examining interaction techniques in data visualization authoring tools from the perspective of goals.....
AUTEUR: Sadia Rubab, Junxiu Tang, Yingcai Wu

NNBlocks: a Blockly framework for AI computing
AUTEUR: Tai-Liang Chen, Yi-Ru Chen, Meng-Shiun Yu, Jeng-Kuen Lee

The Perceived Ease of Use and Usefulness of Loop: Evaluation and Content Analysis of a Web-Base....
AUTEUR: A.M. Kurahashi, J.N. Stinson, M.v. Wyk, S. Luca, T. Jamieson, P. W., J.A. C., B. L., E. C., A. R., A. H.

Usability validation of a real time three-dimensional visualization-mapping model
AUTEUR: Ranit Eldar, Dafna Fisher-Gewirtzman

Health State Utilities Associated With Attributes of Weekly Injection Devices for Treatment of Type ....
AUTEUR: L.S. Matza, K.D. Stewart, E.W. Davies, R. Packowski, K.S. Boye

Empirical Research in Mid-Air Interaction: A Systematic Review
AUTEUR: Panayiotis Koutsabasis, Panagiotis Vogiatzidakis

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

#

2011

Titel & Auteur

Complementing Business Process Verification by Validity Analysis: A Theoretical and Empirical Evaluation
AUTEUR: Maya Kaner, JPnina Soffer

Publicatiejaar

2

Gerelateerd

Tabel 13 Analyseresultaat Building blocks-methode
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N

N

J

N

J

J

J

J

J

N

J

N

J

N

J

N

J

Methods

J

J

J

J

N

J

N

J

N

N

J

J

J

N

J

Intuitiveness

2021

Effectiveness

A technique for evaluating and improving the semantic transparency of modeling language notations
AUTEUR: Dominik Bork, Ben Roelens

N

N

J

J

N

N

J

8

0

0

0

0

0

36

0

37

0

11

0

0

3

0

Google Scholar
Referentie
Web of Science
Empirical
evaluation

1

32

15

1

6

0

0

153

8

95

16

33

1

30

9

1

Bijlage 2 Analyse Selectiecriteria Literatuuronderzoek t.b.v. de
Theoretische Kader

Onderstaande tabel is een gedetailleerd analyseresultaat van het literatuuronderzoek en geeft het
eindresultaat weer van de 7 artikelen die relevant zijn na het toepassen van de selectiecriteria.

Bijlage 3 Samenvatting Resultaten Literatuuronderzoek t.b.v. de
Theoretische Kader
Bork and Roelens (2021)
Bork and Roelens (2021) stellen een methode voor waarmee notaties op een iteratieve wijze kan
worden ontwikkeld en geëvalueerd. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande evaluatie- en
verbeteringstechniek die verder wordt uitgebreid, waarmee wordt beoogd dat de notaties in de
richting van de semantische transparantie worden gestuurd. De semantische transparantie van de
notatie zou als eigenschap aan ongetrainde gebruikers de intuïtieve betekenis van de notatie moet
suggereren. Hierbij wordt aangegeven dat de notatie van belang is voor het efficiënt gebruik en voor
het juiste begrip van modellen. Verder wordt hierbij aangegeven dat de notatie voor domein
specifieke modelleringstalen moeten worden afgestemd op de kennis, overtuiging en verwachting
van de gebruikers. De modellen zouden moeten zorgen voor het verminderen van de systeem
complexiteit, waar de relevante aspecten worden benadrukt voor manieren om mensen te begrijpen
en te communiceren. Maar door de groei van de complexiteit binnen de organisaties, hebben
modellen een belangrijke rol om het begrip van de communicatie tussen de belanghebbende te
vergemakkelijken. Hierdoor worden voortdurend nieuwe domein specifieke modelleringstalen
ontwikkelend en bestaande herzien. De intuïtieve notatie van de modelleringstaal is dan hierbij van
belang om het doel van efficiënte communicatie te bereiken. Doordat de aanpak van de techniek op
willekeurige modelleringstalen kunnen worden toegepast, wordt de haalbaarheid van de techniek
aangetoond over twee cycli van Action Design Research (ADR) waar de evaluatie en verbetering van
de semantische transparantie van PGA wordt gebruikt. De evaluatie toont dan de effectiviteit van de
techniek aan, door de nieuwe notatie te vergelijken met de oorspronkelijke notatie. De methode
Action Design Research (ADR) en het chronologische toepassingsproces resulteert verder in een
evaluatie- en verbeteringstechniek voor notaties. In ADR worden ontwikkelingen van het artefact
ondersteund door de reflectie- en leerfasen, waarbij het meest effectieve gebruik van de artefacts
worden gestuurd. De ADR is onderverdeeld in vier fasen "probleem formulering", "bouwen,
ingrijpen en evalueren", "reflectie en leren" en "formalisatie van leren". De evaluatie- en
verbeteringstechniek bestaat verder uit het evalueren van een initiële notatie en uit het ontwikkelen
en evalueren van een nieuwe notatie voor de semantische transparantie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een vergelijkende evaluatie dat het effect van de techniek aantoont. Het effect kan
worden aangetoond door gebruikersparticipatie en empirische evaluatie, waarbij de behoeften,
verlangens en verwachtingen worden beoordeeld. De semantische transparantie oftewel de
intuïtiviteit kan alleen worden geëvalueerd als de kennis, overtuiging en vaardigheden van de
gebruikers bekend zijn.
Aan het onderzoek hebben in totaal 139 studenten meegedaan met de masteropleiding IT
Management. De participanten zijn willekeurig onderverdeeld in twee groepen, waarvan groep A uit
70 en groep B uit 69 participanten bestond. De gemiddelde leeftijd was 22 jaar en 41% vrouw.
Verder was er geen kennis aanwezig van de PGA-methode, maar wel van Requirements Engineering
(86%), Business Process Management (90%) en Enterprise Architecture (34%).
De techniek is samengesteld door twee fasen die verder zijn ontbonden in verscheidene taken. De
eerste fase richt zich op het evalueren van een initiële versie van een notatie, waarbij de tweede
fase zich richt op het ontwikkelen en evalueren van een verbeterde notatie. Nadat een instructie is
gegeven worden vier kern taken (term associatie, notatie associatie, case study en feedback)
voorgesteld om een initiële notatie te evalueren. In de term associatie worden participanten enkele
termen getoond die bij elke term een drietal grafische weergaven tekenen dat het meest intuïtief is.
Deze notaties worden gekwalificeerd in groepen van vergelijkbare weergaven en worden vergeleken
met elkaar waarbij de meest getekende notaties potentiële verbeteringen kunnen zijn. In de notatie
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associatie worden aan participanten initiële notaties getoond die bij elke notaties een drietal termen
noteren dat op-popt. De resultaten worden gekwalificeerd in groepen die in percentages aangeven
of de term overeenkomt met de oorspronkelijke term. In de case study worden aan participanten
een tekstuele context gegeven, zodat modellen worden gemaakt of geïnterpreteerd binnen een
gegeven tijdstip. In de feedback worden de resultaten geëvalueerd en gepresenteerd aan de
participanten. De tweede fase omvat twee taken, te weten de notatie correctie en de vergelijkende
evaluatie. In de notatie correctie wordt gefocust op een evaluatie van semantische transparantie van
een initiële notatie. Bij een lage score of een negatieve feedback hierover, wordt gevraagd om een
correctie op de notatie uit te voeren. In de vergelijkende evaluatie worden correcties empirisch
geëvalueerd en vergeleken met de initiële notatie. Aan participanten worden de initiële en
gecorrigeerde notaties getoond, waarbij hun voorkeuren worden gedefinieerd.

Bork et al. (2019)
Bork et al. (2019) stellen een nieuwe methode voor waarmee de intuïtiviteit van notaties op een
participatieve wijze worden ontwikkeld en empirisch worden geëvalueerd. Door het toepassen van
bestaande modellen en visualisaties, wordt beoogd om de intuïtiviteit van notaties te beoordelen.
Het correct begrijpen van conceptuele modellen en gebruiken van modelleertalen zijn bij grafische
weergaven van belang voor de intuïtieve begrijpelijkheid. Het ontwerp- en evaluatietechniek
ondersteunt procedureel de specialisten om de intuïtiviteit van notaties empirisch te evalueren. De
techniek bestaat uit een term associatie experiment, een notatie associatie experiment en een case
study experiment, waar de intuïtiviteit alleen door bekendheid van kennis, overtuiging en
vaardigheden van gebruikers kan worden geëvalueerd. De modeleertalen ondersteunen de
weergaven bij menselijke gebruikers, door het vergroten van het zien en het verminderen van het
denken en begrijpen. Hierdoor moeten intuïtief begrijpelijke weergaven worden ontworpen. Ook
zorgt de toenemende vraag naar intuïtief begrijpelijke grafische notaties ervoor dat notaties moeten
leiden tot een intuïtief begrip. In verhouding met bestaande notaties worden nieuwe notaties
intuïtiever geëvalueerd, omdat potentiële gebruikers deel uitmaken van het ontwerpproces. En om
deelnemers te betrekken bij het creëren en evalueren van notaties, worden bestaande notaties
verbeterd ten behoeve van het intuïtieve begrip.
Aan het onderzoek hebben in totaal 15 studenten meegedaan met de masteropleiding Information
Science. De meeste participanten waren mannen (87%) tussen de 25 en 29 jaar die in het tweede
semester zitten. Het onderzoek toonde aan dat de participanten enige ervaring hadden met
modellering en meta-modellering, fundamentele ervaring hadden met Business Process Modelling
en geen ervaring hadden in Risk Management and Business Continuity Management.
Een nieuwe evaluatietechniek omvat drie onafhankelijke experimenten "termassociatie",
"notatieassociatie" en "case study". Eerst worden definities van termen geïntroduceerd en
vervolgens de individuele type modellen. Daarna worden de drie onafhankelijke experimenten
uitgevoerd, gevolgd door het presenteren van de conclusies. In de associatie-fase worden termen
verstrekt aan participanten, waarbij op individuele basis een of meerdere weergaven worden
getekend bij elke term die als meest intuïtief wordt beschouwd. In de notatieassociatie-fase worden
weergaven verstrekt, waarbij op individuele basis een drietal op-poppende intuïtieve termen
genoteerd. In de casestudy-fase worden specifieke en korte case studies aangereikt om termen en
weergaven op een intuïtieve wijze te combineren.
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Chen et al. (2021)
Chen et al. (2021) stellen een nieuwe en gebruiksvriendelijke ontwerpaanpak voor waarmee een
web-gebaseerde framework wordt ontwikkeld en hiermee de intuïtiviteit, significantie,
bruikbaarheid en impact wordt geëvalueerd. De benadering maakt gebruik van een visueel
programmeringstaal dat door Google is voorgesteld. De ontwerpaanpak omvat een vijftal
procedures waarmee achteraf per procedure de bruikbaarheid van een geïntegreerd framework
wordt beoordeeld. De evaluaties zijn verder geschikt voor traditionele optimalisaties die direct de
effectiviteit weergeeft. Het evalueren van het bruikbaarheids-framework maakt gebruik van
enquêtes, waarbij het resultaat wordt gebruikt voor het aanvullen van het framework. De
effectiviteit wordt door het gebruik van een GUI-oplossing onderzocht, waar de bruikbaarheid en
effectiviteit bij jonge leerlingen en beginners worden bevorderd en verbeterd. Er wordt positief
gereageerd op de intuïtiviteit van het framework, dat van belang is voor de bruikbaarheidsevaluatie.
Aan het onderzoek hebben in totaal 20 studenten meegedaan met de masteropleiding Computer
Science met enige programmeerkennis en GUI kennis en die verder geen ervaring hebben met AIplatforms.
In eerste instantie zijn de introducties van diverse literatuur en de grote bijdragen van elk
geselecteerde literatuur doorgenomen. Hierbij zijn de bijdragen van de auteurs in overweging
genomen, waarbij in totaal vijf doelen zijn geselecteerd. Vervolgens zijn de interactietechnieken voor
elk doel beoordeeld. En ten slotte zijn de evaluaties van interactietechnieken beoordeeld. In de
concept introductie stap worden instructies over de operaties van de geïntegreerde framework
gegeven, maar ook functies en uitvoeringsinstructies. Het doel is om een basiskennis op te kunnen
bouwen voordat de richtlijnen worden gebruikt. In de pre-test stap wordt het framework bij een
vooraf gespecificeerd basisonderwerp gebruikt. Het doel is om de intuïtiviteit van een visuele inhoud
te beoordelen en er wordt vastgelegd hoelang de participant ervoor doet om het onderwerp te
voltooien. In de zelfstudie stap worden de functies en werking van het framework uitgelegd, door
een vraag en antwoord interactie. In de post-test stap wordt geëist om geavanceerde onderwerpen
in te vullen, dat de inhoud bevat door optimalisaties. Ook hier worden de tijdstippen gemeten hoe
lang een participant bezig was, om te controleren of de activiteiten zijn verbeterd door de uitleg van
het framework. In de maatregel stap worden eerst een vragenlijst ingevuld gevolgd door een
vragenlijst die de thema's onderzoeken. Hier wordt geëvalueerd naar de bruikbaarheid en de
gebruikerservaringen. En vervolgens wordt de impact op de server beoordeeld. Om te kunnen
achterhalen of de richtlijnen een belasting is voor de server.

Tétard and Nazrul Islam (2014)
Tétard and Nazrul Islam (2014) onderzoeken de bruikbaarheid en de invloeden van intuïtieve
interfacetekens bij het ontwerpen en evalueren van gebruikersinterface. De
bruikbaarheidsevaluatie-methode van een GUI verbeterd de intuïtieve interfacetekens en beïnvloedt
de gebruikers. De directe en indirecte interpretatie van interfacetekens zorgen voor de effectiviteit,
efficiëntie en tevredenheid bij gebruikers, waarbij de resultaten van de evaluatie door ontwerpers
worden getest, geverifieerd en gevalideerd. De effectiviteit wordt bereikt door een succesvolle
communicatie van ontwerper naar systeem en van systeem naar gebruikersinterface. Het opnieuw
ontwerpen van interfacetekens zorgt ervoor dat de interfacetekens intuïtief toenemen.
Aan het onderzoek hebben in totaal 17 studenten meegedaan met enige kennis van internet en web
browsers op een webapplicatie.
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De empirische onderzoeksaanpak wordt door twee fase gevolgd, voor het kunnen uitvoeren van drie
gebruikerstesten. Eerst worden alle tekens van een webapplicatie geselecteerd, vervolgens worden
studietaken voorbereid waarbij participanten worden aangenomen en ingepland. Een eerste test
wordt uitgevoerd (ten behoeve van de interface-teken) door elk participant, gevolgd door een
tweede test (bruikbaarheidstest). Alvorens een derde test wordt uitgevoerd, worden de test
gegevens geanalyseerd en beoordeeld op gebruikersinterpretaties, impact op web-bruikbaarheid en
op mogelijke tekens richtlijnen dat voor het ontwerpen te vinden is. In de derde tekst worden
interface-tekens van de bestudeerde applicaties geselecteerd en her-ontworpen volgens de
richtlijnen uit tweede test. In de test worden vervolgens de originele en de her-ontworpen tekens
uitgevoerd. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd, waar verbeteringen worden
geobserveerd en ten slotte besproken met de participanten.

Eldar and Fisher-Gewirtzman (2019)
Eldar and Fisher-Gewirtzman (2019) onderzoeken de bruikbaarheid en geschiktheid van een
visualisatiemodel, door de stappen van Human Computer Interface-methode te gebruiken die
effectief zijn bij het evalueren van visualisaties. Door het uitvoeren van een analytische en
empirische expert evaluatie, wordt de methode aanpassend geëvalueerd en verbeterd. Hiermee
worden bruikbaarheidsproblemen geïdentificeerd en worden acceptatiegeschiktheid bevestigd voor
ontwerpers. De analytische methode gebruikt verschillende methodologiecontexten om de
geschiktheid te bepalen. Bij de analytische evaluatie beoordeeld de expert een bepaalde
gebruikersinterface, waarbij factoren worden bepaald die het model begrip van de expert
verhinderen en ondersteunen. De evaluatiemethode is verder voor visualisatiemodel een effectief
middel om visualisaties te evalueren in alle stadia van het ontwerpproces en verbeterd de
communicatie tussen de functies. Het visualisatiemodel verbeterd ook de besluitvorming tijdens het
ontwerpproces en is effectiever bij het communiceren met professionals en klanten. De evaluatie
van de bruikbaarheid wordt nog effectiever als de expert niet ook de ontwikkelaar is. Voor de
empirische methode wordt de heuristieke-evaluatie gebruikt, die volgens de Human Computer
Interface-methode de geschiktheid bepaalt, de gebruikerstest uitvoert en ook de vragenlijst uitvoert.
Minder visuele informatie levert een grote mate van beoordelingsnauwkeurigheid en de combinatie
van geometrische- en selectieve gegevens leveren voldoende visuele informatie voor een
beoordeling.
Aan het onderzoek hebben in totaal 5 experts meegedaan met 15 jaar ontwerp ervaring uit het
bedrijfsleven. Deze keuze is gemaakt om meer inzicht te verkrijgen in het gebruik van visualisatieinterfaces en om potentiële problemen te kunnen identificeren.
De heuristieke-evaluatie is gebaseerd op een 3 stappen evaluatie proces fasen "instructie-fase",
"evaluatie uitvoer-fase" en "analyse-fase" van human computer interface-methode, die aangepast is
door eigen ervaringen en door onderzoeken. Voor de eerste stap is eerst een profiel van een
typische ontwerper ontwikkeld, gebaseerd op literatuuronderzoek en probleemgestuurde ontwerp
casestudies. Ook zijn verder diverse instructies gepresenteerd, zoals een voorbereid script, een case
study (scenario's), de functionele eisen, een tweetal literatuurbeschrijvingen over schema's met
kleurcodes en de visuele weergaven hiervan. Voor de tweede stap is een case study met tweetal
heuristieke-gebruikerstests uitgevoerd voor twee visuele schema's. De nadruk lag op de ervaringen
en het begrijpen van de mogelijkheden en resultaten van het model. En voor de derde stap zijn de
vergeleken resultaten geanalyseerd, problemen en verschillen geïdentificeerd, voordelen en
toekomstige uitdagingen geïdentificeerd.
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Rubab et al. (2021)
Rubab et al. (2021) onderzoeken de interactietechnieken die bijdragen aan het verkennen,
bedenken en interpreteren van visualisaties vanuit de menselijke perspectief, door de bruikbaarheid
en intuïtiviteit te evalueren. De tools bij visualisaties helpen de gebruikers om visualisaties te maken,
te verkennen of te presenteren. Er worden onder andere expressieve ontwerpen gemaakt of
gegevens worden uit visualisaties geëxtraheerd. Het creëren en extraheren van visuele weergaven
ondersteunt de effectiviteit, waarbij in de communicatie de nadruk wordt gelegd op het evalueren
van de effectiviteit. De interactietechnieken zijn de kloof tussen de menselijke cognitie (mentale
model) en de doelen die bereikt worden met de visualisatietools. Er wordt aangetoond hoe effectief
de menselijke cognitie in de interactietechnieken worden ondersteund. Door de relaties tussen de
menselijke cognitie en de doelen, worden de cognitieve activiteiten geïdentificeerd. In principe
worden menselijke cognities ingeschakeld wanneer ze taken uitvoeren in de tools.
Aan het onderzoek hebben geen participanten meegedaan, aangezien het onderzoek een
deskresearch betrof.
De interactietechnieken "Creation", "Expressive", "Exploration", "Presentation" en "Extraction"
hebben elk ondersteunende ontwerpprocessen. Voor Creation betreft dit het element naar de
gewenste visuele weergave en de vooraf gedefinieerde sjabloon naar de gewenste weergave. Voor
Expressive betreft dit de expressieve en diverse ontwerpen, aangepaste grafieken en expressieve en
geautomatiseerde ontwerpen. Voor Exploration betreft dit identificeren van attributen, afleiden van
meningen, externe gedachten en verkennen van relaties. Voor Presentation betreft dit templategebaseerde presentatie en gebruikers-gedefinieerde presentatie. Voor Extraction betreft dit het uit
elkaar trekken van weergaven of teksten. Een directie interactie bepaalt de relatie tussen de taak en
de cognitieve capaciteit, waarbij de ervaringen en domeinkennissen worden gepresenteerd. De
samenhang tussen de interactieve proces en het mentale proces worden door eigen feedback
waargenomen. De cognitieve activiteiten kunnen ten behoeve van de evaluatie bij concentratie
worden uitgevoerd. Interacties met voorspelbare volgorde en duidelijke oorzaak-gevolg relaties zijn
effectief. En bij een langere periode kan er beter worden geobserveerd. Hierbij kan voor iteratieve
verfijning van interacties, mogelijk een herontwerp een rol spelen.
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Bijlage 4 Stappenplan voor het uitvoeren van het onderzoek
Onderstaande stappen geven aan hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd.
1. Er wordt eerst een begeleidende e-mail geschreven, waarin wordt uitgelegd wat de
participanten te wachten staat. Hierin is de link opgenomen naar het experiment.
a. Bij het klikken op de link, heeft de deelnemer wellicht interesse over deelname. Ga
door met Stap 2.
b. Bij geen reactie wordt met 1 week verschil, hooguit twee herinneringsmails
gestuurd. Als de deelnemer alsnog de link aanklikt, is de interesse gewekt van de
deelnemer voor potentiële deelname. Ga dan door met Stap 2.
c. Bij een lage deelname zal een derde (laatste) herinneringsmail worden gestuurd. Of
bij uitzondering zal gebruik worden gemaakt van de professionals via "LinkedIn". Ga
door met Stap 2.
2. Vervolgens wordt via Limesurvey het experiment mogelijk gestart, waarbij een korte
introductie van het experiment op het Welkomstscherm wordt gegeven. Tegelijkertijd is een
verklaring opgenomen, waarbij de deelnemer akkoord gaat en instemt om mee te doen aan
het afstudeeronderzoek.
a. Bij het klikken op Ja start het onderzoek voor de deelnemer. Ga door met Stap 3.
b. Bij het klikken op Nee stopt het onderzoek voor de deelnemer. Ga door met Stap 5.
3. Op dit scherm worden alle contextvragen op een pagina getoond. Nadat de vragen zijn
beantwoord kan de deelnemer verder gaan naar de volgende pagina. Ga door met Stap 4.
4. Op dit scherm heeft de deelnemer de gelegenheid om een datum te prikken voor de tweede
deel van het experiment en om zijn e-mail op te geven, zodat ik voorbereid het interview
kan uitvoeren met de deelnemer.
a. De deelnemer heeft op deze scherm de gelegenheid om de datum en zijn e-mail niet
in te vullen en door te gaan naar het bedankscherm. Als de deelnemer doorgaat
naar het volgende scherm, worden zijn antwoorden op de contextvragen wel
bewaard. Ga door met Stap 5.
b. De deelnemer gaat alsnog naar Stap 5, wanneer de datum en zijn e-mail wel wordt
ingevuld. Ook hier geldt dat de antwoorden op de contextvragen worden bewaard.
5. Deze stap is het einde van de eerste deel van het experiment.
a. Als de deelnemer heeft besloten om niet deel te nemen aan het experiment, dan is
dit het einde van het experiment.
b. Als de deelnemer geen datum en e-mail heeft ingevuld, dan is dit het einde van het
experiment.
c. Als de deelnemer een datum heeft geprikt en zijn e-mail heeft ingevuld, dan start de
tweede deel van het experiment binnen een week. Ga door met Stap 6.
6. Het tweede deel van het experiment is een online interview, dat met Microsoft Teams wordt
gehouden en opgenomen. Hier wordt gestart met een bedankwoord en bereidheid mee te
willen doen. Voordat de eerste interview start, wordt nogmaals erop verwezen dat de
deelnemer vrij is om aller tijden het experiment te beëindigen.
a. In eerste instantie krijgen de participanten van beide groepen een introductie.
b. Vervolgens starten beide groepen met de Term Association vraag.
c. Na Term Association vraag vervolgd groep 1 met Notation Association vraag en sluit
het interview af met Case Study.
d. Groep 2 daarentegen vervolgd na Term Association vraag met Case Study en sluit
het interview af met Notation Association vraag.
7. Afsluiting van het interview en bedankt voor het meedoen.
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1. Begeleidende e-mail
Beste deelnemer,
Na ruim twee jaar is het einde van mijn studie Business Process Management & IT aan de Open
Universiteit in zicht. In de laatste fase ben ik bezig met het opzetten van mijn afstudeeronderzoek,
waar ik aangekomen ben om data te verzamelen. Tijdens deze fase hoop ik antwoord te krijgen op
de vraag wat het effect is van de evaluatietechniek op het intuïtieve begrip van de PGA-notaties
(Process Goal Alignment) bij verschillende typen belanghebbenden. En in hoeverre dit effect
verschilt tussen de typen belanghebbenden.
Hiervoor wil ik mijn afstudeeronderzoek in twee delen uitvoeren, waarbij deel 1 bestaat uit een
enquête van 5 minuten en deel 2 is een online interview van niet meer dan een half uur. Bij deze
wil ik vragen om mij hierin te helpen met mijn afstudeeronderzoek.
Tijdens de eerste deel heb ik beoogd demografische gegevens (i.e. geboortejaar, opleiding, e.d.)
te verzamelen, dat voor mij de gelegenheid geeft om deelnemers strategisch te verdelen in
groepen. Omdat het interview individueel plaatsvindt, zullen de deelnemers niets van de
onderverdeling merken dat voor mijn analyse wel van belang is. Door verder op onderstaande link
te klikken start de eerste deel van mijn afstudeeronderzoek. Aan het einde van de eerste deel is er
een gelegenheid om een datum te prikken binnen de komende 7 dagen, zodat de tweede deel kan
starten. De onderstaande link is bruikbaar tot en met 8 april 2022, waarbij ik adviseer om gebruik
te maken van een PC of Laptop.
https://limesurvey.ou.nl/index.php/623631?lang=nl
Schroom niet om mij te bellen c.q. te mailen bij vragen. Voor nu alvast een prettige dag gewenst!
NB. Deelname aan beide onderzoeken is geen verplichting. Er bestaat de gelegenheid om zonder
enige reden, vóór of tijdens het onderzoek, te stoppen. Niet het minste maar wel het belangrijkste
is dat de verzamelde data de komende 10 jaar in het kader van mijn studie volledig
geanonimiseerd bewaard wordt.
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2. Welkomstscherm en Akkoordverklaring
Demografische context vragen
Welkom bij dit onderzoek dat tot doel heeft een vergelijkende evaluatie uit te voeren van twee
versies van de evaluatietechniek op het intuïtief begrip van de PGA-notatie. PGA (Process Goal
Alignment) is een domein specifieke modelleringstaal gericht op het afstemmen van
bedrijfsstrategie en processen.
In eerder onderzoek is de evaluatietechniek toegepast om de intuïtiviteit van de PGA-notaties te
beoordelen. Op basis van de verkregen informatie van de respondenten hebben de volgorde van
de evaluatie procedures invloed gehad op het intuïtieve begrip van de PGA-notaties. Hierdoor is
de volgorde van de evaluatietechniek aangepast.
Met dit onderzoek wordt beoogd om de voorgestelde verbetering te valideren. Hierbij wil ik
vragen om in de eerste deel de context vragen te beantwoorden dat de demografische gegevens
(i.e. geboortejaar, opleiding, e.d.) in kaart brengt, waarmee data wordt verzameld voor de tweede
deel van het onderzoek.
Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met de afstudeerder. Het
onderzoek zal ongeveer 5 minuten duren.
Afstudeerder: Mustafa Temel, mustafa@temel.tweak.nl, +31 6 16042951

Deze enquête is anoniem.
De registratie van uw enquêtereacties bevat geen enkele identificerende informatie over u, tenzij
er expliciet om gevraagd wordt.
Als u een identificatietoken heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze enquête, kunt u er zeker
van zijn dat deze token niet samen met uw antwoorden wordt opgeslagen. Het wordt beheerd in
een aparte database en wordt alleen bijgewerkt om aan te geven of u deze enquête wel of niet
heeft ingevuld. Er is geen manier om identificatietokens te matchen met enquêtereacties.

Verklaring van toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek
• Ik ben geïnformeerd over het onderzoek en heb de gegeven contextinformatie gelezen.
• Ik weet hoe ik vragen moet stellen over het onderzoek.
• Ik heb kunnen nadenken over mijn deelname aan het onderzoek.
• Ik begrijp dat ik het onderzoek op elk moment kan beëindigen en dat ik daar geen reden
voor hoef op te geven.
• Ik geef toestemming voor het gebruik van de tijdens dit onderzoek verzamelde gegevens
voor dit wetenschappelijk onderzoek.
• Ik begrijp dat alle informatie die ik verstrek aan dit onderzoek anoniem zal worden
verzameld en niet naar mij terug zal leiden.
• Ik begrijp dat de verzamelde gegevens 10 jaar veilig worden bewaard.
Als u de bovenstaande punten hebt gelezen en ermee instemt om deel te nemen aan het
onderzoek, klikt u op Ja en gaat u verder naar de enquête vragen.
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3. Demografische Vragen
Demografische Gegevens
* Verplichte vragen
Wat is uw geboortejaar?*
__________
Wat is uw hoogst genoten opleiding?*
• Voortgezet Onderwijs
• Middelbare Beroeps Onderwijs
• Hogere Beroeps Onderwijs (Bachelor)
• Wetenschappelijk Onderwijs/Universitaire Opleiding (Bachelor, Master)
• Anders: __________
In welke sector bent u werkzaam?*
• Academische sector
• Private sector
• Publieke sector
• Anders: __________
In welke functie bent u werkzaam?*
• Analist
• Architect
• Engineer
• Manager
• Adviseur
• Anders: __________
Heeft u ervaring met modelleertalen?*
• Ja
Ga door met de volgende vragen
• Nee
Welke modelleertalen kent u?*
• ER
• BPMN
• UML
• ArchiMate
• Anders: __________
Hoe beoordeelt u uw modelleer kennis/expertise?*
• Zeer laag (beginnend niveau)
• Laag
• Gemiddeld
• Hoog
• Zeer hoog (goeroe)
Hoeveel modellen heeft u ongeveer in de afgelopen 12 maanden gelezen, gebruikt en gemaakt?
Gelezen
Gebruikt
Gemaakt
• ER:
___
___
___
• BPMN:
___
___
___
• UML:
___
___
___
• ArchiMate:
___
___
___
• Anders:
___
___
___
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4. Online Interview Afspraak
Afspraak maken voor 2e deel van het onderzoek
Selecteer een datum voor een online interview.
• <datum>
Wat is uw e-mail adres? (U krijgt per e-mail een bevestiging van de afstudeerder met daarop een
datum en tijdstip voor de online interview. Komt het tijdstip u niet uit,
neem dan contact op met de afstudeerder voor een ander tijdstip.)
__________

Bevestigingsmail
Beste deelnemer,
Hartelijk dank voor uw deelname aan de eerste deel van het onderzoek. Hiermee bevestig ik uw
deelname aan deel twee van het onderzoek die uit een individueel interview bestaat.
Het interview wordt gehouden op <datum> en <tijdstip>.
<link voor video conference>
Graag tot ziens.
Afstudeerder:
Mustafa Temel, mustafa@temel.tweak.nl, +31 6 16042951
Datum is de geselecteerde datum van de deelnemer en tijdstip is door de afstudeerder bepaald. Er wordt
een Microsoft Teams bevestiging gestuurd, met daarin de link opgenomen naar de video conference.

5. Bedankscherm
Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête. Als u meer informatie wenst over dit
onderzoek, kunt u contact opnemen met de afstudeerder.
Afstudeerder: Mustafa Temel, mustafa@temel.tweak.nl, +31 6 16042951
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6. Procedures
Bedankwoord
Eerst wordt kennisgemaakt en vervolgens gevraagd of ik het interview mag opnemen.

Nogmaals bedankt dat je wilt meedoen met het tweede deel van mijn onderzoek, waar ik aan het
einde ben gekomen van mijn studie Business Process Management & IT aan de Open Universiteit.
In het eerste deel van mijn onderzoek had ik aangegeven dat ik een vergelijkende evaluatie wil
uitvoeren van twee versies van de evaluatietechniek op het intuïtief begrip van de PGA-notaties.
Naar aanleiding van de door jouw opgegeven antwoorden tijdens de eerste deel, ben jij
onderverdeeld in de eerste (tweede) groep. Verder bedraagt het interview niet meer dan een half
uur en is geheel anoniem. Ik wil nogmaals erop wijzen dat deelname aan het onderzoek geen
verplichting is, waar je de mogelijkheid krijgt om tijdens het interview aan te geven om te
stoppen.
Voordat we starten wil ik vragen of je toestemming geeft om deel te nemen aan dit
wetenschappelijk onderzoek en akkoord gaat met de punten die eerder in de eerste deel van het
onderzoek waren voorgesteld?
Op verzoek worden de punten van "Verklaring van toestemming" opgenoemd.

Introductie
Om te beginnen staat PGA voor Process Goal Alignment dat een domein specifieke
modelleringstaal is, gericht op het afstemmen van bedrijfsstrategie en processen. Hiermee kan
een goede strategische afstemming worden bereikt in de bedrijfsarchitectuur. Dit zorgt ervoor dat
de bedrijfsinfrastructuur en processen overeenkomen met de strategie. Verder is PGA-notatie een
visuele weergave, waarmee het intuïtieve begrip wordt gemeten. Dus of een notatie onmiddellijk
wordt begrepen zonder enige voorkennis of opleiding.
Ik wil dus met de PGA-notaties de procedures evalueren van de evaluatietechniek die in eerdere
onderzoeken zijn gebruikt, door de oorspronkelijke procedures te vergelijken met alternatieve
procedures. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de PGA-modelleringstechniek, die gericht is op het
realiseren van een strategische fit binnen de bedrijfsarchitectuur.
In principe is het doel van de evaluatietechniek om een verbeterde PGA-notatie te ontwikkelen op
basis van feedback van deelnemers. In mijn onderzoek voer ik alleen een deel uit van de totale
evaluatietechniek.
Verder wordt met een strategische fit ervoor gezorgd dat strategieën vertaald worden naar
concrete activiteiten en resultaten. Dit wordt behaald door onder andere het beantwoorden van
de financiële doelen en klant doelen. Om kosten en opbrengsten van de financiële structuur in
kaart te brengen en om bijvoorbeeld interne kennis, vaardigheden en capaciteiten van
competenties in kaart te brengen. Waarbij het in kaart wordt gebracht door een gestructureerde
reeks activiteiten, oftewel uit te voeren werkzaamheden.
Eerst wordt onderstaande UML en BPMN elementen als voorbeeld getoond met uitleg wat onder
notaties en termen worden verstaan.

Actor

Association

Start Event

Activity
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Term Association
Teken een grafische associatie van de onderstaande termen. Teken hierbij een notatie dat jij
denkt het meest geschikte is voor de genoemde termen (kleuren ook toegestaan).
ACTIVITEIT

BEVOEGDHEID

KLANTENDOEL

_____________

_____________

_____________

FINANCIËLE DOEL

INTERNE DOEL

FINANCIËLE STRUCTUUR

_____________

_____________

_____________

BELANG

PRESTATIE

PROCES

_____________

_____________

_____________

WAARDE VOORSTEL

WAARDE STROOM

_____________

_____________

Notation Association
Schrijf een begripsassociatie op van de onderstaande notaties. Schrijf de term op die bij jou het
eerst opkomt.

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________
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Case Study (Roelens & Bork, 2020)

•
•
•
•
•
•

•

Wat is de belangrijkste Value Stream in de hiërarchie? Noem de twee eindpunten.
Hoeveel elementen in de hiërarchie presteren goed?
Welke type elementen wordt ondersteund door operationele perfectie?
Hoeveel processen worden in het model geïdentificeerd?
Welke type element ondersteund de kwaliteitscontrole?
Vul de volgende financiële ratio in:
Vlottende activa (assets)
---------------------------------- =
Kortlopende schulden
Hoeveel competenties zijn er in het model geïdentificeerd?
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Bijlage 5 Onderzoeksresultaten Contextvragen

Figuur 2 Geboortejaar

Figuur 3 Opleiding

Figuur 4 Opleiding Staafdiagram

Figuur 5 Sector

Figuur 6 Sector Overige

Figuur 7 Functie

Figuur 8 Functie Overige
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Figuur 9 Modelleerervaring

Figuur 10 ER-modelleertaal

Figuur 11 BPMN-modelleertaal

Figuur 12 UML-modelleertaal

Figuur 13 Archimate-modelleertaal

Figuur 14 Overige-modelleertaal

Figuur 15 ER gelezen

Figuur 16 BPMN gelezen

Figuur 17 UML gelezen

Figuur 18 Archimate gelezen

Figuur 19 Andere gelezen

59

Figuur 20 ER gelezen

Figuur 21 BPMN gelezen

Figuur 22 UML gelezen

Figuur 23 Archimate gelezen

Figuur 24 Andere gelezen

Figuur 25 ER gelezen

Figuur 26 BPMN gelezen

Figuur 27 UML gelezen

Figuur 28 Archimate gelezen

Figuur 29 Andere gelezen
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Figuur 30 Modelleerexpertise

Figuur 31 Modelleerexpertise Staafdiagram

Figuur 32 Modelleerexpertise Statistieken
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Bijlage 6 Onderzoeksresultaten Begripsvragen
Taak
Notation Association

Case Study

Beschrijving
Andere model element
Fout
Gedeeltelijk goed
Goed
Fout
Goed

Waarde
-1
0
1
2
0
1

Tabel 14 Scoringsmodel

Normaliteitstest

Figuur 33 Totaalscores

Wilcoxon-Mann-Whitney Test

Figuur 34 Rangorde

Figuur 35 Test Statistieken

t-Test

Figuur 36 Gelijke Variantie Groepen

Figuur 37 Gelijke Variantie Verwachting
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Kruskal-Wallis Test

Figuur 38 Rongorde

Figuur 39 Test Statistieken

ANOVA Test

Figuur 40 Beschrijvende Statistieken

Figuur 41 Tussen en Binnen Type Belanghebbenden
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