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1 DOEL 

Het doel van deze evaluatie is een score toekennen aan deze versie zodat die met andere versies 

vergeleken kan worden. 

  

2 CRITERIA 

 usability 

o learnability (time to learn the application) 

De SUS vragen blijken usability en learnability te meten. 

  

3 METHODE 

 questionnaire 

De SUS questionnaire is de de facto standaard voor het meten van usability en learnability van een 

interface. Ik heb gezocht naar andere questionnaires, specifiek voor CSCW, maar ik heb er geen 

gevonden. 

  

De vragen zijn in een Google Form gezet. 

4 DEELNEMERS 

De deelnemers zijn de zelfde van evaluatie 1. Het zijn er dus maar 4. 

  

5 PRAKTISCH VERLOOP 

De deelnemers hebben nogal laat (tussen de 1 en 5 dagen) na de paper prototype test de vragen 

ingevuld. Dit komt omdat ik pas na de tests heb beslist een SUS score te bepalen. 

  

http://vitalsmapro15.wordpress.com/
http://www.measuringu.com/papers/Lewis_Sauro_HCII2009.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1iLmiy72a2Ir6AbsoEr0x2iBkWgsEsYoTNxVDqBlJfT0/viewform?usp=send_form


6 RESULTATEN 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde score voor elke vraag. Vanwege het geringe aantal 

deelnemers vermeld ik geen standaardafwijkingen en maak ik geen boxplots. 

I think that I would like to use this system frequently. 3 
I found the system unnecessarily complex. 2 
I thought the system was easy to use. 4 
I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. 2 
I found the various functions in this system were well integrated. 3.25 
I thought there was too much inconsistency in this system. 1.5 
I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. 4.25 
I found the system very cumbersome to use. 1.75 
I felt very confident using the system. 3.75 
I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. 2 

  

7 INTERPRETATIE 

 De SUS score is 72.5 . Dit is juist boven het gemiddelde (berekeningsmethode). Dit is geen 

slecht resultaat voor een eerste papieren prototype. Vanwege de beperkte relevantie van deze 

evaluatie zal ik geen verdere analyse doen. 

  

8 BESLUIT 

 De SUS score is juist boven het gemiddelde. Dit is geen slecht resultaat voor een eerste 

papieren prototype. 

 Het lage aantal deelnemers maakt deze score minder betrouwbaar. Dit moet in rekening 

genomen worden bij de vergelijking met andere scores. 

  

9 APPENDIX 

 Tijdsbesteding -> groot logboek 

  

http://www.measuringu.com/sus.php

