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Verkenning

Context 

De Politie Nederland zoekt hulp bij het digitaliseren van een proces dat zij altijd op 

papier hebben uitgevoerd. Het gaat hierbij om het beoordelingsproces van deelnemers 

die opgaan voor hun examen als verkeersregelaar. 

Als verkeersregelaars opgaan voor een examen dient er een agent als gedelegeerde 

aanwezig te zijn en een eindoordeel te geven over de deelnemers. De Politie heeft hierin

een vetorecht omdat zij verantwoordelijk zijn wie uiteindelijk veiligheidsgerelateerde 

taken mag uitvoeren op de wegen in Nederland. 

Voorheen voerde een gedelegeerde van de Politie dit proces uit op papieren 

formulieren. De agent stond dan eventueel in weer en wind met een hardboard en een 

stapeltje papieren waar hij dingen op stond te krabbelen en te noteren. In de 21e eeuw 

en met de technische mogelijkheden die er zijn, is dit achterhaald. Nog een nadeel van 

deze werkwijze is dat agenten na het examen nog eens naar het bureau moeten om de 

uitkomsten van examens uit te gaan werken zodat deze in de systemen kunnen worden 

ingevoerd. 

Een digitale applicatie waarmee agenten de deelnemers kunnen beoordelen kan dus veel 

tijd en moeite schelen en de werkwijze als geheel een stuk efficiënter en prettiger 

maken. Dit past in de trend bij de Politie om af te willen van ouderwets papierwerk en 

over te stappen op gedigitaliseerde systemen die via internet bereikbaar zijn, waardoor 

de uitwisseling van informatie verbeterd. 



Probleemstelling 

De Politie Nederland wil een digitale applicatie die agenten die als gedelegeerden toezien

op een examen van verkeersregelaars, in staat stelt om de beoordeling van kandidaten 

digitaal uit te voeren. 

Deze applicatie moet voorzien in alle aspecten die aan bod kunnen komen tijdens een 

examen van verkeersregelaars en de agent een eenvoudige en inzichtelijke tool bieden 

om zonder afleiding een gedegen beoordeling van kandidaten te geven. 

Relevantie van de probleemstelling 

In deze 21e eeuw is het voor agenten onnodig om in weer en wind te staan rommelen met

papieren formulieren, een hardboard en een pen. Dit geeft afleiding van de werkelijke 

taak van de gedelegeerde, het beoordelen van kandidaten. Maar bovenal kost het de 

agent extra werk, omdat wanneer de formulieren zijn ingevuld, hij dit op het bureau nog

een dunnetjes over mag doen omdat alles nog in de moderne digitale systemen moet 

worden ingevoerd. Deze administratieve rompslomp is te voorkomen en scheelt de agent

niet alleen tijd, maar spaart ook een vervelend en irritant klusje uit. 

Daarnaast is het mogelijk om met een digitale applicatie te zorgen dat er minder snel 

fouten worden gemaakt. En het is mogelijk om te zorgen dat alle nodige informatie en 

gegevens inzichtelijk en geordend bij elkaar staan. 

Tevens biedt de applicatie de mogelijkheid om eenvoudig meer dingen toe te voegen die 

te maken hebben met deze examens. Zo zou een agenda kunnen worden toegevoegd die

inzicht biedt in de examens die een gedelegeerde moet gaan afnemen. Hier kunnen dan 

alle gegevens van deze examens worden getoond. Het hoeft niet zo te zijn dat een 

agent alles op papier heeft en dan nog eens in z’n agenda moet kijken en dan nog iets 

anders moet opzoeken op andere papieren. Nee, in een digitale applicatie kan alles bij 

elkaar wat betrekking heeft op de examens van verkeersregelaars. Wel zo handig. 



Behoeften

In gesprekken met verschillende agenten van Politie Nederland is ingegaan op de 

verschillende onderdelen die aanwezig zouden moeten zijn in een applicatie om examens

van verkeersregelaars te beoordelen. Op basis van deze gesprekken zijn onderstaande 

eisen en wensen opgesteld. 

Eisen

1. De applicatie dient te zijn gericht op gebruik op een tablet. 

2. De applicatie dient te zijn beveiligd en de gedelegeerde dient met een 

wachtwoord in te loggen. 

3. De applicatie dient een overzicht te bieden van de examens die voor een 

gedelegeerde staan ingepland.

4. Het overzicht moet de mogelijkheid bieden om te  kunnen zoeken op 

verschillende locaties en in verschillende maanden. 

5. Van elk examen in het overzicht dienen locatie en tijdstip zichtbaar te zijn.  

6. De kruising waar het examen plaatsvindt moet kunnen worden aangepast. 

7. Een kruising moeten kunnen worden goedgekeurd of afgekeurd. 

8. Over een kruising moet een opmerking kunnen worden gegeven.  

9. De gegevens over een examen moeten kunnen worden aangepast. 

(Tijd, datum, naam gedelegeerde, naam examinator, tel.nummer examinator)

10. De applicatie dient een overzicht van kandidaten bij een examen weer te geven.  

11. De gegevens van kandidaten moeten zichtbaar zijn en kunnen worden aangepast. 

12. De aanwezigheid van kandidaten moeten kunnen worden aangegeven. 

13. Bij de beoordeling van een kandidaat moet een gedelegeerde een algemene 

opmerking kunnen plaatsen. 

14. Elk beoordelingspunt moet kunnen worden beoordeeld met goed of fout.  

15. Per beoordelingspunt moet de gedelegeerde een opmerking kunnen geven. 

16. Per beoordelingspunt moet meer uitleg kunnen worden weergegeven. 

17. Per beoordeling van een kandidaat moet het systeem een advies geven voor het 

eindoordeel, gebaseerd op de gescoorde punten en onvoldoendes. 

18. Per beoordeling van een kandidaat moet de gedelegeerde zelf een eindoordeel 

kunnen geven om de kandidaat te laten slagen of zakken. 

19. Per beoordeling van een kandidaat moet de gedelegeerde achteraf nog 

wijzigingen aan kunnen aanbrengen aan opmerkingen of (eind)beoordelingen. 

20. Na elke beoordeling van een kandidaat moet het beoordelingsformulier 

inzichtelijk zijn voor de gedelegeerde. 

21. Voordat een examen van een groep kandidaten verzonden wordt, moeten 

examinator en gedelegeerde beiden het examen ondertekenen. 



Wensen

1. De Politie Nederland wenst dat de applicatie wordt voorzien van een modern en 

rustgevend uiterlijk. De applicatie mag visueel niet te rommelig overkomen en 

informatie moet overzichtelijk en geordend weer worden gegeven.  

2. De Politie Nederland wenst dat gedelegeerde de mogelijkheid krijgen om de 

grootte van tekst aan te passen. Dit met het oog op het feit dat veel 

gedelegeerden agenten zijn met erg veel ervaring en de daarbij horende hoge 

leeftijd. 

3. De Politie Nederland geeft aan dat de applicatie zou kunnen beschikken over een 

functie waarmee gedelegeerde aan kunnen geven in welk gebied zij willen/ 

kunnen werken. Dit zou dan gebaseerd moeten zijn op hun standplaats. 

4. De Politie Nederland geeft aan dat het in ieders gemak zou zijn als gedelegeerden

binnen de applicatie de mogelijkheid hebben om hun wachtwoord aan te passen. 

Technische setting

De applicatie dient te zijn gericht op tablets. Dit komt voort uit het feit dat 

gedelegeerden de examens afnemen in een realistische situatie op straat. De 

gedelegeerde staat dus samen met een examinator en kandidaten op straat. De 

gedelegeerde moet rond kunnen lopen en eventueel in zijn auto of in een gebouw nog 

aanpassingen kunnen doorvoeren over kruispunten of beoordelingen. Ook moet hij 

overal bij de gegevens van betrokken personen kunnen komen. 

Het is niet belangrijk dat de applicatie verschaalbaar en responsive wordt om ook 

desktop of op een smartphone te kunnen worden gebruikt. 

 



Strategie

Omdat het de digitalisering van een van origine proces op papier betreft, wil ik graag 

onderzoeken hoe de formulieren voor de beoordelingen zijn opgesteld. Dit kan helpen in 

het inzicht in de informatie die nodig is, maar ook in het verkleinen van de stap van 

formulieren naar een applicatie voor de gedelegeerden. 

Omdat de doelgroep een nogal kleine en selecte groep is, zal ik graag interviews 

uitvoeren met deze personen om uit te zoeken wat belangrijk wordt gevonden en welke 

aspecten op welke manier benaderd kunnen worden. 

Op basis van gesprekken met de gedelegeerden en de bestaande formulieren wil ik een 

user flow uitwerken om duidelijk te krijgen wanneer welke stappen doorlopen worden en

hoe het proces als geheel in zijn werk gaat. Card sorting kan hierbij helpen om het 

proces om te zetten in een gedegen verdeling van informatie. Zo kan ik voor mijzelf een

beter beeld krijgen van de verschillende stukjes informatie en in welke categorie ze 

zouden worden geplaatst. 

Op basis van de card sorting test kan ik dan een sitemap maken. Deze sitemap en de 

uitslagen van de card sorting test kunnen mij helpen bij het opbouwen van verschillende 

pagina’s voor wireframes en een prototype. Wanneer ik wireframes heb opgebouwd, kan

ik deze voorleggen aan de gedelegeerden om te zien of het ontwerp strookt met hun 

verwachtingen. Op basis van de wireframes kan ik vervolgens een prototype 

ontwikkelen. 

Het prototype wil ik vervolgens inzetten in een usability test. Zo kan ik zien of 

gedelegeerden hun weg kunnen vinden met behulp van de navigatie en in de pagina’s die

elkaar opvolgen. Ook kan ik dan testen of alle informatie en het proces duidelijk zijn 

voor de gedelegeerden. Tevens kan ik kijken of indeling van pagina’s logisch is voor de 

gedelegeerden. 



Onderzoek doelgroep

Definitie doelgroep

De doelgroep bestaat uit een select groepje politieagenten die eens in de zoveel tijd 

fungeren als gedelegeerden vanuit Politie Nederland. Dan leggen zij voor enkele uren 

hun dagelijkse politietaken neer en voegen ze zich bij een examinator en kandidaten die 

deelnemen aan een examen om verkeersregelaar te worden. 

Deze doelgroep vormt dus een selecte groep mannen die allen vele jaren ervaring 

hebben als politieagent. Het zijn vaak oude rotten die niet echt opgegroeid zijn met 

moderne technologie. 

Interviews doelgroep

Voor de gedelegeerden is het belangrijk dat het proces binnen de applicatie logisch is.

Wanneer er een examen plaats vindt, kijkt de gedelegeerde wanneer hij op welke plek 

moet zijn. Indien nodig neemt de gedelegeerde contact op met de examinator, welke 

vaak wel een bekende van de gedelegeerde is. Natuurlijk moeten de plaats en het 

tijdstip van een examen duidelijk zijn. Maar ook moet de gedelegeerde weten welke 

examinator bij een examen zal zijn en wat zijn of haar telefoonnummer is. 

Ze geven aan dat bij een examen zij op een afgesproken plek verzamelen met een 

examinator en kandidaten. Deze plek is vaak direct naast een kruispunt of terrein waar 

het examen zal plaatsvinden. Soms kan het zijn dat een gedelegeerde op het laatst 

besluit een examen te verplaatsen naar een andere locatie. Dit kan zijn omdat de 

verkeerssituatie gewijzigd is door wegwerkzaamheden, een ongeluk, een afsluiting of 

iets dergelijks. Ook kan het zijn dat een veranderde situatie nog niet bekend was bij de 

gedelegeerde of examinator en het kruispunt daardoor niet voldoet. Hierdoor is het 

belangrijk dat een gedelegeerden een kruispunt moet kunnen aanpassen en moet 

kunnen goedkeuren of afkeuren. 

Wanneer een examen door kan gaan, kijkt de gedelegeerden of alle kandidaten aanwezig

zijn. Dit doet hij door de namen te noemen die op een lijst zijn aangegeven. Als een 

kandidaat niet aanwezig is, moet de gedelegeerde dat natuurlijk weten. Vervolgens 

begint de gedelegeerde met het controleren van de gegevens van kandidaten. Dit gaat 

dan om naam, geboortedatum en BSN-nummer. De kandidaten moeten zich hierbij 

legitimeren. 



Als het kruispunt goedgekeurd is, duidelijk is welke kandidaten aanwezig zijn en alle 

kandidaten geïdentificeerd zijn, kan het examen beginnen. 

De examinator begint uit te leggen wat de bedoeling is tijdens het examen en er wordt 

een kandidaat gekozen die het spits afbijt. De gedelegeerde zoekt dan het 

beoordelingsformulier op met de naam van de betreffende kandidaat. Hij neemt waar 

hoe de kandidaat zich opstelt en hoe de kandidaat zijn acties verricht. De kandidaat 

moet namelijk een zelfverzekerde en pro-actieve houding hebben en daarbij letten op 

de veiligheid van hemzelf en de verkeersdeelnemers. Ook moet de kandidaat worden 

beoordeeld op hoe hij of zij omgaat met verkeersagressie en stress. Daarnaast is de 

communicatie van de kandidaat naar vooral verkeersdeelnemers en eventuele andere 

kandidaten erg belangrijk. De gedelegeerde let ook erg op hoe de kandidaat zijn positie 

bepaald op de weg, hoe aanwijzingen gegeven worden en of dit op tijd gebeurt. 

Als een kandidaat bezig is, kan het zo zijn dat hij of zij rustig het examen af kan maken,

ongeacht of hij of zij wel of niet zakt op eventuele fouten. Maar het kan ook zo zijn dat 

een onveilige situatie ontstaat door. Dit kan door een fout van een kandidaat, maar ook 

gewoon omdat er een ongeluk gebeurt of iets anders. Het examen vind namelijk gewoon

plaats op de openbare weg en een ongeluk zit in een klein hoekje. Hierom is het 

belangrijk dat een gedelegeerde het examen onmiddellijk stil kan leggen. Afhankelijk van

de situatie kan een kandidaat dan later zijn of haar examen hervatten. 

Als de gedelegeerde klaar is met het beoordelen van een kandidaat, moet er een 

eindoordeel gegeven worden. Hiervoor kijkt de gedelegeerde of er cruciale fouten 

gemaakt zijn. Als deze gemaakt zijn, zakt een kandidaat sowieso. Verder kijkt de 

gedelegeerde naar het aantal niet-cruciale fouten. Op basis hiervan geeft de 

gedelegeerde een eindoordeel waarmee hij de kandidaat kan laten slagen of zakken. 

Bij de examens voor verkeersregelaars is het zo dat het oordeel van de gedelegeerde 

geldt als doorslaggevend. Hij heeft een soort veto. Als de examinator vind dat een 

kandidaat wel geslaagd is, maar de gedelegeerde vind dat niet, dan zakt de kandidaat. 

Natuurlijk staat het de examinator vrij om in overleg te gaan met de gedelegeerde en de

meeste gedelegeerde staan wel open voor een zinnig overleg. 

Als de gedelegeerde een kandidaat beoordeeld heeft, pakt hij het volgende 

beoordelingsformulier en kan de volgende kandidaat aan de slag gaan. Wanneer alle 

kandidaten aan de beurt zijn geweest, moeten de examinator en de gedelegeerde een 

handtekening zetten onder een bepaald formulier. En dan worden alle beoordelingen 

opgestuurd naar de Stichting VSNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland). De 

gedelegeerde verwerkt de gegevens van de examens ook in de systemen van Politie 

Nederland en wanneer dit gebeurt is, zit zijn taak erop. 



Persona

Op basis van interviews met gedelegeerden zijn persona’s opgesteld. Dit zijn fictieve 

personen die mij kunnen helpen bij het ontwerpen, doordat een typerende gebruiker 

wordt gedefinieerd. Hiermee kan ik een beter rekening houden met de doelen, 

behoeften, motieven en pijnpunten van de gemiddelde gebruiker. 



Card Sorting
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gedelegeerden informatie zouden 

structureren in categorieën, heb ik een card sorting test toegepast. Hierbij biedt je een 

set kaarten met daarop stukjes informatie en categorieën voor deze informatie aan en 

laat je respondenten zelf de indeling bepaling van de informatie. 

Omdat het nu om een proces gaat en de gedelegeerden veel ervaring en inzicht in dit 

proces hebben, heb ik de card sorting test iets anders opgezet en aangepakt. In het 

principe van open card sorting geef je respondenten de vrije hand in het aanmaken van 

nieuwe kaarten en categorieën. Echter heb ik nu wel een voorbereide set kaarten 

voorgelegd en 4 categorieën (beginscherm, voorbereiding examen, gedurende het 

examen en afronding examen). 

Ik heb de gedelegeerden de vrije hand gegeven in het aanmaken van kaarten en 

categorieën, maar ik ben het gesprek aan gegaan over de sortering die zij maakten 

vanuit mijn ervaring met het ontwerpen van applicaties. Hierdoor hoopte ik een beter 

inzicht te krijgen in de logica van het proces en een structuur te vormen die logisch zou 

zijn voor in een applicatie. Maar ik gaf hen wel het laatste woord over de logica en de 

structuur. 

Hieronder is het resultaat te zien van deze card sorting test. 



Sitemap
Op basis van de card sorting test is onderstaande sitemap ontwikkeld. Deze geeft weer 

hoe de navigatie door een applicatie zou verlopen wanneer verschillende onderdelen over

meerdere schermen verdeeld zijn. 

Flowchart
In onderstaande flowchart heb ik uitgewerkt hoe gedelegeerden door een 

beoordelingsproces zouden gaan tijdens examen. Dit is gebaseerd op gesprekken met 

gedelegeerden en de card sorting test en de daarop gebaseerde sitemap. 
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