
Dit project is uitgevoerd als 
onderdeel van de minor BD01: 
Design Research

Betrokken organisaties: 
prof. Mr. G. van Dijck (Maastricht 
University)

Dhr. Bindels (Lectoraat Data 
Intelligence Zuyd Hogeschool)

Dhr. Bertrand (Docent Zuyd 
Hogeschool)

Lectoraat Data Intelligence, 
Faculteit ICT
Zuyd Hogeschool
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ 
Heerlen
T +31 (0)45 400 6400
E lectoraat-di@zuyd.nl
www.zuyd.nl

Casus Scrapen
Wanneer mogen onderzoekers 

data scrapen?
Project leden: Sem Pepels. Sander van Essel, Cyrus Schoonbrood en Bart Severins
Begeleider Zuyd Hogeschool: Marc Bertrand
Opdrachtgevers: Gijs van Dijck (Universiteit Maastricht) en Roel Bindels (Lectoraat Zuyd Hogeschool)

Aanleiding
Voor het uitvoeren van onderzoek is 
data essentieel. Echter is het niet 
altijd gemakkelijk om hiervoor zelf de 
juiste data te verzamelen. Als 
resultaat hiervan worden meestal 
databases gevonden die aan een van 
de vele diverse online-bedrijven toe 
behoort. Helaas is het hierbij meestal 
onduidelijk in welke mate en met 
welke licentie er gebruik mag worden 
gemaakt van de opgehaalde data 
voor het bepaalde doel van de 
onderzoeker en beschikken ze vaak 
niet over de benodigde juridische 
kennis. 

Doelstelling
Het doel van dit project is het 
realiseren van een tool waarbij 
editors (zoals juristen) op een 
gebruiksvriendelijke en duurzame 
wijze een dynamische beslisboom 
kunnen configureren, waarin de 
rechtsregels voor het scrapen van 
een website kunnen worden 
geïmplementeerd. Daarnaast moeten 
users (zoals onderzoekers) op basis 
van de geconfigureerde beslisboom 
in de tool, op een interactieve manier 
kunnen bepalen of een website 
gescraped mag worden.

Aanpak
Voor het uitwerken van de gehele 
casus wordt gebruik gemaakt van het 
Design Science Research Framework 
door Hevner. Hierbinnen wordt de 
casus uitgewerkt door het iteratief 
toepassen van de volgende cycli: 
Relevance Cycle, Design Cycle en 
Rigor Cycle. Deze cycli worden 
uitgevoerd op de volgende 
domeinen: Environment, Design 
Science Research en Knowledge Base
In figuur 1 is een overzicht gegeven 
van hoe de methodes zijn toegepast 
en gebruikt.

Resultaten
Tijdens de Rigor Cycle hebben we veel 
grounding gedaan. Een aantal van de 
topics waren:
- Datastructuur van directed graphs
- Weergave van de interface
- Tools en instrumenten voor het maken 

van de applicatie
In de Relevance Cycle hebben we vanuit 
gesprekken met de opdrachtgevers 
requirements opgehaald en deze 
uitgewerkt en geprioritiseerd.
Tijdens de Design Cycle hebben we 
wekelijks de cyclus doorlopen. Op 
donderdag vonden er evaluaties plaats 
met de opdrachtgevers, en de rest van de 
week waren we bezig met het designen 
en builden van de applicatie.

Conclusie
Tijdens dit traject zijn de opdrachtgevers 
voortdurend tevreden geweest met onze 
voortgang. Uiteindelijk is hier een heel 
mooi product uitgekomen. Er is een 
applicatie gemaakt dei voldoet aan de 
requirements en aan het doel.

Ons advies is hierbij dat de opdrachtgever 
na gaat denken over de volgende stappen 
van deze applicatie. Wat willen ze er mee 
doen? Wat moet er nog aan gedaan 
worden voordat het klaar is om gebruikt 
te worden? Zodra ze dit weten kunnen zij 
verder met dit project.
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Geef hier de eventuele referenties, bijv. in 
APA-formaat

Figuur 1: De Hevner Cycli
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