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Abstract

In dit extended abstract wordt de uitwerking van de casus; ‘Mogen onderzoekers scrapen?’ door de casus-
groep uitgeschreven. Hiervoor wordt er een prototype ontwikkeld waarmee gebruikers een beslisboom kun-
nen configureren en uitvoeren. Voor het uitvoeren van de gehele casus is gebruik gemaakt van het Design
Science Research framework van Hevner. Om te beginnen zijn hiervoor de requirements voor het artefact
opgehaald bij de opdrachtgevers. Aan de hand hiervan is de oplosrichting verder uitgewerkt en zijn er ver-
schillende onzekerheden aan het licht gekomen. Deze onzekerheden betreffen: de datastructuur voor de
direct graph, de interface van het prototype en verschillende tools en instrumenten die gebruikt worden voor
de ontwikkeling van het prototype. Op basis van de resultaten van deze onzekerheden zijn vervolgens ontwer-
pen voor het prototype opgesteld. Deze zijn gevalideerd een aangepast aan de feedback van de opdrachtgev-
ers. Tenslotte is het prototype op basis van deze ontwerpen ontwikkeld in de code. Ook dit is gedemonstreerd
en goedgekeurd bij de opdrachtgevers en getest aan de hand van de belangrijkste requirements. Hieruit re-
sulteert dat het proces van de uitwerking in het algemeen goed is verlopen en het resultaat meer volledig
voldoet aan de gestelde doelstelling. Het prototype neigt in de richting van een toegankelijk platform voor
elke mogelijke beslisboom, maar hiervoor is verdere ontwikkeling noodzakelijk.
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1
Introductie

Aanleiding
De casus die wordt uitgeschreven in dit extended abstract is voortgekomen uit een samenwerking tussen
het Maastricht Law and Tech Lab – Universiteit Maastricht en het Lectoraat Data Intelligence. Het Law and
Tech Lab heeft als doel om onderzoek te produceren om innovatief onderwijs te bieden aan een creatieve
gemeenschap van onderzoekers, docenten, studenten en professionals in de praktijk op het gebied van recht,
technologie, datawetenschap en kennis engineering [4] . Dit heeft veel raakvlakken met de doelstelling en
onderzoeksprojecten die toebehoren aan het Lectoraat Data Intelligence. Het Lectoraat Data Intelligence
bestudeert de mogelijkheden en nieuwe inzichten op het gebied van Data Intelligence. Dit wordt uitgevoerd
met de doelstelling om dat-gedreven innovatieve toepassingen te ontwikkelen en te valideren [6].

Voor beide instanties is er een contactpersoon toegewezen als vertegenwoordiger en opdrachtgever voor
de gegeven casus. Vanuit het Law and Tech Lab betreft dit prof. Mr. G. van Dijck. Van Dijck is een empirisch-
juridisch onderzoeker gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, faillissementsrecht, en contractrecht. Hij
gebruikt empirisch onderzoek en data science om juridische kwesties te analyseren. De contactpersoon
vanuit het Lectoraat Data Intelligence betreft Dhr. Bindels. Dhr. Bindels is een senior docent op Zuyd
Hogeschool en is gespecialiseerd in data en databases, business intelligence en open source software.

Voor zowel het Law and Tech Lab als het Lectoraat Data Intelligence is het overduidelijk dat data essen-
tieel is voor het uitvoeren van onderzoek. Echter is het niet altijd gemakkelijk om hiervoor zelf grote ho-
eveelheden van de juiste data te verzamelen. Er wordt dan vervolgens al snel gezocht op het internet naar de
beoogde data. Als resultaat hiervan worden meestal verzamelingen data gevonden die aan een van de vele
diverse online-bedrijven toe behoren. 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.
Ook beschikken de onderzoekers doorgaans niet over de voldoende juridische kennis om hierover te kunnen
oordelen op basis van de opgestelde wet- en regelgeving.

Doelstelling
Om voor het beschreven probleem een oplossing uit te werken wordt er door de casusgroep een prototype
ontwikkeld. Door middel van dit prototype moeten de gebruikers op een interactieve manier kunnen bepalen
of de data door onderzoekers mag worden gescrapet op een bepaalde website. De input voor dit prototype
betreft een juridische analyse. Voor de context van deze casus is deze juridische analyse aangereikt door
de opdrachtgevers. Deze juridische analyse betreft twee flowcharts die wetgeving rondom de context van
het scrapen voor de casus beschrijven. Deze zijn te vinden in de bijlagen (Integrated Flowchart.png en D
2019_1024.png). Dit resulteert in de volgende doelstelling:

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 geconfig-
ureerde beslisboom in de tool, op een interactieve manier kunnen bepalen of een website gescrapet mag
worden.

Hierbij moet er worden gewaarborgd dat er aan de volgende meta-requirements wordt voldaan:
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1. Introductie

- De hele applicatie moet zo ‘duurzaam’ mogelijk zijn. Dit wil zeggen dat alle data zo efficiënt mogelijk
opgeslagen moet worden zodat er geen onnodige en/of redundante data resteert in de Database.

- De gehele applicatie moet gebruiksvriendelijk zijn voor gebruikers met variërende technische kennis.
Dit houdt in dat zowel mensen zonder technische kennis als mensen met veel technische kennis gebruik
kunnen maken van alle functies van de applicatie.

- De applicatie behoort zich te focussen op academisch gebruik. De focus ligt dus momenteel niet op
commercieel gebruik.

- Er moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van reeds bestaande onderdelen en onder-
zoeken. Dit voorkomt onnodig werk voor de ontwikkeling van de applicatie.

Verder wordt er bij het uitwerken van de casus gewaarborgd dat het prototype een platform betreft waar-
bij het mogelijk moet zijn om niet alleen aan de context van de casus te kunnen voldoen, maar dat ook de
mogelijkheid wordt geboden om overige use-cases te kunnen implementeren en uitvoeren.

Om de doelstelling te behalen worden de producten zoals in Figuur 1.1 uitgewerkt.

Figure 1.1: Overzicht van gerealiseerde producten

3



2
Theoretisch kader

2.0.1. Grafentheorie
In de webapplicatie wordt een gerichte graaf (directed graph) geconfigureerd. In deze directed graph wor-
den relatief abstracte termen gebruikt zoals nodes en edges. Hieronder staat de relevante theorie die deze
abstracte termen uitlegt.

Grafen zijn simpele geometrische figuren die punten (nodes) bevatten waartussen lijnen (edges) bevin-
den die deze punten verbinden met elkaar (referentie). Binnen de graven theorie zijn meerdere definities
bekent:

Graaf Bij een abstracte graaf, in de vorm graaf G(V ,E) zijn V de nodes (punten) en E de edges (lijnen),
de hoeveelheid en volgorde van deze nodes en edges in de abstracte graaf zijn willekeurig. [1] definieert een
gerichte, gelabelde graaf als:

G = (NODES,EGDES, sour ces, t ar g et , l abel )

De labels in deze graaf representeren de labels van zowel de nodes als edges. In deze definitie is nodes
een eindige verzameling nodes en Edges een eindigende verzameling edges.

Een graaf is eindigend als de beide letters (V ,E) een definieert aantal zijn.
Subgraaf Een subgraaf van de graaf G(V ,E) is een graaf Gs (Vs ,Es ). Hierbij moet dus gedacht worden dat

een start nodes van een subgraaf gekoppeld is aan één dan nodes van de grote graaf.
Connectedness In een geometrische graaf kan men de term sequences of edges definiëren. Dit houdt

letterlijk in de lijnen (E) die verbonden zijn. Tussen deze lijnen bevinden zich nodes (V). Bij de sequence of
edges is de hoeveelheid edges (nodes −1). Als de begin node (Vv ) hetzelfde is als de Eind node (V V −1) dan
is de sequence of edges gesloten, in elke ander geval is deze open.

Path In een pad is een sequence of egdes waarbij alle nodes verschillend zijn.
Circuit Een circuit is een sequnce of edges waarbij de begin node hetzelfde is als de eind node [3].
Directed graphs in de vorm van interactieve vragenlijsten maken het mogelijk om relatief ingewikkelde

informatie makkelijk te doorlopen. Denk hierbij aan rechtsregels voor mensen buiten de juridische wereld.
Door gebruikt te maken van een interactieve vragenlijst kunnen mensen door middel van relatief simpele
vragen te doorlopen complexe vragenstukken beantwoorden.
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3
Methode

3.1. Hevner
Voor het uitwerken van de gehele casus wordt gebruik gemaakt van het Design Science Research Frame-
work 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: En-
vironment, Design Science Research en Knowledge Base.

Om te beginnen worden zowel de Relevance Cycle als de Rigor Cycle een aantal keer doorlopen. Gedurende
de Relevance Cycle worden de requirements opgehaald uit de Environment. De environment betreft het ge-
bied waar het artefact aldus het prototype voor deze casus uiteindelijk geïmplementeerd kan worden. Voor
deze casus fungeren de opdrachtgevers; prof. Mr. G. van Dijck. Van Dijck en Dhr. Bindels als vertegenwo-
ordiger voor de Environment en worden de requirements voornamelijk bij hen opgehaald en gevalideerd.
Aan de hand van deze requirements en inzichten in de oplosrichting van het artefact ontstaan verschillende
onzekerheden. Deze onzekerheden worden gedurende de Rigor Cycle in de Grounding-fase opgehaald uit de
Knowledge Base. Hierbij wordt er ook beoordeeld in welke mate deze onzekerheden gedragen worden door
de Knowledge Base.

Vervolgens kan er worden gestart met de Design Cycle. Gedurende deze cyclus wordt het artefact ontwor-
pen, ontwikkeld en geëvalueerd. Eerst worden er op basis van de opgehaalde requirements en onzekerheden
ontwerpen opgesteld voor het prototype. Deze ontwerpen worden daarna geëvalueerd bij de opdrachtgevers.
Aan de hand van de geleverde feedback kunnen deze ontwerpen vervolgens worden aangepast. Dit ontwerp
wordt verder gebruikt voor de ontwikkeling van het prototype dat ook tussentijds voortdurend wordt geë-
valueerd bij de opdrachtgevers. Gedurende al deze processen kunnen ook nieuwe requirements en onzek-
erheden aan het licht komen, waarvoor de Relevance en Rigor Cycles opnieuw iteratief doorlopen moeten
worden.

Helaas valt het Field Testen buiten de scope van deze casus. Het is immers niet haalbaar om het proto-
type in de Environment te testen wegens een gebrek aan tijd. Echter is het ontwerp en het prototype zelf
voortdurend gevalideerd bij de opdrachtgevers en is er een testrapport voor de belangrijkste requirements
uitgevoerd. Op deze manier is verzekerd dat het prototype in hun gestelde doelstelling met bijbehorende
eisen en wensen zal voldoen. Ten slotte worden de bereikte resultaten en verkregen inzichten teruggegeven

Figure 3.1: Design Science Research Cycles (Hevner, 2007)
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3.2. Rigor Cycle 3. Methode

aan de Knowledge Base tijdens de Rigor Cycle in de Additions to KB. Op deze manier kan deze nieuwe infor-
matie weer gebruikt worden in nieuw onderzoek.

3.2. Rigor Cycle
Gedurende de grounding-fase worden de onzekerheden die ontstaan gedurende de uitwerking van de casus
opgehaald. Hiervoor is er onderzoek uitgevoerd en uitgewerkt in het onderzoeksrapport. De doelstelling die
hiermee bereikt wil worden, luidt als volgt:

Door middel van onderzoek moeten de onzekerheden, die beschreven zijn in het document; Plan voor
requirements en grounding, worden opgehaald om aan de hand hiervan het prototype volgens de opgestelde
doelstelling voor het project te kunnen realiseren.

Om aan bovenstaande doelstelling te kunnen voldoen zijn de genoemde onzekerheden verwoord in een
aantal onderzoeksvragen. Om hier een specifiek en compleet antwoord op te geven zijn deze ook verdeeld in
een aantal deelvragen. Voor elke deelvraag wordt de specifiek toegepaste methode beschreven.

3.2.1. Op welke manier wordt de datastructuur van de directed graph vastgelegd?
Om te beginnen worden de door de opdrachtgevers aangeleverde documenten geanalyseerd. Dit betref-
fen: Voor de analyse van deze bestanden worden de verschillende componenten uit de flowcharts gecat-
egoriseerd. De casusgroep verwoord hierbij voor elke categorie specifiek hoe deze wordt geïnterpreteerd.
Dit wordt vervolgens als geheel gevalideerd bij de opdrachtgevers. Tenslotte wordt de opgehaalde feedback
wederom verwerkt in de analyse.

Vervolgens wordt er onderzocht hoe de verschillende opgehaalde componenten zo generiek mogelijk in
een database kunnen worden opgeslagen. Hiermee wil worden gewaarborgd dat zo veel mogelijk verschil-
lende beslisbomen kunnen worden geconfigureerd door middel van de opgestelde datastructuur. Om hier-
voor een datastructuur te kunnen opstellen wordt er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin de al-
gemene datastructuur van een graaf wordt opgehaald. Tenslotte wordt er onderzocht hoe beide opgehaalde
datastructuren kunnen worden gecombineerd in een opslagstructuur in de vorm van een ERD en EERD.

3.2.2. Op welke manier wordt de interface van het prototype weergegeven?
Om te beginnen wordt de definitie van gebruiksvriendelijkheid opgehaald door middel van een literatuuron-
derzoek. Hierbij wordt er onderzocht op welke manier deze gebruiksvriendelijkheid geïmplementeerd kan
worden in het prototype. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan in de vorm van een literatuuronderzoek
naar het effect van White spacing op de interfaces.

Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar de vormgeving van de interfaces van het prototype. Hier-
bij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de interface voor de user- en editor-functionaliteiten van het
prototype. Voordat er kan worden gestart met dit onderzoek, wordt er gezocht naar een framework dat dit
ondersteund. Vervolgens wordt het onderzoek voor beide interfaces uitgewerkt in de resultaten. Op basis
hiervan worden de ontwerpen voor beide interfaces in de vorm van wireframes in het ontwerpdocument
vormgegeven.

3.2.3. Van welke tools en instrumenten wordt er gebruik gemaakt voor de realisatie van
het prototype?

Door middel van een literatuuronderzoek wordt er opgehaald van welke tools en instrumenten er gebruik
wordt gemaakt voor de ontwikkeling van het prototype. Door middel van dit onderzoek worden de verschil-
lende tools en instrumenten geselecteerd en beoordeeld aan de hand van de requirements.

3.3. Relevance Cycle
Gedurende de Relevance Cycle worden de requirements opgehaald uit de environment. Ten eerste worden
de meta-requirements opgehaald door het analyseren van het casusdocument. In dit casusdocument wordt
het gestelde probleem voor de casus gegeven en wordt de algemene oplossingsrichting geschetst.

Verder worden de requirements opgehaald door de opdrachtgevers te interviewen op een semigestruc-
tureerd manier. Hierbij worden een aantal vragen al vorens het interview opgesteld. Deze kunnen onduideli-
jkheden uit het casusdocument betreffen of er kan verdere specificatie worden opgehaald voor de eisen en
wensen van de opdrachtgevers. Ook is er gedurende het semigestructureerde interview ruimte voor uitbrei-
ding op relevante gebieden die gedurende het interview aan bod komen.
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3.4. Design Cycle 3. Methode

Om te verzekeren dat het prototype de essentiële functionaliteiten voor de beoogde werking ondersteunt
worden de requirements ook geprioriteerd. Deze prioritering wordt gemaakt aan de hand van de MoSCoW-
methode. Hierbij worden de requirements ingedeeld in de volgende categorieën:

- Must à Deze requirements moeten geïmplementeerd zijn wanneer het prototype wordt opgeleverd.
- Should à Het is gewenst dat deze requirements geïmplementeerd zijn wanneer het prototype wordt

opgeleverd.
- Could à Wanneer het mogelijk is, worden deze requirements geïmplementeerd voor de oplevering van

het prototype.
- Won’t à Deze requirements worden niet geïmplementerd voor de oplevering van het prototype.

3.4. Design Cycle
Voordat er gestart wordt aan de ontwikkeling van het prototype worden hiervoor ontwerpen opgesteld. Deze
ontwerpen worden voortdurend gepresenteerd en gevalideerd bij de opdrachtgevers. Aan de hand van feed-
back van de opdrachtgevers worden deze ontwerpen ook weer aangepast. De verschillende versies van de on-
twerpen worden uitgewerkt in verschillende iteraties. Hierbij worden de belangrijkste ontwerpbeslissingen
uitgewerkt en beargumenteerd. Ook worden de veranderingen beschreven tussen de verschillende iteraties.
Door deze voortdurende validatie en verbetering wordt verzekerd dat het prototype op basis van de juiste
valide ontwerpen wordt ontwikkeld. Wanneer deze ontwerpen naar mening van de opdrachtgever compleet
zijn, kan er worden gestart met de ontwikkeling van het prototype in de code. Ook wordt de voortgang van
dit proces voortdurend gevalideerd bij de opdrachtgevers.
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4
Resultaten

4.1. Rigor Cycle
Vanuit het Hevner framework wordt gewerkt met een rigor cycle: het grounden van onzekerheden van het
project. De projectgroep werd geacht om met behulp van bestaande kennis de onzekerheden op te lossen.
Vanuit de onzekerheden zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld, aan de hand van deze onderzoeksvra-
gen is een literatuuronderzoek opgesteld en zijn er resultaten gevonden. In het begin van het project kreeg de
projectgroep een aantal documenten, deze zijn geanalyseerd voordat het onderzoek was gestart. Deze doc-
umenten hadden betrekking op de data die in de applicatie verwerkt moest worden. Het resultaat van deze
analyse was dat er een directed graph in de applicatie geïmplementeerd moest worden. Na deze analyse is
men begonnen aan het grounden, het literatuuronderzoek. Hieronder staan de belangrijkste onderzoeksvra-
gen en sub onderzoeksvragen met het bijbehorende resultaat.

1. Op welke manier wordt de datastructuur van de directed graph vastgelegd?
1.1 Op welke manier is de datastructuur van de door de opdrachtgevers aangeleverde flowcharts opge-
bouwd?

De aangeleverde documenten van de opdrachtgevers bevatten flowcharts van de data die in de webap-
plicatie gebruikt zal worden: rechtsregels. Aangezien deze flowcharts verschillende iconen bevatte voor mo-
gelijke dezelfde functie/symbool is elke flowchart geanalyseerd. Hieronder is het resultaat hiervan te zien. Er
is een onderscheid gemaakt tussen vier typen symbolen, te zien in Figuur 4.1.

In Figuur 4.2 is een flowchart afgebeeld met de data van de aangeleverde documenten, hierbij zijn de vier
typen symbolen toegepast zodat de flowchart eenduidig is.

2. Op welke manier wordt de interface van het prototype vormgegeven?
2.1 Wat definieert men als gebruiksvriendelijk en hoe kan men dit in het prototype verwerken?

Gebruikersvriendelijk kent veel termen en elementen, visuele beelden zijn hier een belangrijk aspect van.
Aangezien in de webapplicatie met iconen wordt gewerkt voor functies is het van belang dat gebruikers deze
relatief makkelijk kunnen interpreteren: gebruiksvriendelijk.

In het ontwerp van de webapplicatie wordt met iconen gewerkt, deze symbolen moeten zo herkenbaar en
duidelijk mogelijk voor de gebruiker zijn. In een onderzoek werden de zoals te zien in Figuur 4.3 typen stijlen
vergelijken.

De icoon stijlen werden op meerdere criteria vergeleken: tijdsduur op het gebied van lezen van de iconen,
time to first fixation (Hoe snel ziet iemand het icoon) en average visit count (hoe vaak kijkt iemand terug
op het icoon). Al deze aspecten zeggen iets over de moeilijkheidsgraad van het begrijpen van de iconen.

Figure 4.1: Geanalyseerde directed graph symbolen
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4.1. Rigor Cycle 4. Resultaten

Figure 4.2: Voorbeeld conversie directed graph uit de analyse aangeleverde documenten

Figure 4.3: Icoonstijl uit onderzoek

Bij alle drie de bovenstaande aspecten scoorde de metro style het laagste, deze stijl is dus het makkelijkste
interpreteer baar. Vanwege deze reden is de metro stijl in het ontwerp gebruikt.

2.2 Op welke manier kan de interface voor het prototype het beste worden ontworpen?
Bij het ontwerpen van prototypes zijn twee elementen steeds belangrijker geworden: gebruikerservaring

en time-to-market. Om deze elementen goed te combineren heeft Wong et al. (2012) een model opgesteld
met de een vijftal fasen: designproject briefing, marktonderzoek en positionering, gebruikersanalyse en ge-
bruikersprofilering, concept en idee uitwerken en als laatste evaluatie en feedback. Voor de sub vragen 2.4 en
2.5 is onderzoek verricht door middel van dit juist genoemde agile model.

2.3 Op welke manier wordt de interface voor het configureren van de directed graph gevormd?
Als eerste werd een marktonderzoek naar bestaande instrumenten aan de hand van de requirements uit-

gevoerd. Het instrument moest in staat zijn om een directed graph /beslisboom te kunnen wijzigen en aan-
maken waarbij dit op een simpele manier gedaan werd. Het resultaat van dit onderzoek was het instrument
antvis (X6), dit is een diagramming library [2]).

2.4 Op welke manier wordt de interface voor het uitvoeren van de beslisboom vormgegeven?
Voor deze onderzoeksvraag werd gekeken naar reeds bestaande ontwerpen voor als oplossing voor de

interface. Bij dit onderzoek waren de requirements dat men een interactieve vragenlijst moest kunnen uitvo-
eren van de data van de geconfigureerde directed graph. Deze vragenlijst moet zo makkelijk mogelijk zijn
voor de gebruiker, daarom heeft men gekozen voor een zo minimalistisch mogelijk ontwerp.

In Figuur 4.5 ziet men de starter vraag met rechtsboven in de ‘notes’ knop waarin annotation verwerkt
zijn.

In Figuur 4.6 kan men het eindelijk ontwerp zien van de interactieve vragenlijst.
3. Van welke tools en instrumenten wordt er gebruik gemaakt voor de realisatie van het prototype?

Figure 4.4: Het wireframe voor de user interface van de wijzigingskant
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4.2. Relevance Cycle 4. Resultaten

Figure 4.5: Vragenlijst-item met annotaties (rechtsboven)

Figure 4.6: Vragenlijst-item met meerkeuze vraag

Voor dit project wordt een webapplicatie ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van een software-
framework, dit zorgt voor een hogere productiviteit en kortere time to market (Riehle, 2000). Het framework
dat gebruik wordt voor dit project is PHP web-framework van Laravel, de reden voor dit framework is dat
het framework is gebaseerd op Model-View-controller (MVC). Laravel gebruikt het web-frame Symfony en is
hier deels op gebaseerd, hierdoor wordt de stabiliteit van het instrument gegarandeerd [5]. Symfony is een
framework dat al langer bestaat, sinds 2005, bovendien biedt Symfony LTS , long-time-support. Lts houdt
in dat er over een langere periode meerder updates zijn wat stabiliteit garandeert. Het instrument dat ge-
bruikt wordt om de data op te slaan voor dit project is een relationeel databasemanagementsysteem, dit is
een overzichtelijke data waar men binnen het project al ervaring mee had.

4.2. Relevance Cycle
De relevance cycle heeft betrekking op de informatie uit de environment. Bij dit project waren dat meta re-
quirements, vooropgestelde requirements en de onzekerheden voor de webapplicatie. Doelstelling ertussen?
De meta requirements voor dit project waren de volgende aspecten: gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid,
bestaande componenten gebruiken. De onzekerheden van het project zaten in de manier van hoe de inter-
actieve vragenlijst en de directed graph vorm moesten krijgen, twee interfaces. De onzekerheden zijn door
middel van wekelijkse semigestructureerde interview met de opdrachtgevers bevestigd. Hierdoor is vervol-
gens door middel van grounding onderzoek naar de onzekerheden uitgevoerd. De meta requirements zijn
uiteindelijk gebruikt bij het grounden voor de interfaces.

4.3. Beschrijving Artefact / Design Cycle
Vanaf week vijf van het project is de projectgroep gestart met het ontwerpen en ontwikkelen van de pro-
totypes voor de applicatie. Voor dit projecten werden twee interfaces ontworpen: een gebruikerskant voor
onderzoekers en een wijzigingskant voor juristen. In de weken 5 t/m9 heeft de projectgroep verschillende
design cycles doorlopen waarbij per design cycle één groot onderdeel van de applicatie werd ontwikkeld.
De eerste vier weken heeft de projectgroep zich gefocused op de requirements, onzekerheden bevestigen en
grounden. Wekelijks had de groep evaluatiemomenten met de opdrachtgevers, op deze manier kon de de
gemaakte voortgang besproken worden met de opdrachtgevers. In week 5 en 6 stond de interface van de
gebruikerskant centraal. Dit was één design cycle, ondertussen werd wel een ontwerp voor de wijzigingskant
ontworpen. In week 7 en 8 werd met twee cycli gewerkt: één voor de wijzigingskant en één voor de latere
toegevoegde Import en Exportfunctie. Op enkele opmerkingen en vragen na waren de opdrachtgevers over
de ontwerpen en ontwikkelde interfaces tevreden, hierdoor kon er tijdens het project relatief veel voortgang
geboekt worden. In week 9 werden alle kleine detail functies die nog ontbraken toegevoegd waar het mogelijk
was, door tijdsgebrek waren sommige functies onhaalbaar.
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5
Discussie

Bij de start van het uitwerken van de casus werd er meteen veel werk verzet om zo snel mogelijk de eerste
meta-requirements op te halen en een oplosrichting te kunnen opzetten. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat
er meer tijd kon worden gestoken in de ontwikkeling van het prototype.

Vervolgens kon er al snel worden gestart met het opstellen en valideren van de initiële onzekerheden. Er
kan iets voor worden gezegd dat hiermee in een te vroeg stadium is begonnen, aangezien een groot deel van
deze onzekerheden al snel weggenomen konden worden door de opdrachtgevers of vanzelf duidelijk werden
na het verder uitwerken van de oplosrichting. Uiteindelijk heeft dit toch positief uitgepakt aangezien als
gevolg hiervan de oplosrichting eenduidig en compleet was uitgewerkt.

Aangezien de oplosrichting duidelijk was en er geen directe onzekerheden in het vizier waren, kon er ver-
volgens al gedeeltelijk gestart worden aan het ontwerpen en ontwikkelen van het prototype. Hierbij was de
insteek om zo veel mogelijk tussenproducten te presenteren en valideren bij de opdrachtgevers. Op deze
manier zijn de opdrachtgevers voortdurend op de hoogte van de inhoudelijke voortgang en kan de casus-
groep verzekeren dat de tussenproducten in lijn waren met het uiteindelijke artefact dat de opdrachtgevers in
gedachten hadden. Door de voortdurende feedback van de opdrachtgevers kon het commentaar telkens snel
en gemakkelijk worden geïmplementeerd in de tussenresultaten, en waren de volgende stappen binnen de
uitwerking altijd duidelijk en naar wens van de opdrachtgever. Gedurende deze uitwerking kwamen telkens
ook nieuwe onzekerheden aan het licht. Deze werden vervolgens door andere leden van de casusgroep on-
derzocht zodat andere leden van de casusgroep verder konden werken aan het ontwerp en ontwikkeling van
het prototype. Echter leidde dit ertoe dat onzekerheden pas waren opgehaald wanneer er al meer vooruitgang
was geboekt in het ontwerpen en ontwikkelen van het prototype. Aan de hand van deze nieuwe inzichten was
het een enkele keer het geval dat deze inzichten in terugwerkende kracht geïmplementeerd moesten worden
in het ontwerp of prototype zelf. Doordat de opdrachtgever dit proces voortdurend heeft gevalideerd waren
deze aanpassingen echter minimaal. Toch is het in de toekomst verstandiger om het ontwerpen en ontwikke-
len van het prototype stil te leggen totdat de bepaalde onzekerheden volledig opgehaald zijn.

Tenslotte kon er worden gestart aan de disseminatie van de opgehaalde kennis. Achteraf gezien werd hier
naar onze mening te laat aan gestart. Er is tenslotte ook veel kennis gecreëerd gedurende de uitwerking van
het prototype.
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6
Conclusie

Na het afronden van de casus zijn bijna alle beschreven resultaten in de introductie (pagina 3), op het zoek-
plan voor het literatuuronderzoek na, uitgewerkt. Het negeren van het zoekplan voor het literatuuronder-
zoek is een bewuste actie geweest van de casusgroep. De toepassing van de literatuur voor de uitwerking van
deze casus verschilt namelijk van een standaard doorloop van het Hevner Design Science Research frame-
work. Voor deze casus is de opgehaalde literatuur enkel als basiskennis en best practice gebruikt voor verdere
uitwerking van de Design Cycle. Op basis van deze literatuur zijn namelijk de ontwerpen voor de ontwikkeling
van het prototype naar eigen inzichten en expertises van de leden van de casusgroep opgesteld. Dit verschilt
in de kern van de toepassing met gebruikelijk Design Science Research waar de opgehaalde informatie di-
rect wordt geïmplementeerd in de uitwerking. Hier ondersteunt het zoekplan voor het literatuuronderzoek
in de onderbouwing en beoordeling van de kwaliteit van de gebruikte literatuur. Voor deze uitwerking van
de casus is dit minder van belang en kan de focus beter worden gelegd op de ontwikkeling van de essentiële
functionaliteiten van het prototype.

Na het afronden van de casus is er meer dan volledig voldaan aan de gestelde doelstelling van de casus en
bijbehorende meta-requirements die beschreven staan in de introductie (pagina 3). Dit wordt volledig on-
dersteunt in het testrapport. In dit testrapport is namelijk aan de hand van testen geconcludeerd dat het pro-
totype volledig voldoet aan de belangrijkste requirements die de juiste werking van het prototype verzekeren.
Verder ondersteunt het prototype niet alleen de context van de casus maar kan in principe elke mogelijke
beslisboom voor elke generieke context door middel van het prototype ondersteund worden.

Dit leidt ertoe dat het prototype volledig inzetbaar is voor de gegeven context voor de casus betreffende
het juridisch gebied rondom het scrapen van data op een website voor academische doeleinden. Echter is
het prototype verder inzetbaar als openbaar platform waar gebruikers met verschillende doeleinden gebruik
van kunnen maken.

Het prototype heeft de werking van de functionaliteiten voor het configureren en uitvoeren van een beslis-
boom niet alleen voor de context van de casus bewezen maar ook voor elke generieke context. Echter is het
opgeleverde prototype onvoldoende ontwikkeld om direct als platform voor de extra behaalde mogelijkhe-
den direct te kunnen worden ingezet. Hiervoor zullen verschillende aspecten zoals bereikbaarheid, gebruik-
ersauthenticatie en security verder moeten worden ontwikkeld om het prototype op een verantwoorde wijze
beschikbaar voor gebruik te maken.
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