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Samenvatting 
 
Arbeidsmarktresearch UvA B.V. (ARR) is onderdeel van de UvA Holding B.V. en verbonden aan de 

vakgroep Arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. De belangrijkste doelstelling van ARR is 

het toegankelijker maken van het recht. ARR loopt al jaren voorop in de digitalisering van het recht en 

ontwikkelt expertsystemen (tools) op het gebied van het arbeidsrecht in brede zin. De tools worden 

geplaatst op de website www.magontslag.nl. Het gebruik van de tools is eenvoudig en de gebruiker 

heeft direct een inschatting van zijn rechtspositie.  

 

ARR heeft mij de opdracht gegeven om een expertsysteem te ontwikkelen waarmee een werkgever 

kan nagaan of een proeftijdontslag geldig is. Aanleiding hiervan is dat ARR reeds een tool heeft 

ontwikkeld waarmee de werknemer kan nagaan of een proeftijdontslag geldig is, maar dat er veel 

vraag was naar tools die gebruikt kunnen worden door werkgevers.  

 

De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: “Op welke wijze kan een expertsysteem voor 

werkgevers voor het beoordelen van de proeftijd, zoals bedoeld in artikel 7:652 BW, en de daarbij 

behorende ontslagmogelijkheden, zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk en toch juridisch 

deugdelijk worden ingericht?”.  

 

Om de centrale vraag te beantwoorden, heb ik allereerst een literatuuronderzoek verricht waarin ik het 

leerstuk van de proeftijd en de theorie over expertsystemen uiteengezet heb. Voorts heb ik in dit 

onderzoek tevens uitleg gegeven over de wijze waarop expertsystemen effectief en 

gebruiksvriendelijk kunnen worden gemaakt. Hiervoor dient onder andere rekening gehouden te 

worden met de subkenmerken van gebruiksvriendelijkheid uit de ISO-norm 25010, de principes van 

legal design en de 10 heuristieken van Jakob Nielsen. Deze aspecten heb ik meegenomen in het 

praktijkonderzoek.  

 

Om uiteindelijk tot een expertsysteem te komen heb ik in het praktijkonderzoek ten eerste op papier 

prototypes van de beslisboom getekend tot ik een definitieve versie had die juridisch deugdelijk was. 

Ten tweede diende deze beslisboom in Excel verwerkt te worden, daarmee werd de getekende 

beslisboom gedigitaliseerd en ontstond er een digitale, interactieve beslisboom. Om te kunnen 

spreken van een expertsysteem diende ten derde alle elementen (introductie, toelichting, vormgeving, 

documenten e.d.) toegevoegd te worden aan de digitale, interactieve beslisboom. Tot slot werd het 

expertsysteem op de website geplaatst en kon deze doorlopen worden door gebruikers. 

 

Ik heb het expertsysteem in de praktijk getest op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Mijn 

belangrijkste aanbeveling aan ARR was het implementeren van het ontwikkelde expertsysteem. 

Aansluitend heb ik op basis van testresultaten enkele aanbevelingen gedaan om het expertsysteem te 

optimaliseren, deze aanbevelingen zijn ook van toepassing op alle bestaande expertsystemen van 

ARR.  
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1  Inleiding  
  

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet de transitievergoeding 

berekend worden? Is een overeengekomen proeftijdbeding geldig en wanneer mag ontslag tijdens de 

proeftijd? ARR loopt al jaren voorop in het digitalisering van het recht en ontwikkelt tools voor de 

antwoorden op deze vragen.  

 

In dit hoofdstuk wordt de afstudeerorganisatie geïntroduceerd in paragraaf 1.1, waarna de aanleiding 

van dit onderzoek wordt besproken. Vervolgens worden de doelstelling, centrale vraagstelling en 

deelvragen besproken in de paragrafen 1.2, 1.3 en 1.4. Daarna volgen de onderzoeks- en 

begripsafbakening en de methodologische verantwoording in de paragrafen 1.5 en 1.6 en tot slot 

wordt in de leeswijzer uit paragraaf 1.7 vooruitgeblikt op het onderzoek.  

1.1 De afstudeerorganisatie en aanleiding 
 

De juridische sector ontwikkelt zich in hoog tempo en informatietechnologie verandert de praktijk en 

werkwijze van juridische professionals in verschillende sectoren. Wet- en regelgeving en 

jurisprudentie worden digitaal gepubliceerd en de concurrentie binnen de juridische sector neemt toe, 

omdat cliënten kwalitatief goede dienstverlening verwachten tegen een steeds lagere prijs. 

Organisaties kiezen er dan ook vaker voor om gebruik te maken van innovatieve, digitale 

toepassingen, zoals bijvoorbeeld beslissingsondersteunende systemen om te kunnen voldoen aan het 

geautomatiseerd en kosten-efficiënt werken, zoals de huidige markt verlangt. Met de term ‘legal tech’ 

wordt verwezen naar software en technologie die het werk van juristen, juridische processen en 

procedures ondersteunt.1 Een expertsysteem is een voorbeeld van legal tech. 

 

ARR is onderdeel van de UvA Holding B.V. en verbonden aan de vakgroep Arbeidsrecht van de 

Universiteit van Amsterdam. Het belangrijkste doel van ARR is het toegankelijker maken van het 

recht. ARR ontwikkelt expertsystemen (tools) op het gebied van het arbeidsrecht in brede zin en 

plaatst deze tools op de website www.magontslag.nl. Een aantal tools kunnen gratis gebruikt worden 

en anderen kunnen worden gebruikt tegen betaling. De tools worden niet enkel gebruikt door 

werkgevers en werknemers, ook organisaties zoals bijvoorbeeld DAS, Sdu en Achmea maken 

veelvuldig gebruik van de tools. In 2010 is ARR begonnen met het ontwikkelen van de digitale tool 

‘Hoe lang werkloos?’. Deze tool berekent de werkloosheidsduur die een werknemer kan verwachten 

na een ontslag. De uitkomst kan worden gebruikt om de schade te berekenen bij een kennelijk 

onredelijk ontslag. In aansluiting op ‘Hoe lang werkloos?’ is de tool kennelijk onredelijk ontslag (KOO) 

ontwikkeld die een inschatting geeft van de kans van slagen in een kennelijk onredelijk 

ontslagprocedure. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het ontslagrecht ingrijpend 

veranderd. De kennelijk onredelijk ontslagprocedure is verdwenen, maar het lag voor de hand om 

verder te gaan met de digitalisering van het ontslagrecht.  

 

ARR heeft voor het nieuwe ontslagrecht (reken)tools ontwikkeld, waaronder ‘Mag Ontslag’, ‘de 

Transitievergoedingstool’, ‘Tijdelijk of vast contract’ en ‘de Afspiegelingstool’. De tools geven de 

gebruiker een inschatting van zijn positie bij (dreigend) ontslag en genereert documenten waar de 

gebruiker mee aan de slag kan, bijvoorbeeld een brief aan de werkgever, een bezwaarschrift of een 

verweerschrift. Voor elke ontslaggrond is een tool beschikbaar. De tools worden regelmatig 

aangehaald in de rechtspraak. 

 

Bij de ontwikkeling van deze tools komen allerlei mogelijkheden, maar ook problemen kijken. Het 

gebruik van de tools is eenvoudig en de gebruiker heeft direct een inschatting van zijn kansen in een 

ontslagzaak, maar het arbeidsrecht kent veel open normen. De vraag of iets redelijk is hangt samen 

                                                        
1 Timmer & Mein 2018, p. 22.  
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met morele afwegingen en overtuigingen. Een digitaal systeem zou de menselijke rechter wel kunnen 

vervangen, maar dat brengt allerlei problemen met zich die zowel praktisch als ethisch van aard zijn.  

 

Om toch de betrouwbaarheid en kwaliteit van de tools zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, worden 

de tools continu geüpdatet aan de hand van rechtspraak. Daarnaast zijn er nog veel arbeidsrechtelijke 

onderwerpen die zich lenen voor digitalisering. 

 

De directe aanleiding voor dit onderzoek is het volgende praktijkprobleem: ARR heeft een tool 

ontwikkeld waarmee de werknemer kan nagaan of een proeftijdontslag geldig is. Omdat er nog geen 

tool bestaat waarmee de werkgever kan nagaan of een proeftijdontslag geldig is, heeft ARR mij de 

opdracht gegeven om de bestaande tool voor werknemers om te bouwen naar een tool voor 

werkgevers. Rachel Rietveld, juridisch ontwikkelaar bij ARR, heeft hierbij in de praktijk als 

opdrachtgever gefungeerd, in samenwerking met het lectoraat Legal Management van de Hogeschool 

van Amsterdam, als mede-opdrachtgever. Het lectoraat Legal Management doet onder andere 

onderzoek naar organisatie en werking van juridische processen, producten en diensten. Ivar Timmer 

vertegenwoordigde gedurende het onderzoek het lectoraat Legal Management.  

1.2 Doelstelling 
 

De doelstelling van dit onderzoek is om voor ARR een expertsysteem te ontwikkelen waarmee de 

werkgever kan nagaan of een proeftijdontslag geldig is. Dit onderzoek draagt bij aan de doelstellingen 

van ARR. Het expertsysteem bevordert namelijk de toegankelijkheid van het recht en geeft gebruikers 

inzicht in hun rechtspositie.  

1.3 Centrale vraagstelling 

 

De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt:  

 

“Op welke wijze kan een expertsysteem voor werkgevers voor het beoordelen van de proeftijd, zoals 

bedoeld in artikel 7:652 BW, en de daarbij behorende ontslagmogelijkheden, zo efficiënt en 

gebruiksvriendelijk mogelijk en toch juridisch deugdelijk worden ingericht?’’. 

1.4 Deelvragen 

 

De centrale vraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende deelvragen: 

 

Theorie: 

 

I. Op welke wijze is de proeftijd voor de werkgever in de wet en jurisprudentie geregeld? 

II. Welke aspecten zijn relevant bij het ontwikkelen van effectieve en gebruiksvriendelijke 

expertsystemen? 

 

Praktijk: 

 

III. Hoe zijn de verschillende prototypen en uiteindelijke versie van het expertsysteem ontworpen en 

hoe zijn deze beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie door geraadpleegde experts en 

gebruikers? 

1.5 Onderzoeks- en begripsafbakening  

 

Het onderzoek beperkt zich tot de proeftijd van artikel 7:652 BW. Daarbij wordt ook het 

proeftijdontslag betrokken. Er zal een expertsysteem ontwikkeld worden dat uitsluitend betrekking 

heeft op werkgevers die willen nagaan of een proeftijdontslag geldig is. Ten eerste zal er een 
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beslisboom op papier worden getekend. Ten tweede zal die getekende beslisboom worden omgezet 

in een digitale, interactieve beslisboom door middel van de software waar ARR mee werkt en tenslotte 

zal er een expertsysteem worden ontwikkeld dat in de praktijk zal worden getest. Het expertsysteem 

zal door een groep testpersonen worden doorlopen aan de hand van drie casussen. De brieven die 

het expertsysteem genereert nadat alle vragen zijn beantwoord, zullen tijdens dit onderzoek buiten 

beschouwing worden gelaten.  

 

Begripsbepaling 

Onder ‘getekende beslisboom’ wordt in dit onderzoek de beslisboom op papier verstaan. Onder 

‘digitale, interactieve beslisboom’ wordt de gedigitaliseerde versie van de getekende beslisboom 

verstaan en onder ‘expertsysteem’ wordt de digitale, interactieve beslisboom met alle elementen (een 

introductie, toelichting, vormgeving, documenten e.d.) verstaan die doorlopen kan worden op de 

website van ARR. In hoofdstuk 4 zal worden toegelicht op welke wijze deze begrippen tot elkaar in 

verhouding staan.2 

1.6 Methodologische verantwoording 

 

Het onderzoek bestaat uit een theorieonderzoek en een praktijkonderzoek. Het tweede en het derde 

hoofdstuk vormen de verslaglegging van het theorieonderzoek; het vierde hoofdstuk van het 

praktijkonderzoek.  

1.6.1 Theorie 

 

Hoofdstuk 2: ‘De proeftijd’ 

De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld luidt: “Op welke wijze is de proeftijd voor de 

werkgever in de wet en jurisprudentie geregeld?”. In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van literatuur- 

en bronnenonderzoek het leerstuk van de proeftijd uiteengezet. In het bronnenonderzoek heb ik mij 

gericht op het wetsartikel over de proeftijd, artikel 7:652 BW en relevante jurisprudentie van, onder 

andere, de Hoge Raad. Daarna heb ik de regels omtrent de proeftijd uiteengezet door middel van 

literatuuronderzoek. Hiervoor heb ik onder andere gebruik gemaakt van tekst en commentaar en 

arbeidsrechtelijke handboeken over de arbeidsovereenkomst en de proeftijd.  

  

Hoofdstuk 3: ‘Expertsystemen in de juridische praktijk’  

De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld luidt: “Welke aspecten zijn relevant bij het 

ontwikkelen van effectieve en gebruiksvriendelijke expertsystemen?”. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 

op de theorie met betrekking tot expertsystemen en (het beoordelen van) de gebruiksvriendelijkheid 

van dergelijke systemen. 

 

Ik heb aan de hand van literatuuronderzoek gedefinieerd wat expertsystemen zijn, wat de rol is van 

kunstmatige intelligentie en wat de voordelen en risico’s zijn. Vervolgens heb ik aan de hand van 

theorie over de ISO-norm 25010, legal design en de 10 heuristieken van Jakob Nielsen toegelicht 

welke aspecten relevant zijn voor de gebruiksvriendelijkheid van expertsystemen. Ik heb gekozen voor 

de subkenmerken van gebruiksvriendelijkheid uit de ISO-norm 25010 en de 10 heuristieken van Jakob 

Nielsen, omdat in beide theorieën aspecten aan bod komen die ik kan gebruiken in mijn 

praktijkonderzoek.  

 

 

 

                                                        
2 In de dagelijkse praktijk van ARR wordt het expertsysteem aangeduid met het begrip ‘tool’. Daarom wordt in deze inleiding ook 
wel gesproken van ‘tools’. In de logboeken van de testen en in de verslaglegging van de acceptatietest in hoofdstuk 4 zal 
wederom het begrip ‘tool’ gebruikt worden.  
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1.6.2 Praktijk 

 

Hoofdstuk 4: ‘De ontwikkeling van het expertsysteem’   

De deelvraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld luidt: “Hoe zijn de verschillende prototypen en 

uiteindelijke versie van het expertsysteem ontworpen en hoe zijn deze beoordeeld op 

gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie door geraadpleegde experts en gebruikers?”. In de beginfase van 

mijn onderzoek was deze deelvraag opgesplitst in twee deelvragen, maar in overleg met de 

opdrachtgever is de keuze gemaakt om de deelvragen samen te voegen, omdat het proces van de 

ontwikkeling van het expertsysteem beter kon worden beschreven in één hoofdstuk.   

 

Getekende beslisboom 

Alvorens ik begon aan het tekenen van de beslisboom, heb ik bronnenonderzoek gedaan. Ik heb het 

bestaande expertsysteem over de proeftijd voor de werknemer bestudeerd om de systematiek te 

begrijpen. Daarna heb ik aan de hand van de design mindset ‘Everything is a prototype’, die wordt 

toegelicht in hoofdstuk 3 verschillende, prototypen van de beslisboom voor de werkgever op papier 

getekend. Ik heb hiervoor gekozen, omdat er bij deze werkwijze prototypen worden ontwikkeld die 

direct getest worden. Mijn praktijkbegeleider heeft de prototypen die ik had ontwikkeld getest op 

juridische deugdelijkheid.  

 

Digitale, interactieve beslisboom 

Toen de getekende beslisboom juridisch deugdelijk was, diende deze in Excel omgezet te worden 

naar een digitale, interactieve beslisboom. Door middel van participatie ben ik bekend geraakt met de 

werkwijze van de opdrachtgever en heb ik de getekende beslisboom kunnen digitaliseren. Ik beschrijf 

de werkwijze van de opdrachtgever in paragraaf 4.2.  

 

Expertsysteem 

Het expertsysteem is in de praktijk getest met elf experts en vijftien testpersonen door middel van een 

systeemtest en een acceptatietest. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de ontwikkeling en inhoud van het 

expertsysteem. In paragraaf 4.1 is een nadere methodologische verantwoording te vinden van de 

selectie van de testpersonen en de wijze waarop de testen op juridische deugdelijkheid, efficiëntie en 

gebruiksvriendelijkheid hebben plaatsgevonden en wat de resultaten van deze testen waren.  

1.7 Leeswijzer 
 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken. De hoofdstukken twee en drie beschrijven het 

literatuuronderzoek. In hoofdstuk twee wordt het leerstuk over de proeftijd uiteengezet aan de hand 

van wet- en regelgeving en jurisprudentie. In hoofdstuk drie wordt ingegaan op expertsystemen in de 

juridische praktijk. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop expertsystemen 

gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt. Hoofdstuk vier beschrijft het praktijkonderzoek. In 

hoofdstuk vier wordt beschreven op welke wijze het expertsysteem tot stand is gekomen en worden 

de uitkomsten van het praktijkonderzoek besproken. Tot slot wordt in het vijfde hoofdstuk de centrale 

vraag beantwoord aan de hand van de deelvragen en worden er aanbevelingen gedaan op basis van 

de uitkomsten van het praktijkonderzoek.  
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2  De proeftijd 
 

In dit hoofdstuk wordt de deelvraag: “Op welke wijze is de proeftijd voor de werkgever in de wet en 

jurisprudentie geregeld?” behandeld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal er allereerst in 

paragraaf 2.1 een introductie worden gegeven over de Wet Werk en Zekerheid, vervolgens komen het 

arbeidsovereenkomstenrecht, het proeftijdbeding en de duur hiervan aan bod in de paragrafen 2.2 en 

2.3. Daarna wordt in paragraaf 2.4 ingegaan op ontslag tijdens de proeftijd en tot slot wordt een 

deelconclusie getrokken in paragraaf 2.5.  

2.1 De Wet Werk en Zekerheid  
 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het ontslagrecht 

ingrijpend veranderd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de proeftijd. Vóór 1 juli 2015 was het 

bijvoorbeeld nog toegestaan om een proeftijd overeen te komen bij een arbeidsovereenkomst van ten 

hoogste zes maanden, onder de WWZ is dit niet meer mogelijk. In het regeerakkoord van 2017 zijn de 

mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd om het aangaan van een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde tijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Indien een werkgever direct een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de maximaal toegestane duur van de 

proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer wordt de 

proeftijd drie maanden.3 In dit onderzoek wordt uitgegaan van de huidige wetgeving.   

2.2 Het arbeidsovereenkomstenrecht en het proeftijdbeding 
 

Het geheel van rechtsregels dat de totstandkoming, de inhoud en het einde van de 

arbeidsovereenkomst reguleert, kan aangeduid worden als het arbeidsovereenkomstenrecht.4 Alle 

regels omtrent het arbeidsovereenkomstenrecht zijn opgenomen in Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk 

Wetboek. Artikel 7:610 lid 1 BW definieert de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de 

ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon 

gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Naast de standaard contractuele afspraken kunnen er 

bijzondere bedingen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, zoals het proeftijdbeding.  

 

De proeftijd dient om beide partijen de gelegenheid te bieden de samenwerking in de praktijk uit te 

proberen en om de werkgever een inschatting te kunnen laten maken van de geschiktheid van de 

werknemer voor de beoogde functie.5 Gedurende de proeftijd hebben beide partijen het recht de 

arbeidsovereenkomst onmiddellijk eenzijdig op te zeggen. De regeling van de proeftijd is verdeeld 

over twee wetsartikelen. In artikel 7:652 BW wordt genoemd waar een proeftijdbeding aan moet 

voldoen om rechtsgeldig te zijn en artikel 7:676 BW bevat de regels die betrekking hebben op 

opzegging in de proeftijd. De proeftijd kan zowel in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als 

in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mits niet voor zes maanden of minder 

overeengekomen, worden opgenomen. Volgens artikel 7:651 lid 1 en 2 BW moet de proeftijd 

schriftelijk worden vastgelegd en voor beide partijen gelijk zijn. 

2.3 Duur proeftijd 
 

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Artikel 7:652 lid 3 tot 

en met 7 BW bepaalt de maximale duur van de proeftijd. Er kan geen proeftijd worden 

overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden. Deze 

keuze is gemaakt omdat een kortdurend contract voor de werknemer veel onzekerheid meebrengt en 

                                                        
3 Regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de toekomst’, p. 32 en verdere uitwerking daarvan in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt 
in balans (WAB).  
4 Bouwens e.a. 2017, p. 55. 
5 Van Genderen e.a. 2015, p. 254.  
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het onwenselijk is de onzekerheid te laten toenemen door een proeftijd toe te staan.6 Bij een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor langer dan zes maanden, maar korter 

dan twee jaar kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand. In het geval 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die is aangegaan voor twee jaar of langer kan een 

proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste twee maanden en indien het einde van een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum is gesteld, kan een proeftijd 

worden overeengekomen van ten hoogste een maand. Het gaat in het laatste geval bijvoorbeeld om 

een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project. Bij een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd mag de duur van de proeftijd maximaal twee maanden zijn. 

 

In geval de duur van de proeftijd ten hoogste een maand kan bedragen, kan slechts bij cao ten nadele 

van de werknemer worden afgeweken. In de cao kan zijn bepaald dat de proeftijd ten hoogste twee 

maanden mag bedragen.7 

 

Artikel 7:652 lid 8 sub d BW bepaalt dat er geen proeftijd opgenomen mag worden in een opvolgende 

arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en dezelfde werknemer, tenzij de overeenkomst duidelijk 

andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist van de werknemer dan de vorige 

arbeidsovereenkomst.8 De werkgever is in dat geval immers op de hoogte van de vaardigheden van 

de werknemer. Voorts mag volgens artikel 7:652 lid 8 sub e BW evenmin een proeftijd worden 

overeengekomen als de werknemer eerder bij een andere werkgever werkzaam is geweest, maar de 

kennis van die werkgever met betrekking tot de vaardigheden van de werknemer toegerekend kan 

worden aan de nieuwe werkgever.9 De nieuwe overeenkomst dient dan wel dezelfde vaardigheden en 

verantwoordelijkheden te eisen als de vorige overeenkomst. Hier zal in ieder geval sprake van zijn bij 

twee opvolgende werkgevers in hetzelfde concernverband, bij een overgang van onderneming of als 

een uitzendkracht wordt overgenomen door een inlener. Deze uitzonderingen op de mogelijkheid een 

proeftijd te bedingen zijn een codificatie van de rechtspraak van de Hoge Raad. Indien het gaat om 

een functie die duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden eist, dan is het wel mogelijk 

om bij dezelfde of een opvolgend werkgever opnieuw een proeftijd overeen te komen.10  

2.3.1 IJzeren proeftijd 

 

Indien het overeengekomen proeftijdbeding de wettelijke maximumduur overschrijdt, wordt deze niet 

geconverteerd in een geldig proeftijdbeding voor de duur die maximaal is toegestaan. Hetzelfde geldt 

indien de proeftijd niet voor beide partijen gelijk is. Het proeftijdbeding is dan nietig en er geldt dan 

geen proeftijd. Dit wordt ook wel de ‘ijzeren proeftijd’-theorie genoemd.11 Uit deze theorie volgt tevens 

dat opschorting (dat wil zeggen uitstel) van de proeftijd, door bijvoorbeeld ziekte van de werknemer of 

vakantie tijdens de proeftijd, niet mogelijk is.12 

 

Toch is het mogelijk dat een beroep van de werknemer op een strikte toepassing van de termijn van 

de overeengekomen proeftijd onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar is. Aan die omstandigheden worden hoge eisen gesteld, de Hoge Raad neemt alle 

concrete omstandigheden van het geval in overweging zoals bijvoorbeeld de manier waarop de 

werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.13 

 

                                                        
6 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 16.  
7 Asser/Heerma van Voss 7-V 2015/227. 
8 Dit wetsartikel is codificatie van HR 14 september 1984, NJ 1985, 244 (Hardchroom/Yigit). 
9 Dit wetsartikel is codificatie van HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 293 (Slijkoord/Hekkema). 
10 Van Genderen e.a. 2015, p. 59. 
11 HR 27 februari 1930, NJ 1930, 977 (Kooisbergen/Hubregtse) en HR 8 juli 1987, NJ 1988, 232 (Van Hensbergen/Albers). 
12 HR 23 december 1983, NJ 1984, 332 (Keizer/Van Dijk). 
13 HR 27 oktober 1995, NJ 1996, 254 (Den Haan/The Box Fashion).  
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2.4 Proeftijd en ontslag 
 

Indien de arbeidsovereenkomst een geldig proeftijdbeding bevat, kunnen beide partijen de 

arbeidsovereenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, aldus artikel 

7:676 BW. Artikel 7:671 lid 1 sub b BW bepaalt dat er geen redelijke grond vereist en er ook geen 

instemming van de wederpartij of toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig is. Voorts 

maakt artikel 7:670a lid 2 sub b BW duidelijk dat de bijzondere ‘tijdens’-opzegverboden van artikel 

7:670 lid 1 tot en met 4 en 10 BW niet gelden gedurende de proeftijd. Een opzegging gedurende de 

proeftijd kan echter wel vernietigd worden op grond van andere bijzondere opzegverboden, 

bijvoorbeeld een ‘wegens’-opzegverbod of een discriminatieverbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

opzegging wegens een van de redenen uit artikel 7:670 lid 5 tot en met 9 BW of een discriminerende 

grond, zoals het maken van onderscheid tussen man en vrouw als verboden in artikel 7:646 lid 1 BW. 

Onder dit onderscheid valt volgens lid 5 sub b van het artikel ook onderscheid op grond van 

zwangerschap, bevalling en moederschap.14 Ontslag tijdens de proeftijd tijdens ziekte van de 

werknemer is dus mogelijk, maar niet wegens een chronische ziekte of handicap, omdat er dan 

sprake is van strijd met de gelijkebehandelingswetgeving15. Voorts is het uitgangspunt in de 

rechtspraak dat het in het algemeen al voor aanvang van de arbeidsovereenkomst mogelijk is om 

deze te beëindigen door een beroep te doen op de proeftijd, bijvoorbeeld omdat na het tot stand 

komen van de arbeidsovereenkomst de functie van de werknemer komt te vervallen. Dit beroep kan in 

uitzonderingsgevallen wel leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever of werknemer indien er 

sprake is van strijd met het goed werkgeverschap of goed werknemerschap of misbruik van 

bevoegdheid.  

 

Ondanks het ontbreken van de meeste gewone ontslagbescherming, dient de opzegging tijdens de 

proeftijd toch aan zekere eisen te voldoen. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, is de 

werkgever volgens artikel 7:676 lid 2 BW gehouden tot schriftelijke opgave van de reden van 

opzegging als de werknemer dit verzoekt. De wet geeft echter geen sanctie op het schenden van 

deze verplichting. Daarnaast is de sanctie op het niet in acht nemen van bovengenoemde 

opzegverboden de mogelijkheid van artikel 7:681 lid 1 sub b en c BW om de opzegging te laten 

vernietigen door de kantonrechter of een billijke vergoeding te vragen. 

2.4.1 Misbruik van bevoegdheid  

 

De uitoefening van de ontslagbevoegdheid tijdens de proeftijd kan getoetst worden aan de algemene 

rechtsbeginselen. De Hoge Raad heeft overwogen dat uit de proeftijd regeling in het BW niet 

voortvloeit dat zij niet kan worden misbruikt.16 Wanneer de bevoegdheid om op te zeggen tijdens de 

proeftijd voor een ander doel wordt gebruikt, kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid als in 

artikel 3:13 BW. De Hoge Raad heeft in een geval waarin gebruik werd gemaakt van een 

proeftijdbeding om te ontslaan in verband met leeftijd (na aanvang van de arbeidsovereenkomst bleek 

dat de werkneemster ouder was dan de pensioenleeftijd die in het bedrijf gold) beslist dat een 

opzegging tijdens de proeftijd getoetst kan worden aan het discriminatieverbod van artikel 1 uit de 

Grondwet en artikel 26 van het IVBPR. Indien er wordt opgezegd op discriminatoire gronden, is 

volgens de Hoge Raad in ieder geval sprake van misbruik van bevoegdheid.17  

2.4.2 Goed werkgeverschap  

 

Artikel 7:611 BW verplicht de werkgever en de werknemer om zich bij de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst als goed werkgever en als goed werknemer te gedragen. In dit artikel heeft de 

                                                        
14 Ktr. Eindhoven 1 december 2005, JAR 2006/37. 
15 Bijvoorbeeld de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) of de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte (WGBH/CZ) 
16 Verhulp & Vegter, in: T&C Burgerlijk Wetboek 2015, art. 7:652 BW.  
17 HR 13 januari 1995, NJ 1995/430 (Codfried/ISS). 
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wetgever getracht om de begrippen ‘redelijkheid en billijkheid’ uit artikel 6:2 en 6:248 BW te 

concretiseren voor het arbeidsrecht.18 Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat partijen zich ook 

tijdens de proeftijd dienen te houden aan de algemene beginselen van goed werkgeverschap en goed 

werknemerschap.19  

 

Gedurende de proeftijd kan bijvoorbeeld sprake zijn van strijd met het goed werkgeverschap indien de 

werknemer vanwege een reorganisatie ontslagen wordt of als sprake is van een gebrek aan werk dat 

de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst had kunnen voorzien, tenzij de werkgever 

de werknemer tijdens de sollicitatieprocedure expliciet op de risico’s voor de continuïteit van zijn 

functie bij een eventuele overname heeft gewezen.20 Strijd met het goed werkgeverschap werd ook 

aangenomen bij opzegging vanwege het niet per direct aanvaarden van geheel andere 

werkzaamheden, het niet tijdig inleveren van een leaseauto en twijfel aan de juistheid van ziekmelding 

door een werknemer.21 

 

Het komt vaak voor dat een werknemer in of voorafgaand aan de proeftijd opzegt vanwege een 

aantrekkelijker aanbod bij een andere werkgever. Een opzegging van de werknemer wordt in dat 

geval niet snel in strijd geacht met het goed werknemerschap.  

2.5 Deelconclusie 
 

In deze paragraaf wordt de deelvraag “Op welke wijze is de proeftijd voor de werkgever in de wet en 

jurisprudentie geregeld?” beantwoord. De proeftijd voor de werkgever is opgenomen in artikel 7:652 

BW. In dit artikel staat aan welke eisen een proeftijdbeding dient te voldoen om rechtsgeldig te zijn. 

De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen en voor beide partijen gelijk zijn. De proeftijd is 

nietig indien de wettelijke maximumduur wordt overschreden. Voorts bevat artikel 7:676 BW de regels 

die betrekking hebben op opzegging in de proeftijd met als uitgangspunt dat beide partijen 

onmiddellijk mogen opzeggen.  

 

De Hoge Raad houdt strikt vast aan de wettelijke maximumduur. Voor conversie is in de arresten van 

de Hoge Raad geen plaats en verder is bepaald dat opschorting of verlenging van de proeftijd, 

bijvoorbeeld bij ziekte van de werknemer, evenmin is toegestaan. Ook is door de Hoge Raad 

overwogen dat de proeftijd door zowel de werkgever als de werknemer misbruikt kan worden in de zin 

van artikel 3:13 BW en tot slot is in het Triple P/Tap-arrest bepaald dat opzegging in de proeftijd in 

strijd kan zijn met de beginselen van het goed werkgeverschap. Voorts is wettelijk geregeld dat een 

nieuwe proeftijd bij een opvolgende arbeidsovereenkomst enkel toegestaan indien de overeenkomst 

duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist van de werknemer dan de vorige 

arbeidsovereenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Van Genderen e.a. 2015, p. 38.  
19 Kamerstukken II 1996/97, 25 263, nr. 3, p. 7. 
20 Ktr. Alphen aan den Rijn 29 februari 2000, JAR 2000/88. 
21 HR 10 november 2000, JAR 2000/249 (Triple P/TAP) en Hof ’s-Hertogenbosch 2 maart 2004, JAR 2007/70.  
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3  Expertsystemen in de juridische praktijk 
 

In dit hoofdstuk staan expertsystemen centraal. Om antwoord te geven op de deelvraag “Welke 

aspecten zijn relevant bij het ontwikkelen van effectieve en gebruiksvriendelijke expertsystemen?” 

wordt in paragraaf 3.1 allereerst uiteengezet wat expertsystemen zijn, vervolgens wordt in paragraaf 

3.2 ingegaan op de voordelen en risico’s van expertsystemen. In paragraaf 3.4 staat het belang van 

gebruiksvriendelijkheid centraal en wordt toegelicht op welke wijze de gebruiksvriendelijkheid van 

expertsystemen verhoogd kan worden en tot slot wordt de deelvraag beantwoord in paragraaf 3.5.  

3.1 Wat zijn expertsystemen? 

3.1.1 Definitie en doel 

 

Een expertsysteem is een geautomatiseerd systeem dat kennis bevat van een bepaald vakgebied en 

waarbij het systeem, in dialoog met de gebruiker, problemen op dat vakgebied kan oplossen. Een 

niet-deskundige kan met behulp van een expertsysteem resultaten behalen die vergelijkbaar zijn met 

die van een expert op dat specifieke probleemgebied. Een expertsysteem kan beschouwd worden als 

een voorbeeld van een beslissingsondersteunend systeem. Het unieke kenmerk dat een 

expertsysteem onderscheidt van andere systemen is de kennisbank (of knowledge base). Dit zijn de 

gegevens en beslissingsregels die de expertise behelzen.22 Expertsystemen streven ernaar om het 

beslissingsproces zo goed mogelijk te structureren en ondersteunen. Informatieverstrekking aan 

rechtzoekenden wordt steeds vaker met digitale hulpmiddelen ondersteund. Dit kan gezien worden als 

een voorfase van het beslissingsproces. Expertsystemen zijn in staat om koppelingen te leggen met 

andere systemen en kunnen daarnaast ook allerlei andere functies verrichten zoals bijvoorbeeld het 

opstellen van juridische documenten.23 

 

Expertsystemen zijn vaak gebaseerd op digitale beslisbomen. Beslisbomen kunnen helpen bij het 

structureren en automatiseren van complexe (juridische) informatie. Het zijn beslismodellen die 

antwoord kunnen geven op een specifieke vraag op basis van een vraagstructuur en voorwaarden. 

Deze beslismodellen worden weergegeven in de vorm van een boomstructuur en worden door middel 

van een digitale, interactieve tool beschikbaar gesteld aan gebruikers. Het doel van het gebruik van 

een beslisboom is dat de gebruikers op de meest efficiënte wijze de benodigde informatie 

gepresenteerd krijgt door een logische vraagstructuur te doorlopen en relevante informatie te 

verschaffen tijdens het proces.24 

 

Door de inzet van beslisbomen zijn gebruikers met beperkte kennis van een vakgebied minder 

afhankelijk van deskundigen. Beslisbomen helpen gebruikers om bij vraagstukken sneller tot de juiste 

uitkomsten te komen omdat er enkel relevante vragen worden gesteld. Aspecten die niet relevant zijn 

voor het vraagstuk of geen invloed hebben op de uitkomst worden buiten beschouwing gelaten.   

3.1.2 Kunstmatige intelligentie 

 

Expertsystemen kunnen worden beschouwd als een vorm van kunstmatige intelligentie (of artificial 

intelligence), omdat de systemen (onderdelen van) het gecompliceerde denkproces van de mens 

nabootsen.25 Binnen kunstmatige intelligentie kan een onderscheid worden gemaakt tussen sterke 

kunstmatige intelligentie (of strong artificial intelligence) en zwakke kunstmatige intelligentie (of weak 

artificial intelligence).  

                                                        
22 Davis & Olson 1987, p. 451.  
23 Timmer & Mein 2018, p. 66.  
24 ‘Wat zijn beslisbomen?’, Berkeleybridge.nl (kies ‘Oplossingen’ en vervolgens ‘Beslisbomen’ in de navigatiebalk), 

geraadpleegd op 24 april 2018.   
25 Lodder & Oskamp 2002, p. 266.  
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Sterke kunstmatige intelligentie zou menselijke intelligentie evenaren of kunnen overstijgen, dit kan 

gedefinieerd worden als het vermogen om "te redeneren, kennis te vertegenwoordigen, te plannen, te 

leren, te communiceren in menselijke taal en al deze vaardigheden te integreren in een 

gemeenschappelijk doel".26 Er zijn twee subtypen van sterke kunstmatige intelligentie te 

onderscheiden, namelijk de mens-gelijke kunstmatige intelligentie; een computer die redeneert en 

denkt als een mens, en de niet-mens-gelijke kunstmatige intelligentie, waarin de computer een niet-

menselijke, maar eigen computer-intelligentie ontwikkelt. Zwakke kunstmatige intelligentie houdt zich 

bezig met onderzoek in beperkte deelgebieden waarin gedragingen mogelijk zijn die intelligent lijken, 

maar in zekere zin niet echt intelligent zijn. Hier zijn de meeste vorderingen gemaakt, in de vorm van 

bijvoorbeeld expertsystemen en zoekalgoritmen. Expertsystemen hebben dus (nog) geen zelflerend 

vermogen, maar worden volledig door mensen getraind en ontworpen.  

3.2 Voordelen en risico’s van juridische expertsystemen 
 

Naast de vaak genoemde voordelen van automatisering zoals snelheid, volledigheid, minder kans op 

fouten en makkelijke toegankelijkheid zijn er ook andere mogelijke voordelen die juridische 

expertsystemen kunnen bieden, mits het expertsysteem goed gebouwd is en succesvol 

geïmplementeerd is. Ten eerste kan de kennis van deskundigen makkelijker en sneller worden 

overgedragen. Door de opkomst van kwalitatief goede juridische expertsystemen is het in veel 

gevallen niet langer noodzakelijk een jurist in te schakelen, dit bespaart de burger tijd en geld. Ten 

tweede zal een goed geautomatiseerd systeem onder gelijke omstandigheden dezelfde uitkomst 

geven, waardoor de rechtsgelijkheid van beslissingen toeneemt en ten derde zal een kortere 

afhandelingstijd leiden tot kostenbesparing en minder onzekerheid met betrekking tot 

rechtsverhoudingen.27 

 

Het gebruik van expertsystemen brengt echter ook risico’s met zich. Expliciete kennis over zaken 

zoals bijvoorbeeld empathie, gevoel voor rechtvaardigheid of sociale verhoudingen en afweging van 

belangen zijn erg moeilijk om op grote schaal om te zetten in een vorm die hanteerbaar is voor de 

computer.28 Voorts bestaat de kans dat gebruikers een expertsysteem verkeerd gebruiken en 

daardoor schade lijden. Hiernaast bestaan er nog een aantal risico’s die specifiek van belang zijn voor 

organisaties. Ten eerste bestaat het risico dat de kennisbank van het expertsysteem niet actueel is, 

waardoor gebruikers een verkeerde conclusie kunnen krijgen. Daarnaast kan een organisatie 

kwetsbaar worden als een expertsysteem aangepast dient te worden of als het systeem voor een 

langere tijd buiten dienst is, dit kan namelijk financiële gevolgen hebben.29 Ten derde loopt een 

organisatie het risico dat de expertise in handen komt van onbevoegden zoals bijvoorbeeld 

concurrenten of hackers.  

3.3 Expertsystemen en gebruiksvriendelijkheid 
 

Bij de implementatie van legal tech in de rechtspraktijk is het in het algemeen van belang dat er 

voldoende aandacht wordt besteed aan de gebruikers. Bij de ontwikkeling van software, zoals 

bijvoorbeeld een expertsysteem, is daarom testen op onder andere gebruiksvriendelijkheid (of 

usability) van groot belang. Expertsystemen kunnen onder andere getest worden middels een 

systeemtest of acceptatietest. Bij een systeemtest ligt de focus op de gehele functionaliteit van het 

expertsysteem en bij een acceptatietest ligt de focus op de behoeften van potentiële gebruikers van 

het expertsysteem.30 Omdat er weinig evidence based onderzoek is over de gebruiksvriendelijkheid 

van expertsystemen heb ik aansluiting gezocht bij de ISO-norm 25010, de principes van legal design 

en de 10 heuristieken van Jakob Nielsen om in te gaan op de gebruiksvriendelijkheid.  

                                                        
26 Bues & Matthaei 2016, p. 91.  
27 Lodder & Oskamp 2002, p. 267.  
28 Prakken, NJB 2018, p. 272. 
29 Thompson 2017. 
30 Chamani e.a. 2018, p. 83 
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3.3.1 Definitie gebruiksvriendelijkheid 

 

Gebruiksvriendelijkheid kan worden omschreven als de mate waarin een product gebruikt kan worden 

door gespecificeerde gebruikers om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te 

bereiken in en gespecificeerde gebruikscontext.31 Gebruiksvriendelijkheid is doorslaggevend voor het 

bestaansrecht van softwareproducten en zelfs voor het bestaansrecht van sommige organisaties. In 

de ISO-norm 25010 zijn acht kwaliteitskenmerken van software opgenomen. Gebruiksvriendelijkheid 

is één van deze acht kenmerken en bevat zes subkenmerken die gericht zijn op de interactie tussen 

de gebruikers en een product.32 De zes subkenmerken van gebruiksvriendelijkheid worden 

beschreven in tabel 1.   

 

# Subkenmerk gebruiksvriendelijkheid Beschrijving 

1 Herkenbaarheid (of appropriateness recognisability) 

De mate waarin gebruikers kunnen 

herkennen of een product geschikt is voor 

hun behoeften 

2 Leerbaarheid (of learnability) 

De mate waarin een product of systeem 

gebruikt kan worden door gespecificeerde 

gebruikers om gespecificeerde leerdoelen 

te bereiken met betrekking tot het gebruik 

van het product of systeem met effectiviteit, 

efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening, 

in een gespecificeerde gebruikscontext. 

3 Bedienbaarheid (of operability) 

De mate waarin een product of systeem 

attributen heeft die het makkelijk maken 

om het te bedienen en beheersen. 

4 Foutbestendigheid (of user error protection) 
De mate waarin het systeem gebruikers 

beschermt tegen het maken van fouten. 

5 Aantrekkelijkheid (of user interface aesthetics) 

De mate waarin een gebruikersinterface 

het de gebruikers mogelijk maakt om een 

plezierige en voldoening gevende interactie 

te hebben. 

6 Toegankelijkheid (of accessibility) 

De mate waarin een product of systeem 

gebruikt kan worden door mensen met de 

meest uiteenlopende eigenschappen en 

mogelijkheden om een gespecificeerd doel 

te bereiken in een gespecificeerde 

gebruikscontext. 

Tabel 1: subkenmerken gebruiksvriendelijkheid  

3.3.2 Legal design  

 

‘Legal design’ (of: legal design thinking) is een methodische denkwijze bij de inrichting van juridische 

diensten of processen en kan als hulpmiddel worden ingezet om de gebruiksvriendelijkheid te 

verhogen. De wensen en behoeften van gebruikers van een systeem worden bij legal design 

(thinking)  nadrukkelijk meegewogen bij de inrichting.33 Door toepassing van legal design kan 

juridische informatie samengevat, ondersteund, verduidelijkt, vereenvoudigd, aantrekkelijker, 

toegankelijker of herkenbaarder gemaakt worden.34 

                                                        
31 ISO 9241-11. 
32 Chamani e.a. 2018, p. 81. 
33 Timmer & Mein 2018, p. 71. 
34 Hoogwater 2009, p. 20.  
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Hagan35 toont in figuur 1 de verschillende niveaus van design waar organisaties aandacht aan dienen 

te besteden. Tijdens dit onderzoek zal ik mij voornamelijk bezig houden met product design, omdat ik 

een tool ontwikkel die gebruikt kan worden om een juridische dienst te verlenen. Product design richt 

zich op het ontwerpen van een tool om gebruikers te helpen bij het oplossen van een probleem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Design thinking en design mindsets  

 

Legal design is een variant van design thinking. Bij design thinking worden de processen, mindsets en 

technieken van een vormgever gebruikt door professionals in andere sectoren; in dit geval de 

juridische sector. Design thinking is een manier van denken met zijn eigen methodologieën, kaders en 

prioriteiten en helpt professionals om hun expertise op een innovatieve manier te gebruiken.36 

Typerend voor design thinking is dat de behoeften van de gebruikers als uitgangspunt worden 

gebruikt. 

 

Design mindsets zijn werkwijzen die vanuit design thinking gebruikt kunnen worden om problemen op 

te lossen. In het praktijkgedeelte van dit onderzoek zal vooral gebruik worden gemaakt van de design 

mindset ‘Everything is a Prototype’ (of ‘alles is een prototype’). Bij deze werkwijze worden er 

prototypen ontwikkeld die steeds getest worden.37 Het idee hierachter is dat de prototypen 

geoptimaliseerd worden aan de hand van feedback. Door het testen wordt snel duidelijk welk idee het 

best in de praktijk werkt en welke elementen er gebruikt kunnen worden. In figuur 2 is te zien hoe het 

proces er schematisch uit ziet. 

 

 
Figuur 2: designproces   

 

                                                        
35 Margaret Hagan is docent bij Stanford Institute of Design, oprichter van The Legal Design Lab en auteur van het e-book ‘Law 
by design’.  
36 Hagan 2017, par. 1.  
37 Hagan 2017, par. 2. 

Oriënteren Definiëren Ontwerpen Testen Optimaliseren

Figuur 1: verschillende lagen van legal design 
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3.3.4 De 10 heuristieken van Jakob Nielsen  

 

Een ander relevant en bekend perspectief zijn de zogenaamde heuristieken van Nielsen.38 Een 

heuristiek is letterlijk een vuistregel. Nielsen introduceerde 10 heuristieken die gebruikt kunnen 

worden tijdens het ontwerp- en optimalisatieproces van software en websites om de 

gebruiksvriendelijkheid te verhogen. De ‘heuristieken’ zijn dus algemene vuistregels en geen 

specifieke richtlijnen voor gebruiksvriendelijkheid. De 10 heuristieken worden hieronder toegelicht.39 

 

1. Zichtbaarheid van de systeemstatus (of visibility of system status) 

Het systeem dient de gebruikers altijd op de hoogte te houden van de status. De gebruikers dienen 

bijvoorbeeld inzicht te krijgen in welke stappen nog doorlopen moeten worden en hoeveel tijd dat 

proces in beslag zal nemen.  

 

2. Relatie tussen het systeem en de gebruikers (of match between system and the real world) 

Het systeem moet de taal van de gebruikers spreken. Er dienen woorden, zinnen en begrippen 

gebruikt te worden die de gebruikers bekend zijn, in plaats van systeemgerichte termen. De informatie 

dient tevens in een logische volgorde gepresenteerd te worden.  

 

3. Zekerheid en controle (of user control and freedom) 

De gebruikers moeten het gevoel krijgen controle te hebben over het systeem. De gebruikers kiezen 

vaak per ongeluk systeemfuncties en hebben een duidelijk aangegeven "nooduitgang" nodig om de 

ongewenste status te verlaten zonder een uitgebreide dialoog te hoeven doorlopen.  

 

4. Consistentie en standaarden (of consistency and standards) 

De gebruikers zouden zich niet moeten afvragen of verschillende woorden, situaties of acties 

hetzelfde betekenen.  

 

5. Voorkomen van fouten (of error prevention) 

Nog beter dan goede foutmeldingen is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk fouten voor komen 

in het systeem. Het is ook aan te raden om de gebruikers een bevestigingsoptie te geven alvorens 

een actie definitief wordt uitgevoerd.  

 

6. Eerder erkenning dan herroeping (of recognition rather then recal) 

Er moet worden gezorgd dat de gebruikers zo min mogelijk hoeven na te denken door afbeeldingen, 

acties en opties zichtbaar te maken. Voorts moeten instructies voor gebruik van het systeem moeten 

zichtbaar zijn of gemakkelijk terug te vinden zijn.  

 

7. Flexibiliteit en efficiëntie van gebruik (of flexibility and efficiency of use) 

Het systeem moet eenvoudig te gebruiken zijn voor zowel de onervaren als ervaren gebruikers. De 

ervaren gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om sneller door het systeem te gaan. 

 

8. Esthetisch en minimalistisch ontwerp (of aesthetic and minimalist design) 

Het systeem moet geen irrelevante informatie bevatten of informatie die zelden gebruikt wordt. 

Irrelevante informatie kan de gebruikers afleiden van de relevante informatie.  

 

9. Help gebruikers bij het herkennen, diagnosticeren en herstellen van fouten (of help users 

recognize, diagnose, and recover from errors) 

Foutmeldingen moeten het precieze probleem omschrijven en de gebruikers helpen om de fout te 

herstellen. 

 

                                                        
38 Jakob Nielsen is consultant op het gebied van gebruiksvriendelijk van software en websites. 
39 Nielsen 1994, p. 152-158. 
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10. Hulp en documentatie (of help and documentation)  

Hoewel het beter is als het systeem zonder documentatie gebruikt kan worden, is het soms toch nodig 

om hulp en documentatie te verstrekken. De juiste informatie moet eenvoudig te vinden zijn en moet 

toegespitst zijn op de taak van de gebruikers. 

3.4 Deelconclusie 

 

In deze paragraaf wordt de deelvraag “Welke aspecten zijn relevant bij het ontwikkelen van effectieve 

en gebruiksvriendelijke expertsystemen?” beantwoord. Een expertsysteem kan worden omschreven 

als een geautomatiseerd systeem dat kennis heeft van een bepaald vakgebied en waarbij het 

systeem, in dialoog met de gebruiker, problemen op dat vakgebied kan oplossen. Efficiëntie en 

gebruiksvriendelijkheid spelen een grote rol bij de ontwikkeling van expertsystemen.  

 

Gebruiksvriendelijkheid kan worden omschreven als de mate waarin een product gebruikt kan worden 

door gespecificeerde gebruikers om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te 

bereiken in en gespecificeerde gebruikscontext. De subkenmerken van gebruiksvriendelijkheid uit de 

ISO-norm 25010, de principes van legal design en de 10 heuristieken van Jakob Nielsen zijn van 

belang bij het ontwikkelen van effectieve en gebruiksvriendelijke expertsystemen. Deze aspecten 

zullen worden meegenomen in het praktijkgedeelte van dit onderzoek. Voorts is gebleken dat het van 

belang is om expertsystemen tevens te testen op gebruiksvriendelijkheid. Daarom zal ik in mijn 

praktijkonderzoek zowel een systeemtest als acceptatietest uitvoeren.  

 

Legal design is een methodische denkwijze bij de inrichting van juridische diensten of processen kan 

als hulpmiddel worden ingezet om expertsystemen bruikbaar, gebruiksvriendelijk en effectief te 

maken. Bij de design mindset ‘Everything is a Prototype’ (of ‘alles is een prototype’) worden 

prototypen ontwikkeld die in een vroeg stadium getest worden zodat de prototypen eerder 

geoptimaliseerd kunnen worden aan de hand van feedback. Ik zal deze design mindset gebruiken 

voor de ontwikkeling van de getekende beslisboom.  

 

Daarnaast heeft Jakob Nielsen 10 heuristieken geïntroduceerd aan de hand waarvan de 

gebruiksvriendelijkheid van website en software verhoogd kan worden. Voor mijn onderzoek lijken een 

aantal van de hiervoor beschreven heuristieken op voorhand minder relevant. De heuristieken 4, 5, 9 

en 10 lijken minder relevant, omdat ik mij tijdens dit onderzoek niet zal bezighouden met 

foutmeldingen van het systeem en helpfuncties. De heuristieken, 2, 3, 6, 7 en 8 lijken juist wel 

relevant, omdat de focus in dit onderzoek ligt op de ervaring van gebruikers met betrekking tot 

efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van het systeem. 

 

Tijdens het testen zal ik daarom specifiek nagaan of wordt voldaan aan de heuristieken nummer 1: 

zichtbaarheid van de systeemstatus (of visibility of system status), nummer 2: relatie tussen het 

systeem en de gebruikers (of match between system and the real world), nummer 3: zekerheid en 

controle (of user control and freedom), nummer 6: Eerder erkenning dan herroeping (of recognition 

rather then recal), nummer 7: flexibiliteit en efficiëntie van gebruik (of flexibility and efficiency of use) 

en nummer 8: esthetisch en minimalistisch ontwerp (of aesthetic and minimalist design).  

Bij het opstellen van de vragen voor het feedbackformulier dat ingevuld dient te worden na afloop van 

de test zal ik de subkenmerken bedienbaarheid (of operability), aantrekkelijkheid (of user interface 

aesthetics) en toegankelijkheid (of accessibility) van gebruiksvriendelijkheid uit de ISO-norm 25010 

meenemen.  
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4  De ontwikkeling van het expertsysteem 
 

Zoals besproken in hoofdstuk 3 ligt een beslisboom vaak ten grondslag aan een expertsysteem. In dit 

hoofdstuk staat de ontwikkeling van het expertsysteem centraal en wordt de deelvraag: “Hoe zijn de 

verschillende prototypen en uiteindelijke versie van het expertsysteem ontworpen en hoe zijn deze 

beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie door geraadpleegde experts en gebruikers?” 

behandeld. In paragraaf 4.1 wordt allereerst de nadere methodologische verantwoording gegeven. 

Voorts wordt in paragraaf 4.2 de werkwijze van de opdrachtgever met betrekking tot de ontwikkeling 

van expertsystemen uitgelegd. In paragraaf 4.3 het proces van de ontwikkeling van de juridisch 

deugdelijke beslisboom beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 ingegaan op de systeemtest 

waarbij de digitale, interactieve beslisboom is getest op gehele functionaliteit en juridische inhoud. 

Daarna volgt in paragraaf 4.5 de acceptatietest waarbij het expertsysteem door potentiële gebruikers 

is getest op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid en tot slot volgt de deelconclusie in paragraaf 4.6. 

4.1 Nadere methodologische verantwoording 

 
In het bronnenonderzoek is het bestaande expertsysteem over de proeftijd voor de werknemer 

bestudeerd om de systematiek te begrijpen. Daarna heb ik verschillende prototypen van de 

beslisboom voor de werkgever op papier getekend. Mijn praktijkbegeleider heeft die prototypen getest 

op juridische deugdelijkheid. Indien een prototype niet juridisch deugdelijk was, kreeg ik mondelinge 

feedback aan de hand waarvan ik het prototype kon aanpassen en wederom kon laten testen door 

mijn praktijkbegeleider. Toen ik een definitieve versie van de beslisboom had ontwikkeld, ben ik 

overgegaan tot de ontwikkeling van het expertsysteem. Daarna was het tijd om over te gaan naar het 

tweede deel van het praktijkonderzoek; het testen van het expertsysteem. 

 

Selectie testpersonen 

Het expertsysteem is tijdens een eerste test getest door elf experts op gehele functionaliteit en 

juridische inhoud. Daarna volgde er een tweede test waarbij het expertsysteem werd getest op 

efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid door vijftien testpersonen die ik benaderd heb vanuit mijn 

netwerk. De potentiële gebruikers van het expertsysteem zijn werkgevers, maar ik heb ervoor 

gekozen om naast die doelgroep ook te testen met studenten en werknemers omdat zij andere 

inzichten kunnen hebben. Ik heb gestreefd naar representativiteit door testpersonen te selecteren van 

verschillende leeftijden en met verschillende opleidingsniveaus. Een belangrijk criterium bij de selectie 

was tevens of de testpersoon al dan niet juridische kennis had. Ik heb zowel getest met testpersonen 

met juridische kennis als testpersonen zonder juridische kennis.  

 

Voorbereiding testfase 

Ik heb drie casussen opgesteld aan de hand waarvan de testpersonen het expertsysteem hebben 

doorlopen. Bij het opstellen van de casussen heb ik mij laten inspireren door veelvoorkomende 

situaties. Daarnaast heb ik een feedbackformulier opgesteld dat ingevuld diende te worden na elke 

test. Ik ben fysiek aanwezig geweest bij elke test, zodat ik de testpersoon kon observeren. Daarnaast 

kon ik aanvullende vragen stellen en de bevindingen van de testpersoon zelf noteren op het 

feedbackformulier. Het was een bewuste keuze om geen gebruik te maken van een enquête die de 

testpersonen konden invullen, omdat de antwoorden van de testpersonen waarschijnlijk bondiger 

zouden zijn en het risico bestond dat testpersoon essentiële informatie buiten beschouwing zouden 

laten. Toch heb ik de optie om de test zelfstandig uit te laten voeren door een testpersoon 

opengehouden voor het geval een testpersoon wilde deelnemen aan het onderzoek, maar ik niet 

fysiek aanwezig zou kunnen zijn bij de test. In dat geval zou de testpersoon per e-mail een instructie 

ontvangen.  
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Ik heb een logboek bijgehouden van de twee testen met daarin de ervaringen van de testpersonen. Ik 

heb ervoor gekozen om de ingevulde feedbackformulieren uit te werken in de logboeken zodat de 

gegeven feedback niet herleidbaar is tot personen en/of organisaties. Op basis van de ontvangen 

feedback heb ik aanbevelingen gedaan over de wijze waarop het expertsysteem gebruiksvriendelijker 

kan worden gemaakt.  

4.2 De werkwijze van de opdrachtgever 

 

In figuur 3 wordt het proces weergeven van de wijze waarop van een beslisboom naar een 

expertsysteem wordt gegaan.    

 

 
Figuur 3: ontwikkelingsproces expertsysteem 

Onder de getekende beslisboom versta ik hier een beslisboom op papier. Volgens de methodiek van 

ARR wordt de getekende beslisboom in Excel verwerkt en daarmee gedigitaliseerd. Het Excelbestand 

is de bron van de automatische routing van de beslisboom. Bepaalde antwoorden zorgen voor een 

sprong naar een volgende vertakking van de boom en triggeren weging en argumenten 

(tussenconclusies en conclusies) die in het rapport worden opgenomen. We kunnen dan spreken van 

een digitale, interactieve beslisboom.  

 

ARR werkt met bepaalde software voor de ontwikkeling van expertsystemen. Deze software leest de 

Excelbestanden uit. Iedere kolom in Excel heeft een functie. Zo staat bijvoorbeeld in een kolom het 

vraagnummer, de categorie van de vragen, de vraag, de toelichting en de vervolgvraag. Ook kunnen 

in het Excelbestand in daartoe bestemde kolommen conclusies worden gegeven en briefargumenten 

worden toegevoegd. In figuur 4 wordt een impressie gegeven van deze kolommen. Op het moment 

dat de software de Excelbestanden heeft uitgelezen, plaatst het deze op de website, waarbij alle 

elementen (introductie, toelichting, vormgeving, documenten e.d.) kunnen worden toegevoegd. Vanaf 

dit moment kunnen we spreken van het volledige expertsysteem.   

 

 
Figuur 4: een impressie van het Excelbestand 

Getekende 
beslisboom

Excel
Digitale, interactieve 

beslisboom
Software Expertsysteem 
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4.3 De juridische deugdelijkheid van de (digitale, interactieve) beslisboom 

4.3.1 Het eerste prototype – de beslisboom 

 

Ik kreeg de opdracht om een expertsysteem over de proeftijd voor werkgevers te ontwikkelen. Een 

logische eerste stap was om de beslisboom achter het bestaande expertsysteem over de proeftijd 

voor de werknemer te tekenen om de systematiek te begrijpen.40 Daarvoor heb ik gebruik gemaakt 

van de online diagrammen en flowchart-software ‘Lucidchart’. Ik kreeg een ‘go’ om over te gaan tot de 

ontwikkeling van prototypen van de beslisboom voor de werkgever toen ik de beslisboom voor de 

werknemer juridisch deugdelijk had getekend. Zoals besproken in hoofdstuk 3 is de design mindset 

‘Everything is a Prototype’ (of ‘alles is een prototype’) gebruikt voor de ontwikkeling van de 

beslisboom. Dit houdt in dat ik verschillende prototypen heb ontwikkeld en die direct heb laten testen 

op juridische deugdelijkheid door mijn praktijkbegeleider.  

 

De getekende beslisboom over de proeftijd voor de werknemer is gebruikt als uitgangspunt voor de 

ontwikkeling van het eerste prototype van de beslisboom voor de werkgever. Daarnaast zijn de 

genoemde wetsartikelen uit hoofdstuk 2 die van toepassing zijn tijdens de proeftijd geraadpleegd om 

er zeker van te zijn dat de beslisboom volledig was. Het eerste prototype verschilde niet veel van de 

beslisboom voor de werknemer, maar de vragen waren niet één op één over te nemen. Voor de 

werknemer zijn bijvoorbeeld argumenten van belang die er voor de werkgever niet toe doen. Ik had 

dezelfde structuur aangehouden, maar had een aantal vragen geschrapt zoals bijvoorbeeld de vraag 

of de werknemer vanwege de nieuwe baan waar hij/zij mee zou starten de vorige 

arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.  

 

Op het eerste prototype kreeg ik als feedback dat de vragen in de beslisboom juridisch deugdelijk 

waren, maar dat er ook onnodig dubbele vragen in de beslisboom stonden. Verder was het belangrijk 

om in de tussenconclusies aan te geven dat de gebruiker de beslisboom kon vervolgen door op 

‘volgende’ te klikken.41  

4.3.2 Het tweede prototype – de beslisboom 

 

Bij de ontwikkeling van het tweede prototype heb ik ervoor gekozen om het eerste prototype volledig 

om te bouwen.42 Ik heb de structuur van de beslisboom aangepast zodat er drie categorieën 

ontstonden (proeftijdontslag, geldigheid proeftijd en duur proeftijd). Hierdoor kreeg de gebruiker 

sneller de juiste vervolgvraag en werd voorkomen dat de gebruiker onnodige vragen hoefde te 

beantwoorden. Voorts heb ik de vragen zo kort en bondig mogelijk geformuleerd en heb ik de 

antwoordmogelijkheid ‘weet ik niet’ geschrapt, omdat de werkgever doorgaans over meer kennis en 

informatie beschikt dan de werknemer.  

 

Op het tweede prototype kreeg ik als feedback dat de werkgever, na een negatieve tussenconclusie, 

een vervolgvraag kreeg terwijl al duidelijk was dat proeftijdontslag niet was toegestaan, zoals te zien is 

in figuur 5. Ik diende bijvoorbeeld na de vraag: “Staat in de arbeidsovereenkomst een langere proeftijd 

voor de werknemer dan voor u?” direct naar de conclusie ‘proeftijdontslag is niet toegestaan’ te 

verwijzen, indien deze vraag positief werd beantwoord. 

 

                                                        
40 Bijlage 1: getekende beslisboom proeftijd werknemer. 
41 Bijlage 2: eerste prototype getekende beslisboom. 
42 Bijlage 3: tweede prototype getekende beslisboom. 
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Figuur 5: vervolgvraag na negatieve tussenconclusie 

4.3.3 Het derde prototype en de definitieve beslisboom 

 

Naar aanleiding van de feedback op het tweede prototype, heb ik het derde en laatste prototype 

ontwikkeld. Het derde prototype is uiteindelijk de definitieve beslisboom geworden.43 Mijn 

praktijkbegeleider had haar laatste opmerkingen bij dit prototype gegeven om de beslisboom nog 

beter te maken.   

 

Ten eerste ontbrak er na de vraag: “Is de proeftijd in de arbeidsovereenkomst langer dan de proeftijd 

die in de cao is vastgelegd?” een tussenconclusie waarin er gesteld diende te worden dat de proeftijd 

nietig was indien de gebruiker de vraag positief zou beantwoorden. Ten tweede kon ik de vraag: 

“Heeft u de werknemer de reden van de opzegging tijdens zijn/haar proeftijd gegeven?” schrappen, 

omdat het antwoord op die vraag niet relevant was voor een conclusie en evenmin een argument 

opleverde. Ten derde kon ik de vragen over het opvolgend werkgeverschap uitbreiden. Ik heb drie 

extra vragen toegevoegd na de vraag: “Werden in de nieuwe, meest recente arbeidsovereenkomst 

nieuwe vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist ten opzichte van de vorige 

arbeidsovereenkomst?”. De uitbreiding van het opvolgend werkgeverschap is te zien in figuur 6. Tot 

slot kreeg ik een opmerking over het gebruik van spreektaal. Ik had in een conclusie geschreven dat 

de werknemer ‘naar de rechtbank zou kunnen stappen’.  

                                                        
43 Bijlage 4: definitieve getekende beslisboom. 
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Figuur 6: vragen opvolgend werkgeverschap 

Voorts heb ik er bewust voor gekozen om (vervolg)vragen zoals bijvoorbeeld: “Denkt u dat de 

werknemer door bijvoorbeeld e-mailwisseling kan aantonen dat u hem/haar ontslaat vanwege 

zijn/haar arbeidsongeschiktheid of zwangerschap?” niet te verwerken in de beslisboom om de 

objectiviteit te waarborgen.  

4.3.4 De vormgeving van de beslisboom 

 

Bij de ontwikkeling van het eerste en tweede prototype heb ik nog weinig aandacht besteed aan de 

vormgeving van de beslisboom, omdat ik de focus toen volledig op de juridische deugdelijkheid wilde 

leggen. Bij het derde prototype ben ik meer aandacht gaan besteden aan de vormgeving. Om vragen, 

tussenconclusies en conclusies duidelijk weer te geven, heb ik de kleur van de tekstblokken 

aangepast. Wit staat voor vragen, lichtblauw voor tussenconclusies en hemelsblauw voor 

(eind)conclusies. Vervolgens heb ik de omlijningen van de tekstblokken veranderd. Ik heb gekozen 

voor een groen of rood gestreepte omlijning bij tussenconclusies en een groene of rode ‘normale’ 

omlijning bij (eind)conclusies. De definitieve getekende beslisboom is te vinden in bijlage 4. 

4.3.5 De omzetting van de beslisboom naar een digitale, interactieve beslisboom  

 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 4.2 diende de beslisboom in Excel omgezet te worden naar een 

digitale, interactieve beslisboom die in de praktijk getest kon worden. Ik heb in Excel een vragenlijst 

gemaakt waarin alle vragen uit de beslisboom werden opgenomen. Het was van belang dat er in de 

vragenlijst doorverwezen werd naar de juiste vervolgvraag en/of tussenconclusie zodat uiteindelijk de 

juiste conclusie opgenomen kon worden in het rapport.44 Voorts heb ik in Excel bij een aantal vragen 

een toelichting geschreven die de gebruiker kon raadplegen om de vraag te beantwoorden. In de 

toelichting werden bijvoorbeeld juridische begrippen uitgelegd, zo heb ik bij een vraag over opvolgend 

                                                        
44 Bijlage 5: voorbeeld rapport.  



 27 

werkgeverschap in de toelichting uitgelegd in welke gevallen daar sprake van is. Het schrijven van de 

toelichting was een uitdaging. Enerzijds moet de toelichting duidelijk zijn voor ‘leken’, maar anderzijds 

kan er slechts in beperkte mate afgeweken worden van de wettelijke tekst.  

4.4 De systeemtest van de digitale, interactieve beslisboom 

4.4.1 De opzet van de test 

 
Nadat de definitieve versie van de getekende beslisboom in Excel was omgezet naar een digitale, 

interactieve beslisboom is het prototype van het voorlopige expertsysteem middels een systeemtest 

getest op gehele functionaliteit en juridische inhoud door elf experts. In tabel 2 worden de experts 

ingedeeld in verschillende categorieën. 

 

Categorie Aantal experts 

Medewerkers ARR 2 

Docenten HBO-Rechten 2 

Promovendi arbeidsrecht 5 

Hoogleraren arbeidsrecht 2 

Tabel 2: categorieën experts 

Ik heb de experts gevraagd of zij de tool wilden doorlopen door de vragen willekeurig te 

beantwoorden. Daarbij heb ik aangegeven dat de nadruk lag op de gehele functionaliteit en de 

juridische inhoud van de tool. Omdat er verschillende routes gevolgd werden, kon ik zien of de juiste 

vervolgvragen en/of (tussen)conclusies werden weergeven.  

4.4.2 De resultaten van de test 

 

Het logboek van de systeemtest is te vinden in bijlage 6. Uit de systeemtest bleek dat het voorlopige 

expertsysteem naar behoren functioneerde, maar dat de juiste toelichting ontbrak bij de vraag: “Heeft 

de werknemer (een) eerdere arbeidsovereenkomst(en) met daarin een proeftijd bij u gehad?”. Voorts 

heb ik naar aanleiding van de resultaten van de test besloten om de toelichting bij vier vragen aan te 

passen.  

 

Ten eerste heb ik de toelichting bij de vraag: “Is een cao van toepassing op de 

arbeidsovereenkomst?” vereenvoudigd. Ik heb de termen ‘ondernemings-cao’ en ‘bedrijfstak-cao’ 

weggelaten en heb enkel de uitleg van de termen opgenomen in de toelichting.  

 

Ten tweede heb ik de toelichting bij de vraag: “Is sprake van opvolgend werkgeverschap?” gewijzigd. 

De testpersonen vonden dat de toelichting eenvoudiger geformuleerd kon worden en dat ‘eenheid van 

een organisatie’ voor onduidelijkheid kon zorgen bij de werkgever. Ik heb ‘eenheid van een 

organisatie’ vervangen door ‘u onderdeel bent van een organisatie’ en heb daarbij een concern als 

voorbeeld genoemd.  

 

Ten derde heb ik in de toelichting bij de vraag: “Wat is de duur van de arbeidsovereenkomst?” 

uitgelegd wat wordt bedoeld met ‘geen einde op kalenderdatum’ aan de hand van een voorbeeld. De 

testpersonen konden zich namelijk voorstellen dat een werkgever niet wist wat dat zou betekenen.  

 

Ten vierde heb in de toelichting bij de vraag: “Heeft u aangegeven dat u de werknemer ontslaat in 

zijn/haar proeftijd vanwege zijn/haar arbeidsongeschiktheid of zwangerschap?” voorbeelden gegeven 

van ‘arbeidsongeschiktheid’ zodat de werkgever begrijpt dat disfunctioneren daar niet onder valt.  
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Naast bovenstaande juridisch inhoudelijke feedback, kreeg ik als tip om ervoor te zorgen dat het 

rapport met daarin de conclusie gedownload kon worden.  

4.5 De acceptatietest van het expertsysteem 

4.5.1 De omzetting van de digitale, interactieve beslisboom naar het expertsysteem 

 

Om uiteindelijk echt te kunnen testen met de doelgroep was de laatste stap het omzetten van de 

digitale, interactieve beslisboom naar een volledig expertsysteem. Hiervoor heb ik bijvoorbeeld een 

startpagina toegevoegd waarop de gebruiker welkom wordt geheten en waarop instructies worden 

gegeven over het gebruikt van het expertsysteem. Daarnaast heb ik een pagina toegevoegd die de 

gebruiker te zien krijgt na het doorlopen van de vragen. Verder heb ik de resultaten van de 

systeemtest verwerkt. Toen zowel de getekende beslisboom als de digitale, interactieve beslisboom 

waren goedgekeurd, kon ik beginnen met deze test. Aangezien het binnen ARR gebruikelijk is om het 

expertsysteem in deze definitieve fase aan te duiden als ‘tool’ zal ik vanaf hier hetzelfde begrip 

gebruiken in de verslaglegging van de acceptatietest. 

4.5.2 De opzet van de test 

 

Bij de acceptatietest lag de focus op de behoeften van potentiële gebruikers van de tool. Werkgevers 

zijn de potentiële gebruikers, maar ik heb ervoor gekozen om ook te testen met studenten en 

werknemers, omdat de tool in beginsel bruikbaar moet zijn voor iedereen en deze groepen andere 

input kunnen geven. Om de test uit te voeren heb ik een divers testteam samengesteld. Het testteam 

bestond uit vijftien testpersonen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. In 

tabel 3 worden de testpersonen ingedeeld in verschillende categorieën. 

 

Categorie Aantal testpersonen 

Werkgevers met juridische kennis 4 

Werkgevers zonder juridische kennis 3 

Werknemers met juridische kennis 2 

Werknemers zonder juridische kennis 2 

Studenten met juridische kennis 2 

Studenten zonder juridische kennis 2 

Tabel 3: categorieën testpersonen 

De testpersonen konden de tool doorlopen aan de hand van drie casussen die ik had opgesteld met 

verschillende deelonderwerpen.45 De eerste casus ging over de duur van de proeftijd, de tweede 

casus ging over ontslag tijdens de proeftijd en de derde casus ging over de duur van de proeftijd bij 

het opvolgend werkgeverschap. Voorts kreeg elke tester een feedbackformulier die na het doorlopen 

van de tool ingevuld diende te worden.46 Bij het opstellen van de vragen voor het feedbackformulier 

heb ik rekening gehouden met de subkenmerken bedienbaarheid (of operability), aantrekkelijkheid (of 

user interface aesthetics) en toegankelijkheid (of accessibility) van gebruiksvriendelijkheid uit de ISO-

norm 25010 zoals reeds toegelicht in hoofdstuk 3. Op basis van de feedback kon ik nagaan of alle 

vragen in de tool duidelijk waren en kon ik achterhalen wat de testpersonen vonden van de efficiëntie 

en gebruiksvriendelijkheid en waar zij eventueel behoefte aan hadden. Ik ben bij elke test fysiek 

aanwezig geweest zodat de tester mij ‘mee kon nemen’ in het proces. Ik kon de instructie bij de start 

van de test dan mondeling toelichten en de bevindingen van de tester zelf invullen op het 

feedbackformulier. De tool werd getest op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Op basis van de 

                                                        
45 Bijlage 7: casussen. 
46 Bijlage 8: feedbackformulier. 
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feedback van de testgroep konden er aanbevelingen gedaan worden over de wijze waarop de tool 

geoptimaliseerd kon worden.  

4.5.3 De resultaten van de test 

 

Het logboek van de acceptatietest met daarin een link naar de tool is te vinden in bijlage 9. De quotes 

in deze paragraaf zijn afkomstig uit het logboek. 

 

De gemiddelde tijd waarbinnen de testpersonen de tool hebben doorlopen is vijf minuten. Tijdens het 

testen merkte ik dat veruit de meeste testpersonen snel door de vragen heen wilden gaan. De tool 

werd onder meer helder, duidelijk en overzichtelijk genoemd. Testpersonen hebben onder andere het 

volgende over de tool gezegd:  

 

“Ik vind de tool gebruiksvriendelijk, helder en concreet. Er is weinig tot geen juridische kennis nodig 

voor het gebruik van de tool, je moet alleen goed op de hoogte zijn van hetgeen er in de 

arbeidsovereenkomst is opgenomen. De vormgeving van de tool is goed en overzichtelijk. Er wordt 

gebruik gemaakt van neutrale kleuren, er is geen onnodige tekst en er zijn geen onnodige 

afbeeldingen die afleiden.”  

– werknemer met juridische kennis 

 

Het was de testpersonen duidelijk welke stappen zij moesten doorlopen en de voortgang kon gevolgd 

worden door de balk onder ‘geldigheid proeftijd’ zoals te zien is in figuur 7, dit is in lijn met heuristiek 1: 

zichtbaarheid van de systeemstatus (of visibility of system status). Zowel testpersonen met juridische 

kennis als testpersonen zonder juridische kennis hebben de vragen kunnen beantwoorden, dit is in lijn 

met heuristieken nummer 2: relatie tussen het systeem en de gebruikers (of match between system 

and the real world) en nummer 7: flexibiliteit en efficiëntie van gebruik (of flexibility and efficiency of 

use).  

 

De toelichting blijkt een waardevolle toevoeging aan de tool te zijn, slechts drie van de vijftien 

testpersonen heeft geen gebruik gemaakt van de toelichting. Deze drie testpersonen hebben de 

toelichting dus ook niet gelezen indien er in de vraag expliciet naar de toelichting verwezen werd.  

 

Het onderwerp ’opvolgend werkgeverschap’ in het algemeen werd als lastig ervaren, zowel bij 

testpersonen met juridische kennis als bij testpersonen zonder juridische kennis. Testpersonen 

hebben hier onder andere het volgende over gezegd: 

 

“Ik vond de instructies duidelijk en de vormgeving is simpel. De toelichting bij de vraag: ‘‘Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?’’ kan misschien wat korter, je moet namelijk naar beneden scrollen om 

de volledige toelichting te kunnen lezen. Ik moest de toelichting ook twee keer lezen om de inhoud te 

begrijpen. Toch heb ik de vragen goed kunnen beantwoorden terwijl ik geen juridische kennis heb.” 

 – student zonder juridische kennis 

 

Meerdere testpersonen stonden langer stil bij de vragen: “Is sprake van opvolgend werkgeverschap?” 

en “Is in de arbeidsovereenkomst van de werknemer bij de vorige werkgever de maximale proeftijd 

overeengekomen?”. De toelichting heeft de testpersonen in dat geval geholpen om de vraag te 

beantwoorden, maar sommige testpersonen vonden de toelichting aan de lange kant, omdat je naar 

beneden moet scrollen om de volledige tekst te kunnen lezen zoals te zien is in figuur 7. Een aantal 

van de testpersonen gaf tevens aan dat de tekst in de toelichting niet goed is uitgelijnd.  
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Figuur 7: het expertsysteem – opvolgend werkgeverschap   

Voorts vonden testpersonen de vormgeving van de tool goed. Zij vonden dat de neutrale kleuren en 

de gebruikte afbeelding niet afleidde van de vragen, dit is in lijn met heuristiek nummer 8: esthetisch 

en minimalistisch ontwerp (of aesthetic and minimalist design).  

 

De navigatie van de tool is niet in lijn met heuristieken nummer 3: zekerheid en controle (of user 

control and freedom) en nummer 6: eerder erkenning dan herroeping (of recognition rather then recal). 

Testpersonen hebben hier onder andere het volgende over gezegd: 

 

“Mijn suggestie is om links een duidelijke navigatie opnemen. Nu staat er ‘proeftijd werkgever’ en 

‘geldigheid proeftijd’, maar ik had geen idee wat je terug kon vinden onder deze kopjes. Het was mij 

niet duidelijk dat je je antwoorden kon wijzigen door op één van de twee te klikken.”  

– werkgever met juridische kennis 

 

Meerdere testpersonen vonden de navigatie niet helder. Vooral het wijzigen van antwoorden bleek 

niet altijd eenvoudig. Zoals in figuur 7 te zien is, kan er onder de antwoordmogelijkheden op ‘vorige / 

opslaan’ geklikt worden. Indien een testpersoon een eerder gegeven antwoord wilde wijzigen, werd er 

meerdere malen op ‘vorige / Opslaan’ geklikt. Het was voor de testpersonen niet duidelijk dat 

antwoorden ook gewijzigd konden worden door op ‘proeftijd werkgever’ of ‘geldigheid proeftijd’ geklikt 

kon worden. Het overzicht met de gegeven antwoorden in figuur 8 werd dan weergeven.   
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Figuur 8: het expertsysteem – antwoorden wijzigen en navigatie 

Verder gaf de meerderheid van de testpersonen aan het niet prettig te vinden dat het rapport met 

daarin de conclusie enkel gedownload kon worden en dus opgeslagen diende te worden. 

Testpersonen hebben hier onder andere het volgende over gezegd: 

 

“Het zou mooi zijn als je het advies direct zou kunnen lezen na het beantwoorden van de laatste vraag 

zodat je niet verplicht bent om het rapport te downloaden. Ik wil namelijk niet altijd een document 

downloaden op mijn laptop.” 

– student met juridische kennis 

 

In figuur 9 is te zien dat de gegeven antwoorden en het rapport gedownload kunnen worden of dat de 

documenten per e-mail toegestuurd kunnen worden. In het laatste geval bestaat wel de mogelijkheid 

om de documenten enkel te openen.  

 

 
Figuur 9: het expertsysteem – het resultaat 
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Tot slot zouden alle testpersonen de tool aanraden aan (andere) werkgevers bij onduidelijkheid over 

of ontslag in de proeftijd is toegestaan. Testpersonen hebben hier onder andere het volgende over 

gezegd:  

 

“Ik zou de tool zeker aanraden als quickscan. De analyse in het rapport is handig en kan handvaten 

bieden voor dossieropbouw.” 

–  werkgever zonder juridische kennis 

 

“Ik denk zeker dat deze tool geschikt is voor zowel werkgevers zonder juridische kennis als 

werkgevers met juridische kennis.”  

– werknemer zonder juridische kennis 

 

“Ik zou de tool aanraden aan andere werkgevers als zij hun rechtspositie willen inschatten, ik denk 

namelijk niet dat je honderd procent zekerheid hebt na het invullen van de tool.”  

– werkgever met juridische kennis 

4.6 Deelconclusie 

 

In deze paragraaf wordt de deelvraag: “Hoe zijn de verschillende prototypen en uiteindelijke versie 

van het expertsysteem ontworpen en hoe zijn deze beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid en 

efficiëntie door geraadpleegde experts en gebruikers?” beantwoordt. 

 

Ten eerste werd de beslisboom getekend met behulp van het programma ‘Lucidchart’. Voor de 

ontwikkeling van de beslisboom is gebruik gemaakt van de design mindset ‘Everything is a Prototype’ 

(of ‘alles is een prototype’) en de wetsartikelen uit hoofdstuk 2. Elk ontwikkeld prototype werd door 

mijn praktijkbegeleider getest op juridische deugdelijkheid. Na drie prototypen ontwikkeld te hebben, 

was er een definitieve beslisboom. Deze beslisboom diende vervolgens in Excel omgezet te worden 

naar een digitale, interactieve beslisboom en uiteindelijk een expertsysteem dat in de praktijk kon 

worden getest. Voorts is in Excel bij een aantal vragen een toelichting geschreven die de gebruiker 

kon raadplegen om de vraag te beantwoorden. 

 

Ten tweede is de digitale, interactieve beslisboom door experts getest op gehele functionaliteit en 

juridische inhoud middels een systeemtest. Ik wilde er zeker van zijn dat de tool goed werkte alvorens 

ik begon aan de acceptatietest. Uit de systeemtest bleek dat de tool naar behoren functioneerde, 

maar dat de toelichting bij een aantal vragen aangevuld kon worden of nog eenvoudiger geformuleerd 

kon worden.  

 

Vervolgens is het expertsysteem met vijftien testpersonen getest. Er is een acceptatietest uitgevoerd 

waarbij de focus lag op de behoeften van potentiële gebruikers van de tool. Uit deze test bleek onder 

meer dat testpersonen de tool helder, duidelijk en overzichtelijk vonden, maar dat de navigatie niet 

helder was. Voorts vonden testpersonen het niet prettig dat het rapport met daarin de conclusie enkel 

gedownload kon worden. Juridisch inhoudelijk vonden de testpersonen de vragen met betrekking tot 

het opvolgend werkgeverschap lastig. De meeste testpersonen wisten niet wat het opvolgend 

werkgeverschap inhield en een aantal testpersonen vonden de toelichting bij de vraag of sprake was 

van opvolgend werkgeverschap te lang. Ik heb binnen de groep testpersonen geen verschil gemerkt 

tussen jong en oud, werkgevers en werknemers en met of zonder juridische kennis. Tot slot zouden 

testpersonen de tool aanraden aan (andere) werkgevers bij onduidelijkheid over of ontslag in de 

proeftijd is toegestaan, omdat de tool makkelijk is in gebruik en een inschatting geeft van de 

rechtspositie van werkgever. In hoofdstuk 5 zullen er op basis van de testresultaten aanbevelingen 

worden gedaan over de wijze waarop de tool geoptimaliseerd kan worden.  
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5  Conclusies 
 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de centrale vraag: “Op welke wijze kan een 

expertsysteem voor werkgevers voor het beoordelen van de proeftijd, zoals bedoeld in artikel 7:652 

BW, en de daarbij behorende ontslagmogelijkheden, zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk en 

toch juridisch deugdelijk worden ingericht?”. In paragraaf 5.1 wordt het antwoord op deze centrale 

vraag gegeven aan de hand van de deelconclusies die getrokken zijn tijdens dit onderzoek. Deze 

deelconclusies zijn gevormd naar aanleiding van literatuur- en bronnenonderzoek en het testen van 

de tool in de praktijk. Voorts worden er in paragraaf 5.2 op basis van de resultaten van het 

praktijkonderzoek aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de tool efficiënter en 

gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.  

5.1 Conclusies 
  

De proeftijd voor de werkgever is opgenomen in artikel 7:652 BW. De regels met betrekking tot 

opzegging tijdens de proeftijd zijn vastgelegd in artikel 7:676 BW. Gedurende de proeftijd mogen 

beide partijen de arbeidsovereenkomst onmiddellijk eenzijdig opzeggen, mits de regels uit deze 

wetsartikelen in acht worden genomen. Omdat de werkgever niet altijd weet of aan deze wetsartikelen 

wordt voldaan, kreeg ik de opdracht om een beslisboom en uiteindelijk een expertsysteem te 

ontwikkelen waarin de proeftijd van artikel 7:652 en de daarbij behorende ontslagmogelijkheden 

worden uitgevraagd.  

 

Gebruiksvriendelijkheid is doorslaggevend voor het bestaansrecht van software zoals expertsystemen 

en kan worden omschreven als de mate waarin een product gebruikt kan worden door 

gespecificeerde gebruikers om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te 

bereiken in en gespecificeerde gebruikscontext. Door toepassing van de ISO-norm 25010, de 

principes van legal design en de 10 heuristieken van Jakob Nielsen kan de gebruiksvriendelijkheid 

van expertsystemen verhoogd worden. Bij de ontwikkeling van het expertsysteem heb ik dan ook 

rekening gehouden met deze aspecten.  

 

In het praktijkgedeelte van dit onderzoek heb ik ten eerste aan de hand van bovengenoemde 

wetsartikelen prototypen van de beslisboom getekend die getest zijn op juridische deugdelijkheid door 

mijn praktijkbegeleider. Bij het tekenen van de prototypen heb ik de design mindset ‘Everything is a 

Prototype’ (of ‘alles is een prototype’) toegepast zodat de ontwikkelde prototypen direct getest en 

geoptimaliseerd konden worden aan de hand van de verkregen feedback. Toen er een definitieve 

beslisboom was ontstaan heb ik ten tweede de getekende beslisboom in Excel omgezet naar een 

digitale, interactieve beslisboom die door experts middels een systeemtest is getest op gehele 

functionaliteit en juridische inhoud. Uit de systeemtest bleek dat de tool naar behoren functioneerde, 

maar dat de toelichting bij een aantal vragen aangevuld kon worden of nog eenvoudiger geformuleerd 

kon worden. Toen zowel de beslisboom als de digitale, interactieve beslisboom waren goedgekeurd, 

heb ik het expertsysteem ontwikkeld dat door testpersonen is getest op efficiëntie en 

gebruiksvriendelijkheid middels een acceptatietest. Bij de acceptatietest heb ik vooral gekeken of 

voldaan werd aan de 10 heuristieken van Jakob Nielsen.  

 

De belangrijkste punten die in de acceptatietest naar voor kwamen was de dat de navigatie als 

onduidelijk werd ervaren en dat de toelichting niet door alle testpersonen werd gelezen. Voorts 

hadden de meeste testpersonen moeite met de vragen over het opvolgend werkgeverschap. Tot slot 

had het grootste deel van de testpersonen bezwaar tegen het downloaden van het rapport met daarin 

de conclusie. In de volgende paragraaf worden er op basis van deze testresultaten aanbevelingen 

gedaan. 
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5.2 Aanbevelingen 

 

In deze paragraaf worden er op basis van het praktijkonderzoek aanbevelingen gedaan over de wijze 

waarop de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid kunnen worden verhoogd. Allereerst komen de 

aanbevelingen die enkel van toepassing zijn op het expertsysteem dat ik heb ontwikkeld aan bod in 

paragraaf 5.2.1 en daarna zal ik in paragraaf 5.2.2 de aanbevelingen toelichten die ook van 

toepassing zijn op alle bestaande expertsystemen.  

5.2.1 Aanbevelingen expertsysteem proeftijd werkgever 
 

Expertsysteem implementeren 

De belangrijkste aanbeveling is uiteraard dat ARR mijn expertsysteem implementeert en dus als tool 

op de website plaatst zodat werkgevers de tool kunnen gebruiken.  

 

De toelichting over het opvolgend werkgeverschap inkorten en vereenvoudigen. 

Bij de vraag: “Is sprake van opvolgend werkgeverschap?” is de toelichting veruit het meest 

geraadpleegd. Testpersonen vonden de toelichting nuttig, maar te lang. Het is aan te raden om de 

toelichting in te korten zodat de gebruiker niet naar beneden hoeft te scrollen om de volledige 

toelichting te kunnen lezen. De toelichting kan eventueel ook eenvoudiger worden geformuleerd, 

testpersonen gaven namelijk aan dat zij ondanks de toelichting gelezen te hebben goed moesten 

nadenken over de vraag of sprake was van opvolgend werkgeverschap. 

5.2.2 Aanbevelingen alle expertsystemen 
 

Het tekstblok met de toelichting laten opvallen. 

De toelichting heeft de meeste testpersonen geholpen bij de beantwoording van de vragen. Bij 

sommige vragen werd expliciet verwezen naar de toelichting voor een voorbeeld. Desondanks is de 

toelichting niet bij alle testpersonen opgevallen. Testpersonen hebben over de zin heen gelezen of 

hebben het tekstblok niet gezien. Om ervoor te zorgen dat elke gebruiker de toelichting ziet is het aan 

te raden om het tekstblok een afwijkende kleur te geven of om ernaar te verwijzen met een pijl. Het is 

ook een optie om begrippen die worden toegelicht vetgedrukt te maken in de vraag, zodat deze meer 

in het oog springen. 

 

De uitlijning van de toelichting aanpassen. 

De woorden in de toelichting staan ver uit elkaar. Dit kan door de gebruiker als ongemakkelijk worden 

ervaren tijdens het lezen. Het is daarom aan te raden om de tekst in de toelichting links uit te lijnen.  

 

De navigatie aanpassen en uitbreiden.  

Uit de testresultaten bleek dat de testpersonen de navigatie van de tool niet helder vonden. Het is 

onduidelijk dat de antwoorden gewijzigd kunnen worden door op de kopjes ‘proeftijd werkgever’ en 

‘geldigheid proeftijd’ te klikken. De kopjes zouden bijvoorbeeld gewijzigd kunnen worden in ‘begin 

opnieuw’ en ‘antwoorden wijzigen’. Voorts is het handig voor de gebruiker dat er bij het resultaat een 

zin staat waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker de gegeven antwoorden nog kan wijzigen door 

op ‘antwoorden wijzigen’ te klikken. Dit voorkomt dat de gebruiker de tool opnieuw moet doorlopen. 

 

De conclusie tonen aan het einde van de tool. 

Na de beantwoording van de laatste vraag krijgt de gebruiker het resultaat te zien. Testpersonen 

vonden het niet prettig dat het rapport met daarin de conclusie enkel gedownload kon worden bij het 

resultaat en dus opgeslagen moest worden. Voor de gebruiker kan dat aanvoelen als een abrupt 

einde. Daarom is het aan te raden om de eindconclusie te tonen bij het resultaat en vervolgens te 

verwijzen naar het rapport voor een onderbouwing van de conclusie. Het is ook een optie om het 

rapport te laten openen in een nieuw tabblad in de internetbrowser zodat de gebruiker niet verplicht is 

om het rapport te downloaden.   
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De getekende versie van de beslisboom ter beschikking stellen. 

Een aantal van de testpersonen gaf aan het leuk te vinden om de volledige beslisboom achter de tool 

te zien. Het is daarom een idee om de werkgever de optie te geven om de getekende beslisboom te 

raadplegen op de pagina met het resultaat. De werkgever heeft dan een compleet overzicht van in 

welke gevallen er proeftijdontslag gegeven mag worden.  

 

Engelstalige tools ontwikkelen.  

Momenteel zijn er enkel Nederlandstalige tools beschikbaar voor zowel werkgevers als werknemers. 

Uit de test bleek dat er ook vraag was naar Engelstalige tools die bijvoorbeeld kunnen worden 

gebruikt door internationale bedrijven. ARR is momenteel bezig met de ontwikkeling van Engelstalige 

tools. 
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Bijlagen 
 

1. Getekende beslisboom proeftijd werknemer  

2. Eerste prototype getekende beslisboom 

3. Tweede prototype getekende beslisboom 

4. Definitieve getekende beslisboom 

5. Voorbeeld rapport 

6. Logboek systeemtest 

7. Casussen 

8. Feedbackformulier 

9. Logboek acceptatietest 

10. Reflectie 
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Bijlage 1: getekende beslisboom proeftijd werknemer  
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Bijlage 2: eerste prototype getekende beslisboom 
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Bijlage 3: tweede prototype getekende beslisboom 
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Bijlage 4: definitieve getekende beslisboom 
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Bijlage 5: voorbeeld rapport 

 

De tool en dit bijbehorende rapport zijn ontwikkeld in het kader van de afstudeeropdracht van Jennifer Tijssen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

1. Opbouw van het rapport

Wij zijn ervan uitgegaan dat Nederlands recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.
Wij zijn ervan uitgegaan dat u de vragen objectief en naar waarheid hebt beantwoord.

Het rapport is gebaseerd op uw antwoorden op alle vragen. Er zijn drie mogelijkheden:

 

Aan deze voorwaarde voor proeftijdontslag is voldaan.

 

Dit is een twijfelpunt. Wij raden aan te bezien of het punt opgelost kan worden.

 

Dit is een punt dat aan proeftijdontslag in de weg staat.

 

Let op, dit is een omstandigheid die van belang is. In de eindconclusie is met deze omstandigheid rekening gehouden.

In de conclusie ziet u de inschatting van uw mogelijkheden, gebaseerd op alle antwoorden.

2. Advies per categorie

Geldigheid proeftijd(ontslag)

U mag geen proeftijd bedingen van langer dan 1 maand. Nu dit wel is gebeurd, is de overeengekomen proeftijd nietig. Dit betekent dat
de proeftijd nooit heeft bestaan en er dus ook geen sprake kan zijn van een proeftijdontslag. U moet een redelijke grond hebben om de
werknemer te ontslaan en zal hiervoor naar de kantonrechter of het UWV moeten.

 

3. Conclusie

Proeftijdontslag lijkt niet mogelijk. Aan belangrijke voorwaarden is niet voldaan. U kunt proberen samen met de werknemer tot een
beëindigingsovereenkomst te komen. Als de werknemer niet instemt, dan is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst toestemming
van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig.
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Bijlage 6: logboek systeemtest 
 
Voorafgaand aan elke test heb ik de expert uitgelegd dat ik de tool heb ontwikkeld in het kader van 

mijn afstudeeropdracht. Vervolgens heb ik de expert gevraagd of hij/zij de tool wilde doorlopen door 

de vragen willekeurig te beantwoorden. Daarbij heb ik aangegeven dat de nadruk lag op de gehele 

functionaliteit en de juridische inhoud van de tool. Ik heb de expert gevraagd om mij mee te nemen in 

zijn/haar denkproces tijdens het doorlopen van de tool. Vervolgens heb ik de expert naar zijn/haar 

mening over de tool gevraagd. In dit logboek wordt de ervaring van de experts weergeven in de vorm 

van quotes.  

 

Dinsdag 22 mei 2018 

 

Expert 1  
Medewerker ARR 

 

Ervaring  
“De tool werkt naar behoren. Het is misschien om 

‘schriftelijk’ toe te lichten bij de vraag: “Is de 

proeftijd schriftelijk vastgelegd?”. Voorts wordt de 

conclusie niet getoond aan het einde van de tool, 

je kunt de conclusie enkel lezen in het rapport 

dat gedownload kan worden.”  

 

Woensdag 23 mei 2018 

 

Expert 2 
Docent 

 

Ervaring  
‘‘De tool is uitermate geschikt voor juridische 

professionals. De toelichting bij sommige vragen 

is lang en er staan soms juridische termen zoals 

bijvoorbeeld ‘incorporatiebeding’ in die een 

afschrikeffect kunnen hebben op leken. Zo zou 

bijvoorbeeld ook ‘geen einde op kalenderdatum’ 

toegelicht kunnen worden bij de vraag: ‘‘Wat is 

de duur van de arbeidsovereenkomst?’’. Verder 

zou het mooi zijn als de conclusie wordt getoond 

aan het einde van de tool.’’ 

 

Expert 3 
Promovendus 

 

Ervaring  
“Ik zou eerst de vraag: “Staat er een proeftijd in 

de schriftelijke arbeidsovereenkomst?” stellen en 

daarna de vraag: “Is een cao van toepassing is 

op de schriftelijke arbeidsovereenkomst?”. 

Daarnaast kan in de toelichting bij de vraag of 

een cao van toepassing is ‘overgang van 

onderneming’ toegevoegd worden. Tot slot kan 

het rapport bij het resultaat enkel gedownload 

worden.” 
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Expert 4 
Promovenda 

 

Ervaring  
“De tekst is duidelijk en de tool is 

gebruiksvriendelijk. In kleine stappen wordt iets 

juridisch technisch uitgevraagd, iedere niet-jurist 

moet deze vragen kunnen beantwoorden. De 

vragen zijn helder geformuleerd, niet ambigu en 

je krijgt een concreet antwoord in het rapport.” 

 

Donderdag 24 mei 2018 

 

Expert 5 
Promovendus 

 

Ervaring  
“Het is een kunst om de vragen juridisch correct, 

maar toch simpel te formuleren. Ik zou de 

toelichting bij de vraag: “Is een cao van 

toepassing op de arbeidsovereenkomst?” als 

volgt opbouwen:  

- Als u zelf een cao heeft afgesloten; 

- Als u lid bent van een werkgeversorganisatie 

die een cao voor u heeft afgesloten en in de 

arbeidsovereenkomst staat dat deze cao van 

toepassing is; 

- Als er in de branche een cao geldt die AVV is. 

 

Voorts zouden de twee criteria van de Hoge 

Raad duidelijker naar voor kunnen komen in de 

toelichting bij de vraag: “Is sprake van opvolgend 

werkgeverschap?”. Verder zou ik de vragen over 

opvolgend werkgeverschap en eerdere 

arbeidsovereenkomst omdraaien. Tot slot kan 

het rapport bij het resultaat enkel gedownload 

worden.” 

 

Expert 6 
Promovendus 

 

Ervaring  
“In de toelichting bij de vraag of sprake is van 

opvolgend werkgeverschap zouden de twee 

criteria van de Hoge Raad opgenomen kunnen 

worden, omdat dit nu ook duidelijk in de wet 

staat. Verder is het handig om in de toelichting bij 

de vraag: “Heeft u aangegeven dat u de 

werknemer ontslaat in zijn/haar proeftijd 

vanwege zijn/haar arbeidsongeschiktheid of 

zwangerschap?” uit te leggen wat er wordt 

verstaan onder ‘arbeidsongeschiktheid’, dan 

weet de werkgever bijvoorbeeld dat 

disfunctioneren daar niet onder valt. De tool is 

gebruiksvriendelijk en geschikt voor werkgevers.” 
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Expert 7 
Promovenda 

 

Ervaring  
“De tool is duidelijk en de vragen zijn helder 

geformuleerd, het is wel een optie om ‘geen 

einde op kalenderdatum’ toe te lichten bij de 

vraag: “Wat is de duur van de 

arbeidsovereenkomst?’”.” 

 

Expert 8 
Medewerker ARR 

 

Ervaring  
“In de toelichting bij de vraag: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” kan ‘eenheid van 

een organisatie’ verduidelijkt worden. Ik kan me 

voorstellen dat werkgevers niet begrijpen wat dat 

inhoudt.” 

 

Expert 9 
Hoogleraar 

 

Ervaring  
“In de toelichting bij de vraag: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” zou je kunnen 

beginnen met een korte definitie van opvolgend 

werkgeverschap en daar dan achter zetten dat 

de werkgever dan geen proeftijd overeen mag 

komen. Voorts kan de toelichting makkelijker 

geformuleerd worden. 

 

Voorts zou ik het laatste punt: “Als de werknemer 

(een) eerdere arbeidsovereenkomst(en) zonder 

een proeftijd bij u heeft gehad, dan beantwoordt 

u deze vraag met nee” weglaten in de toelichting 

bij de vraag of de werknemer (een) eerdere 

arbeidsovereenkomst(en) met daarin een 

proeftijd heeft gehad, omdat het bijna nooit voor 

komt en verwarrend kan werken voor de 

werkgever.  

 

Nadat is vastgesteld dat de duur van de proeftijd 

juist is, wordt in de tussenconclusie gezegd dat 

het toegestaan is om op te zeggen en wordt 

daarna gevraagd of de gebruiker wil nagaan of er 

ook proeftijdontslag gegeven mag worden. Dit 

klopt niet, we weten namelijk nog niet of er 

opgezegd mag worden. Daarom zou ik het 

zinnetje: “Het is u toegestaan om op te zeggen” 

weglaten.” 
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Expert 10 
Hoogleraar 

 

Ervaring  
“Ten eerste zou ik de vraag: “Staat in de 

arbeidsovereenkomst een langere proeftijd voor 

de werknemer dan voor u?” veranderen in: “Is de 

proeftijd voor beide partijen gelijk?”. Ten tweede 

kan ‘eenheid van een organisatie’ in de 

toelichting bij de vraag: “Is sprake van opvolgend 

werkgeverschap?” eenvoudiger geformuleerd 

worden.” 

 

Vrijdag 1 juni 2018 

 

Expert 10 
Docent  

 

Ervaring  
“Ik vind de tool helder en overzichtelijk. De 

opbouw van de vragen die gesteld worden is 

logisch en de toelichting is een goede aanvulling. 

De tool is uitermate geschikt voor werkgevers.” 
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Bijlage 7: casussen 
 
Let op: bij de beantwoording van de vragen in de tool dient u zich te verplaatsen in de werkgever. De 

werkgever wordt in de tool aangesproken met ‘u’.  

 

Casus 1: geldigheid proeftijd 

 

Werknemer is sinds 1 maart 2018 bij een nieuwe werkgever in dienst als projectleider. Werknemer is 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van een grootschalig bouwproject. In zowel de 

geldende cao als de schriftelijke arbeidsovereenkomst staat dat er voor beide partijen een proeftijd is 

van drie maanden. Partijen hebben afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt als het project 

gerealiseerd is.  

 
Casus 2: ontslag tijdens proeftijd 

 

Werkneemster heeft vijf jaar lang gewerkt als docente bij de Hogeschool Utrecht. Op 1 mei 2018 is zij 

als fulltime receptioniste in dienst getreden bij een toonaangevend advocatenkantoor op de 

Amsterdamse Zuidas. Zij heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst van één jaar gekregen met een 

proeftijd van één maand die geldt voor beide partijen. Er is geen cao van toepassing. Werkneemster 

vertelt haar werkgever op 14 mei 2018 dat zij zwanger is. Werkgever heeft meerdere klachten van zijn 

personeel ontvangen over werkneemster. Zo komt zij bijvoorbeeld meerdere malen per week te laat 

en heeft zij twee van haar collega’s gechanteerd via Whatsapp. Werkgever beëindigt de 

arbeidsovereenkomst met werkneemster in de proeftijd op 16 mei 2018.  

 

Casus 3: geldigheid proeftijd / opvolgend werkgeverschap 

 

Werknemer is accountmanager bij een drukkerij met meerdere vestigingen, het bedrijf loopt goed. 

Werknemer is werkzaam bij de vestiging in Utrecht. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst van drie 

jaar staat een proeftijd van twee maanden voor beide partijen. Er is geen cao van toepassing. 

Werknemer besluit om naar Amsterdam te verhuizen en solliciteert bij de vestiging in Amsterdam. Als 

snel wordt werknemer aangenomen en gaat hij bij deze vestiging ook aan de slag als 

accountmanager. Werknemer treedt in dienst bij dezelfde werkgever, maar krijgt bij deze vestiging 

een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst van drie jaar met een proeftijd van één maand. 

Werknemer heeft het naar zijn zin in Amsterdam en is inmiddels vijf maanden in dienst.  
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Bijlage 8: feedbackformulier 
 

Feedbackformulier 
Tool proeftijd werkgever  

 
Datum: 
Ingevuld door:  
Casusnummer:  
 
 

  
1. Hoe lang bent u (ongeveer) bezig geweest met het invullen van de tool? 

 

 
 
 

 

  
2. Wat vond u van de vormgeving van de tool? (bijvoorbeeld het lettertype, de kleuren 

en de afbeeldingen/iconen) 

 

 
 
 

 

  
3. Stonden er (juridische) termen in de tool waarvan u de betekenis niet wist en zo ja, 
welke termen?   
 

 
 
 

 

  
4. Welke vraag in de tool vond u lastig / kon u niet beantwoorden en waarom?  
 

 
 

 

 

  
5. Heeft de toelichting u geholpen bij de beantwoording van een vraag en zo ja, bij 
welke vraag? 
 

 
 
 
 

 

  
6. Wat vond u lastig bij het gebruik van de tool?  
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7. Zou u de tool aanraden aan (andere) werkgevers en waarom wel/niet?  
 

 
 
 

 

  
8. Heeft u verder nog suggesties om de tool te verbeteren, vragen of opmerkingen?  
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Bijlage 9: logboek acceptatietest 
 
Voorafgaand aan elke test heb ik de testpersoon uitgelegd dat ik de tool heb ontwikkeld in het kader 

van mijn afstudeeropdracht. Vervolgens heb ik de testpersoon een casus voorgelegd en heb ik 

gevraagd of de testpersoon zich wilde verplaatsen in de werkgever en de tool wilde doorlopen aan de 

hand van de feiten uit de casus. Daarbij heb ik aangegeven dat de nadruk lag op de efficiëntie en 

gebruiksvriendelijkheid van de tool, maar dat feedback over de juridische inhoud ook welkom was. Ik 

heb de testpersoon gevraagd om mij mee te nemen in zijn/haar denkproces tijdens het doorlopen van 

de tool en heb de testpersonen geobserveerd terwijl zij de vragen beantwoordden. Tot slot heb ik de 

gegeven antwoorden en het rapport bekeken en het feedbackformulier ingevuld. In dit logboek wordt 

eerst de observatie beschreven en vervolgens volgt de ervaring van de testpersonen in de vorm van 

quotes. De tool is te bereiken via de volgende link: https://wwz.magontslag.nl/home/index/26. 

 

Maandag 28 mei 2018 

 

Testpersoon 1  
Werknemer met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon gaat snel door de vragen heen, 

maar neemt de tijd bij de vragen: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” en “Is in de 

arbeidsovereenkomst van de werknemer bij de 

vorige werkgever de maximale proeftijd 

overeengekomen?”. Bij deze vragen leest 

testpersoon de volledige toelichting voor 

beantwoording van de vragen. Testpersoon heeft 

de tool binnen zes minuten doorlopen.  

Ervaring   
“Ik vind de tool gebruiksvriendelijk, helder en 

concreet. Er is weinig tot geen juridische kennis 

nodig voor het gebruik van de tool, je moet alleen 

goed op de hoogte zijn van hetgeen er in de 

arbeidsovereenkomst is opgenomen. De 

vormgeving van de tool is goed en overzichtelijk. 

Er wordt gebruik gemaakt van neutrale kleuren, 

er is geen onnodige tekst en er zijn geen 

onnodige afbeeldingen die afleiden.”  

 

Dinsdag 29 mei 2018 

 

Testpersoon 2 
Werkgever met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon twijfelt bij de vraag: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?”. Testpersoon 

selecteert eerst het antwoord ‘nee’ en leest 

daarna de toelichting om zeker te zijn van het 

gegeven antwoord. Testpersoon beantwoordt de 

vervolgvragen zonder de toelichting. Testpersoon 

heeft de tool binnen zeven minuten doorlopen.  
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Ervaring   
“Ik vind de tool helder en overzichtelijk. Omdat ik 

basiskennis heb van het arbeidsrecht, wist ik wat 

opvolgend werkgeverschap inhield, de juridische 

term was ik echter even kwijt. De toelichting heeft 

mij toen geholpen. Ik zou de tool aanraden aan 

andere werkgevers, omdat de tool duidelijkheid 

kan geven bij twijfel over ontslag in de proeftijd. 

Het zou geweldig zijn als er ook Engelstalige 

tools ontwikkeld zouden worden en dan met 

name gericht op startups.” 

 

Woensdag 30 mei 2018 

 

Testpersoon 3 
Werkgever zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon beantwoordt de vragen relatief snel. 

Testpersoon werpt een blik op de toelichting bij 

de vragen, maar leest deze niet uitgebreid. Er 

zijn verder geen bijzonderheden. Testpersoon 

heeft de tool binnen vijf minuten doorlopen. 

Ervaring   
“Ik vond de tool overzichtelijk en makkelijk in 

gebruik en zou de tool daarom zeker aanraden 

aan andere werkgevers. De vragen waren helder 

geformuleerd en daardoor goed leesbaar. Ik heb 

de toelichting niet nodig gehad bij de 

beantwoording van de vragen, maar het is zeker 

een aanvulling. Het is misschien een idee om 

naast de gegeven antwoorden en het rapport ook 

de beslisboom als document onder het resultaat 

toe te voegen. Als werkgever heb je dan een fijn 

overzicht.” 

 

Testpersoon 4 
Student met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest de toelichting bij de vragen: “Is 

sprake van opvolgend werkgeverschap?” en “Is 

de duur van de huidige proeftijd samen met de 

duur van de vorige proeftijd langer dan de 

maximale duur?”. Vervolgens beantwoordt 

testpersoon de vervolgvragen zonder de 

toelichting te lezen. Testpersoon heeft de tool 

binnen zes minuten doorlopen. 
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Ervaring   
“Ik vind de tool er goed uit zien. De vormgeving is 

simpel, dat zorgt ervoor dat je echt oog hebt voor 

de vragen en de toelichting. Daarnaast is de tool 

makkelijk in gebruik, ik wist direct wat ik moest 

doen en de meeste vragen waren goed te 

begrijpen. Na de toelichting gelezen te hebben bij 

de vraag: “Is de duur van de huidige proeftijd 

samen met de duur van de vorige proeftijd langer 

dan de maximale duur?” kon ik de vraag zonder 

twijfel beantwoorden. Bij de vraag: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” heeft de toelichting 

mij deels geholpen. Ik raakte een beetje in de 

war omdat de toelichting veel tekst bevatte. Ik 

moest na het lezen daarvan even nadenken of ik 

het wel goed begreep. Tot slot zou het mooi zijn 

als je het advies direct zou kunnen lezen na het 

beantwoorden van de laatste vraag zodat je niet 

verplicht bent om het rapport te downloaden. Ik 

wil namelijk niet altijd een document downloaden 

op mijn laptop.” 

 

Testpersoon 5 
Student met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon wil het antwoord op de vraag: “Heeft 

u aangegeven dat u de werknemer ontslaat in 

zijn/haar proeftijd vanwege zijn/haar 

arbeidsongeschiktheid of zwangerschap?” 

wijzigen, maar weet niet direct of dit mogelijk is. 

Testpersoon klikt op ‘vorige’ en heeft het 

antwoord gewijzigd. Na afloop van de test heb ik 

testpersoon laten zien dat het antwoord tevens 

gewijzigd kon worden door op ‘proeftijd 

werkgever’ of ‘geldigheid proeftijd’ te klikken. 

Testpersoon heeft de tool binnen zeven minuten 

doorlopen. 

Ervaring   
“Ik vind de tool gebruiksvriendelijk, je bent er zo 

doorheen en je krijgt een advies mee in het 

rapport. Ook vind ik het fijn dat er gebruik 

gemaakt is van neutrale kleuren, een drukke 

achtergrond zou mij bijvoorbeeld afleiden. Door 

mijn vooropleiding kon ik de vragen makkelijk 

beantwoorden. Bij de vraag: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” heb ik echter wel 

de toelichting gelezen. Ik zou de toelichting 

echter wel meer laten opvallen door bijvoorbeeld 

een pop-up, een andere kleur of door er met een 

pijl naar te verwijzen. Ook zou ik aan de 

linkerkant onder ‘proeftijd werkgever’ een menu 

of navigatie maken met verschillende opties 

zoals bijvoorbeeld ‘begin opnieuw’, ‘antwoord 
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wijzigen’ en ‘stoppen’. Ik wist namelijk niet dat ik 

mijn gegeven antwoorden kon wijzigen zonder op 

‘vorige’ te klikken. Aan het einde van de tool krijg 

je niet direct de conclusie te zien, deze staat in 

het rapport. Ik zou wel graag direct willen weten 

wat de conclusie is zonder het rapport te hoeven 

openen.”  

 

Donderdag 31 mei 2018 

 

Testpersoon 6 
Werknemer zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest de toelichting bij elke vraag. 

Testpersoon twijfelt bij de vraag: “Heeft u 

aangegeven dat u de werknemer ontslaat in 

zijn/haar proeftijd vanwege zijn/haar 

arbeidsongeschiktheid of zwangerschap?” en 

selecteert het juiste antwoord, namelijk ‘nee’. 

Testpersoon heeft de tool binnen zes minuten 

doorlopen. 

Ervaring   
“De tool functioneerde prima en ik kan me 

voorstellen dat deze tool handig is voor 

werkgevers. De toelichting heeft mij geholpen bij 

de vraag of er sprake was van opvolgend 

werkgeverschap. Ik had namelijk geen idee wat 

deze term inhield. Ik vraag me wel af in hoeverre 

de tool rekening houdt met 

uitzonderingsgevallen, omdat de tool erg 

‘rechttoe rechtaan’ is.” 

 

Maandag 4 juni 2018 

 

Testpersoon 7 
Student zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest de toelichting bij de vragen: “Is 

sprake van opvolgend werkgeverschap?” en 

“Wat is de duur van de arbeidsovereenkomst?”. 

Testpersoon beantwoordt de overige vragen 

zonder de toelichting te lezen. Testpersoon heeft 

de tool binnen vijf minuten doorlopen. 
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Ervaring   
“Ik vond de instructies duidelijk en de vormgeving 

is simpel. De toelichting bij de vraag: “Is sprake 

van opvolgend werkgeverschap?” kan misschien 

wat korter, je moet namelijk naar beneden 

scrollen om de volledige toelichting te kunnen 

lezen. Ik moest de toelichting ook twee keer 

lezen om de inhoud te begrijpen. Toch heb ik de 

vragen goed kunnen beantwoorden terwijl ik 

geen juridische kennis heb. De suggestie die ik 

heb is om de begrippen die worden uitgelegd in 

de toelichting vetgedrukt te maken, je kunt dan in 

één oogopslag zien wat er wordt toegelicht.” 

 

Testpersoon 8 
Student zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest de toelichting bij elke vraag. 

Testpersoon twijfelt bij de vraag: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” en selecteert het 

verkeerde antwoord, namelijk ‘ja’. Testpersoon 

heeft de tool binnen zeven minuten doorlopen. 

Ervaring   
“De toelichting heeft mij geholpen bij meerdere 

vragen, persoonlijk begrijp ik iets beter als er 

uitleg gegeven wordt aan de hand van 

voorbeelden. De vragen: “Is sprake van 

opvolgend werkgeverschap?” en “Is de duur van 

de huidige proeftijd samen met de duur van de 

vorige proeftijd langer dan de maximale duur?” 

vond ik met name lastig. Toch heeft de 

toelichting mij goed geholpen bij de vraag over 

de maximale duur. De toelichting bij de vraag 

over opvolgend werkgeverschap was voor mij 

niet helemaal duidelijk. Verder ziet de tool er 

goed uit alleen de woorden in de toelichting 

staan ver uit elkaar.” 

 

Dinsdag 5 juni 2018 

 

Testpersoon 9 
Werknemer zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest bij geen enkele vraag de 

toelichting, maar twijfelt wel bij de vraag: “Wat is 

de duur van de arbeidsovereenkomst?”. 

Testpersoon selecteert het verkeerde antwoord, 

namelijk ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd’, maar gaat na op ‘volgende’ geklikt te 

hebben terug om het antwoord te wijzigen. 

Testpersoon twijfelt en selecteert daarna het 

antwoord ‘geen einde op kalenderdatum’. 

Testpersoon heeft de tool binnen vijf minuten 
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doorlopen. 

Ervaring   
“Ik heb geen enkele juridische kennis. Toch 

waren de vragen voor duidelijk voor mij. Er 

stonden een paar moeilijke begrippen in zoals 

‘opvolgend werkgeverschap’ en ‘nietig’, maar 

deze werden goed uitgelegd. Ik twijfelde wel 

even over de duur van de arbeidsovereenkomst. 

In eerste instantie dacht ik dat het ging om een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar 

ik heb mijn antwoord gewijzigd naar aanleiding 

van het voorbeeld in de toelichting. Ik moet 

toegeven dat ik de toelichting bij de meeste 

vragen niet gelezen heb, omdat ik merkte dat ik 

de tool snel wilde doorlopen. Ik denk zeker dat 

deze tool geschikt is voor zowel werkgevers 

zonder juridische kennis als werkgevers met 

juridische kennis.” 

 

Donderdag 7 juni 2018 

 

Testpersoon 10 
Werkgever met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon scrolt door de toelichting bij de 

vraag: “Is sprake van opvolgend 

werkgeverschap?”. Testpersoon beantwoordt de 

overige vragen zonder de toelichting te lezen, 

maar staat langer stil bij de vraag: “Heeft u 

aangegeven dat u de werknemer ontslaat in 

zijn/haar proeftijd vanwege zijn/haar 

arbeidsongeschiktheid of zwangerschap?” en 

selecteert vervolgens het antwoord ‘nee’. 

Testpersoon heeft de tool binnen vijf minuten 

doorlopen. 

Ervaring   
“Ik vond dat alle vragen helder geformuleerd 

waren. De toelichting is een goede aanvulling, 

zeker voor werkgevers zonder enige juridische 

kennis. Ondanks dat ik weet wat opvolgend 

werkgeverschap inhoudt, heb ik de toelichting 

even snel bekeken. Ik vind de vormgeving 

zakelijk, maar niet saai. Ik zou de tool aanraden 

aan andere werkgevers als zij hun rechtspositie 

willen inschatten, ik denk namelijk niet dat je 

honderd procent zekerheid hebt na het invullen 

van de tool. Mijn suggestie is om links een 

duidelijke navigatie opnemen. Nu staat er 

‘proeftijd werkgever’ en ‘geldigheid proeftijd’, 

maar ik had geen idee wat je terug kon vinden 

onder deze kopjes. Het was mij niet duidelijk dat 

je je antwoorden kon wijzigen door op één van 

de twee te klikken. Het is misschien een optie om 
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onder ‘resultaat’ te vermelden hoe de 

antwoorden gewijzigd kunnen worden. Ook zou 

ik slechts één van de twee kopjes klikbaar 

maken. Tot slot zou ik de mogelijkheid geven om 

het rapport enkel te openen, ik was namelijk 

verplicht om het rapport te downloaden op mijn 

computer.” 

 

Testpersoon 11 
Werknemer met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon gaat relatief snel door de vragen 

heen en beantwoordt de vragen zonder de 

toelichting te lezen. Er zijn verder geen 

bijzonderheden. Testpersoon heeft de tool 

binnen twee minuten doorlopen. 

Ervaring   
“Het is naar mijn mening een prima tool voor 

werkgevers die geen juridische kennis hebben. 

Als je als werkgever wel juridische kennis in huis 

hebt, dan is de tool denk ik overbodig. Ik begreep 

elke vraag en kwam geen juridische termen 

tegen waarvan ik de betekenis niet wist. De 

toelichting is mij niet opgevallen, dus die heb ik 

ook niet gelezen. Het zou handig zijn als je het 

rapport ook alleen kunt openen.” 

 

Woensdag 13 juni 2018 

 

Testpersoon 12 
Werkgever zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest de toelichting bij elke vraag na 

het antwoord aangeklikt te hebben. Testpersoon 

staat langer stil bij de vraag: “Staat in de 

arbeidsovereenkomst een langere proeftijd voor 

de werknemer dan voor u?” en selecteert het 

juiste antwoord, namelijk ‘nee’. Testpersoon 

heeft de tool binnen zes minuten doorlopen. 

Ervaring   
“Aangaande de route die ik gevolgd heb, zijn de 

vragen helder. De tool in het algemeen is 

duidelijk en overzichtelijk. Ook de ‘balk’ die 

aangeeft hoever je vordert met de (resterende) 

vragen, is prettig als toevoeging. Bij alle vragen 

is de toelichting een handige verwijzing, omdat 

het je toch even herinnert of op ‘scherp’ zet, 

zodat kans op misinterpretaties wordt 

gereduceerd. Ik zou de tool zeker aanraden als 
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quickscan. De analyse in het rapport is handig en 

kan handvaten bieden voor dossieropbouw.” 

 

Donderdag 14 juni 2018 

 

Testpersoon 13 
Werkgever met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon gaat relatief snel door de vragen 

heen en beantwoordt de vragen zonder de 

toelichting te lezen. Testpersoon selecteert het 

verkeerde antwoord bij de vraag: “Staat in de 

arbeidsovereenkomst van de werknemer een 

proeftijd van langer dan 1 maand?” en krijgt 

daarna het resultaat te zien. Testpersoon geeft 

aan de vraag te snel gelezen te hebben en 

begint opnieuw. Testpersoon neemt de tweede 

keer langer de tijd om de vragen te lezen. 

Testpersoon heeft de tool binnen drie minuten 

doorlopen.  

Ervaring   
“Ik vind de tool duidelijk en overzichtelijk. Er 

worden niet te veel vragen gesteld. Soms volgde 

er een korte uitleg of een conclusie voordat de 

vraag werd gesteld, ik merkte toen wel dat ik dat 

stukje dan snel las, omdat ik snel naar de vraag 

wilde. Verder heb ik de toelichting niet nodig 

gehad, maar ik heb er wel even naar gekeken bij 

de vraag over opvolgend werkgeverschap en 

discriminatie/arbeidsongeschiktheid. Ik zou de 

tool zeker aanraden, omdat het erg handig is in 

gebruik en ik denk dat elke werkgever hiermee 

aan de slag kan.” 

 

Testpersoon 14 
Werkgever met juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest bij elke vraag de toelichting na 

het antwoord geselecteerd te hebben. Er zijn 

verder geen bijzonderheden. Testpersoon heeft 

de tool binnen vijf minuten doorlopen.  



 59 

Ervaring   
“Ik vind de tool heel mooi in elkaar gezet. De 

opbouw van de vragen is logisch en de tool is 

helder. Bij de vraag of er sprake was van 

opvolgend werkgeverschap heb ik de toelichting 

gebruikt als geheugensteun. Ik zou de tool vooral 

aanraden aan kleine organisaties die geen 

juridische kennis in huis hebben, grotere 

organisaties hebben toch vaak een juridische 

afdeling. Naar mijn mening is de tool zeer 

gebruiksvriendelijk, ik kan alleen de uitlijning van 

de toelichting als klein verbeterpuntje 

meegeven.” 

 

Woensdag 20 juni 2018 

 

Testpersoon 15 
Werkgever zonder juridische kennis 

 

Observatie  
Testpersoon leest de toelichting bij elke vraag. 

Testpersoon wil het antwoord op de vraag: “Is 

sprake van opvolgend werkgeverschap?” 

wijzigen en klikt tweemaal op ‘vorige'. Vervolgens 

stelt testpersoon mij de vraag of er een overzicht 

beschikbaar is van de vragen. Ik antwoordde dat 

ik daar aan het eind van de test op terug zou 

komen. Testpersoon heeft de tool binnen vier 

minuten doorlopen.  

Ervaring   
“De tool heeft een zakelijke uitstraling, de 

vormgeving is niet te druk. Ik begreep de vragen, 

maar moest een aantal keer goed de toelichting 

lezen, bijvoorbeeld bij de vragen over het 

opvolgend werkgeverschap en de maximumduur. 

Toch denk ik dat ik de vragen vrij snel en goed 

heb kunnen beantwoorden voor iemand die geen 

enkele juridische kennis heeft, dat maakt de tool 

geschikt voor iedereen. Verder vond ik de tool 

makkelijk in gebruik. Binnen een korte tijd heb je 

een goed antwoord op de vraag of ontslag in de 

proeftijd is toegestaan. De navigatie zou wat 

duidelijker kunnen om de gebruiksvriendelijkheid 

te verbeteren. Ik had zelfstandig namelijk nooit 

het overzicht van de vragen gevonden. Het zou 

ook leuk zijn als je de beslisboom achter de tool 

zou kunnen zien zodat je als werkgever ook een 

volledig overzicht hebt.” 
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Bijlage 10: reflectie 
 
In deze reflectie wordt teruggeblikt op het onderzoek. Er wordt gereflecteerd op de doelstelling, het 

onderzoeksplan, het proces en de opbrengst van het onderzoek. Daarnaast zal ik aandacht besteden 

aan mijn ontwikkelpunten. 

 

Gestelde doelen en onderzoeksplan 

In de beginfase van het onderzoek had ik nog moeite met de afbakening en de methodologische 

verantwoording van het onderzoek, alsmede de formulering van de centrale vraag en deelvragen. Ik 

vond deze onderwerpen lastig, omdat mijn onderzoek ontwerpgericht was. De doelstelling was om 

voor de opdrachtgever een expertsysteem te ontwikkelen waarmee de werkgever kon nagaan of een 

proeftijdontslag geldig was. Daarna zou het expertsysteem in de praktijk getest worden op efficiëntie 

en gebruiksvriendelijkheid. Naast juridische literatuur diende ik ook literatuur te raadplegen over legal 

tech/expertsystemen en gebruiksvriendelijkheid. Ik vond het lastig om dit in mijn onderzoeksplan te 

verwerken, omdat deze onderwerpen nauwelijks aan bod waren gekomen tijdens mijn opleiding. 

Gelukkig stond mijn praktijkbegeleider voor mij klaar en kon ik haar vragen om adviezen. Ik heb twee 

conceptversies van het onderzoeksplan opgesteld en kwam daarna tot een definitieve versie. De 

doelen die ik destijds gesteld heb in mijn onderzoeksplan zijn naar mijn mening behaald binnen de 

gestelde termijnen.  

 

Onderzoeksproces  

In de periode waarin ik mijn onderzoeksplan opstelde, deed ik een vooronderzoek omtrent het 

onderzoeksonderwerp. Ik heb toen veel gelezen over de proeftijd, legal tech en legal design. Ik had 

echter nog niet veel bronnen met betrekking tot expertsystemen en gebruiksvriendelijkheid, maar met 

hulp van de opdrachtgever heb ik toch betrouwbare literatuur over deze onderwerpen kunnen vinden. 

Toen ik alle benodigde literatuur en bronnen had verzameld ben ik begonnen met het schrijven van de 

theoriehoofdstukken over de proeftijd en expertsystemen. Als ik een conceptversie van een hoofdstuk 

af had, leverde ik deze in bij mijn praktijkbegeleider en docentbegeleider zodat ik daar feedback op 

kon krijgen. Aan de hand van de feedback kon ik dan een definitieve versie van het hoofdstuk 

opstellen. Ik heb tijdens het onderzoek geprobeerd om eerst, voor zover mogelijk, alles zelf te 

proberen. Indien ik ergens echt niet uit kwam, vroeg ik om hulp van mijn praktijkbegeleider of 

docentbegeleider.  

 

Naast het schrijven van de theoriehoofdstukken was ik ook bezig met de vervaardiging van het 

beroepsproduct (het expertsysteem). Enerzijds vond ik het soms lastig om te schakelen tussen het 

schrijven van de theorie en de ontwikkeling van het expertsysteem, maar anderzijds sloot het ook 

mooi aan. Ik merkte tijdens dit proces dat ik baat had van de planning uit mijn onderzoeksplan. Door 

de planning aan te houden, wist ik binnen welk tijdsbestek ik een taak diende af te ronden en kwam ik 

niet in tijdsnood. Mijn praktijkbegeleider heeft mij goede tips en adviezen gegeven over de 

ontwikkeling van het expertsysteem en de opzet van de testen. Aan de hand daarvan kon ik de 

totstandkoming en de testen goed beschrijven in het praktijkhoofdstuk. 

 

Het onderzoek ging naar mijn gevoel goed. Ik was gemotiveerd en ben tevreden met de keuzes die ik 

heb gemaakt. Mijn praktijkbegeleider en docentbegeleider hebben mij adviezen gegeven, maar 

hebben mij de mogelijkheid gegeven om zelf te kijken welke punten ik daaruit haalde.  

 

Leerstijlen 

Ik zou mijzelf omschrijven als ‘een denker’. Ik gebruik graag mijn gezonde verstand en hou van 

redeneren. Als ik leerstof analyseer probeer ik de grote verbanden te ontdekken. Ik vind het fijn om 

nauwkeurig te werk te gaan en maak een uitgebreide planning alvorens ik echt aan de slag ga.  
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Ik heb de kennis die ik heb verworven tijdens de vakken ‘Arbeidsrecht’ en ‘Onderzoeksvaardigheden’ 

kunnen toepassen bij de uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast was het belangrijk om de 

competenties juridisch analyseren, reguleren, organiseren, beslissen, reflecteren en adviseren in te 

zetten.  

 

Ik heb juridisch geanalyseerd door rechtsvragen te formuleren op basis van analyse van juridisch 

relevante feiten en juridische bronnen. Deze vragen heb ik vormgegeven in een juridisch deugdelijke 

beslisboom. Het ontwikkelen van de beslisboom kan gezien worden als reguleren. Bij de ontwikkeling 

van de beslisboom is gebruik gemaakt van kennis- en informatiemanagement en de principes van 

legal design, dit valt onder organiseren. In het praktijkonderzoek heb ik besloten op welke wijze ik de 

testen wilde uitvoeren. Voorts was het tijdens dit onderzoek van belang om tijdens het proces 

regelmatig te reflecteren op bijvoorbeeld de centrale vraag en deelvragen en de resultaten van het 

praktijkonderzoek. Tot slot is heb ik de opdrachtgever een advies uitgebracht op basis van de 

testresultaten.  

 

Opbrengst 

Zoals hiervoor reeds aangegeven was het doel van mijn onderzoek om voor de opdrachtgever een 

expertsysteem te ontwikkelen waarmee de werkgever kon nagaan of een proeftijdontslag geldig was. 

Ik ben erin geslaagd om binnen twintig weken het volledige expertsysteem te ontwikkelen en het 

systeem in de praktijk te testen op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Mijn onderzoek is van 

toegevoegde waarde, omdat het de opdrachtgever een volledig expertsysteem heeft opgeleverd dat 

op de website geplaatst kan worden. Daarnaast heb ik de opdrachtgever aanbevelingen gedaan over 

de wijze waarop de expertsystemen geoptimaliseerd kunnen worden. De opdrachtgever heeft de 

expertsystemen namelijk niet eerder in de praktijk getest op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid.  

 

Gedurende mijn afstudeerperiode heb ik veel geleerd over expertsystemen. Voordat ik aan mijn 

onderzoek begon, had ik geen enkele kennis omtrent dit onderwerp. Daarnaast ben ik erachter 

gekomen dat ik zowel legal tech en legal design erg interessant vind. Ik was gefascineerd over de 

wijze waarop deze twee leerstukken kunnen worden ingezet om het recht toegankelijker te maken. Ik 

verwacht dat expertsystemen in de nabije toekomst steeds vaker zullen worden ingezet bij online 

juridische dienstverlening. Voorts heb ik geleerd om complexe juridische informatie te formuleren op 

de meest eenvoudige wijze, zodat ‘leken’ de informatie begrijpen.  

 

Ontwikkelpunten 

Wat ik in het vervolg anders zal doen is tijdens het praktijkonderzoek vaker rapporteren aan de 

opdrachtgever. Omdat het testen van het expertsysteem voortvarend verliep, vergat ik soms om de 

opdrachtgever op de hoogte te stellen van het proces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


