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COGNITIEVE ERGONOMIE

What is Cognitive Engineering?

“... is a type of cognitive science, trying 
to apply what is known from science  
to the design and construction of machines.”

Norman, D.A. (1986). Cognitive engineering. In D.A. Norman and S.W. Draper (Eds.) User Centred System Design. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, 31–61.

Cognitive Engineering

› Optimaliseren samenwerking mens-systeem 
▪ effectiviteit 
▪ efficiency 
▪ veiligheid

Wat is er gebeurd?
› mechanisatie 
› elektrificatie 
› automatisering 
› digitalisering 
› smart industry?



Het gereedschap is de interface

Je ziet waarmee je werkt

Waarmee je werkt is dichtbij

Eenvoudige bediening

Je ziet waarmee je werkt

Waarmee je werkt is dichtbij

Je ziet waarmee je werkt

Waarmee je werkt is dichtbij

Eenvoudige bediening

Je ziet niet waarmee je werkt

Waarmee je werkt is dichtbij

Eenvoudige bediening

Ingewikkelder bediening nodig

Je ziet niet waarmee je werkt

Waarmee je werkt is verder weg

Je ziet niet waarmee je werkt

Waarmee je werkt is virtueel

Ingewikkelde bediening



Wat is veranderd?

› Zichtbaarheid van object (en gereedschap) 
› Transparantie van het proces 
› Transparantie van de besluitvorming 
› Nabijheid van het object 

› objecten zijn virtueel / digitaal

INTERFACE DESIGN

Interface design

› Wat moet een goede interface dus laten zien? 
▪ de stand van zaken is van het “object” 
▪ de stand van zaken is van de machine (mode) 

› Dit moet overzichtelijk worden gepresenteerd

Interface design

› Wat moet een goede interface verder nog doen? 
› manipuleren van het “object” moet makkelijk zijn 
▪ (waar is deze knop voor?) 

› feedback geven over de veranderingen die de handelingen 
teweeg brengen

Donald Norman Ontwerpprincipes

1. Geef feedback 
2. Maak dingen zichtbaar  
3. Zorg voor natuurlijke afbeeldingen  
4. Gebruik juiste mentale model



1. Feedback

› Gebruikers moeten kunnen zien welk effect hun handelingen 
hebben gehad 
▪ TL-buizen

2. Maak dingen zichtbaar

› Progress bar 

…. op de juiste manier 3. Natuurlijke afbeelding

› ms-dos prompt vs desktop van computer 

3. Natuurlijke afbeelding

› ms-dos prompt vs desktop van computer 

3. Natuurlijke afbeelding

› ms-dos prompt vs desktop van computer  
› mapping moet kloppen



4. Goed mentaal model

› De ontwerper heeft een gedetailleerd model in zijn/haar hoofd 
van het systeem 

› De gebruiker probeert ook iets van het systeem te snappen op 
grond van hoe het er uit ziet 

› Dit gebruikersmodel kan wel eens sterk afwijken van het model 
van de ontwerper...

Mentaal model

Mentaal model

› Mentale afbeelding van de wereld 
› Om huidige stand van zaken te begrijpen 
› Om toekomstige stand van zaken te voorspellen

Mentaal model

› Situation awareness: 
› waarneming huidige stand van zaken 
› begrijpen van de situatie 
› voorspellen van de situatie 

› … om de toekomst ook te kunnen beïnvloeden

Endsley, M. R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic 

Systems. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics 

Society, 37(1), 32–64.

Onvolledig model

› Waarneming huidige stand van zaken 
› dingen over het hoofd zien  

› waarneming (bv rood en groen) 
› aandacht : je kunt niet alles zien 

› aandacht is beperkt 
› aandacht is doelgericht 
› alertheid / aandacht verslapt over de tijd (vermoeidheid) 



Onvolledig model

› Begrijpen van de situatie 
› kennis van de wereld / processen / machine kan onvolledig 

zijn 
› begrip van de wereld / processen / machine kan onvolledig 

zijn 
› nieuwe omstandigheden (corona) 

Onvolledig model

› Voorspellen van de situatie 
› bekend/nieuw? 

Interface design

› Wat moet een goede interface dus laten zien?  
informatie die de gebruiker ondersteunt in het verkrijgen 
van de juiste “situation awareness”

› waarneming 
› begrijpen 
› voorspellen

Complexer

› Vroeger was een interface makkelijker 
› Nu zijn processen complexer omdat ze  

› de gemanipuleerde objecten minder zichtbaar zijn, niet 
dichtbij zijn (hands-on) en vaak niet eens bestaan (virtueel, 
data) 

› de machines meer dingen doen 
› meer integratie van processen 
› de machines steeds zelfstandig dingen doen (AI)

De taak van de operator 

› De operator  
▪ deed het vroeger zelf 
▪ daarna werkten ze met de machine  

- nog steeds hands-on 
▪ werkte toen naast de machine  

- supervisie 
▪ heeft straks geen idee meer wat de machine doet 

- kunstmatige intelligentie
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Cognitive Engineering was …

“... is a type of cognitive science, trying 
to apply what is known from science  
to the design and construction of machines.”

Norman, D.A. (1986). Cognitive engineering. In D.A. Norman and S.W. Draper (Eds.) User Centred System Design. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, 31–61.

“An interdisciplinary approach to the analysis,  
modeling and design of engineered systems or 
workplaces, usually those in which humans and 
technologies jointly operate to achieve system goals.”

Lee, J.D. & Kirlik, A. (2013). The Oxford Handbook of Cognitive Engineering. 
Oxford University Press.

Wat is Cognitive Engineering nu dan?

Bij interfaces gaat nu om…

› Supervisory control 
▪ waarneming / aandacht 
▪ begrip van de situatie 

› Samenwerking mens en machine 
▪ binnen een geïntegreerde socio-technische omgeving 

› Samenwerking teams en organisaties  
▪ binnen een geïntegreerde socio-technische omgeving

Samenvatting

› Mens-Machine Interface ging over:  
▪ de gebruiker laten zien wat de gebruiker niet kan zien, niet 

kan weten maar wel over moet beslissen 
› Maar steeds meer “machines” bewerken objecten die niet 

bestaan 
▪ en nemen ook steeds vaker zelf beslissingen 

› Cognitive Engineering gaat (daarom) om samenwerking tussen 
mens en machine in een complexe, geïntegreerde 
technologische en sociologische omgeving 
▪ en om dat goed te doen is, eigenlijk, best ingewikkeld …
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