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Verantwoording illustratie titelpagina. 
lllustratie genomen uit : Yates, F.A. (1966), Te Art of Memory. Routledge and Keegan Paul : London and 
Henley. Het origineel is afkomstig uit : Willis, J. (1618), Mnemonica . 
Getoond wordt een geheugentheater (magazijn). Dit is een gebouw, bestaande uit Un verdieping, waarbij de 
voorgevel is weggelaten, zodat naar binnen kan worden gekeken. Het gebouw is in twee gelijke delen ge
splitst door een kolom welke zich tegen de achtergevel bevindt. Hierdoor ontstaan een tweetal geheugen
kamers waarin aan bepaalde plaatsen (a t/m s) te verbinden feiten, gebeurtenissen, verhalen, etc. moeten wor
den onthouden. Beide kamers krijgen in verbeelding verschillende kleuren om ze te kunnen onderscheiden. de 
verschillende te 'Vormen geheugenplaatjes zouden iets met betrekking tot de kleuren moeten bevatten om zo 
herinnering voor de juiste geheugenkamer mogelijk te maken. 
Het idee van het theater geheugensysteem wordt in detail besproken en verduidelijkt in hoofdstuk 15 van 
Yates, The Art of Memory. 
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Samenvatting Vier experimenten worden besproken. Zij vormen 
een vervolg op een eerder onderzoek naar de effecten 

van responslocatie en mediatorwoorden op het leren van gepaarde associaties (feng & Wegberg, 1989). 
In het eerste experiment werd, bij Mavo-3 leerlingen met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar, 

onderzocht of de categorienamen van het SISO-klassificatiesysteem geschikt zijn voor het verkrijgen 
van gepaarde associaties. Gebaseerd op de door de leerlingen geschatte associatiegraad, werd een selectie 
van 16 sterke en 16 zwakke woordparen met hun bijbehorende mediatoren gemaakt uit een ruimer aan
bod van aangeboden woordparen. 

In het tweede, derde en vierde experiment werden de invloeden van responslocatie en mediator
woorden bij het (primair) leren van de geselecteerde gepaarde associaties onderzocht a.d.h.v. 3 experi
mentele variabelen : initiële associatiegraad (sterk of zwak), mediatorwoord (sterk of zwak) en respons
locatie (vast of variabel). 

Uit het tweede experiment bleek, overeenkomstig de resultaten van Teng & Wegberg (1989), dat 
leerlingen associaties welke overeenkomen met reeds bestaande mentale structuren (welke een sterke 
initiële associatiegraad hebben) sneller leren dan associaties welke hiermee in mindere mate overeen
komen. In tegenstelling echter tot datgene wat Teng & Wegberg vonden bleken noch de variabele me
diatorwoord, noch de variabele responslocatie van invloed te zijn op de behaalde scores. 

Een derde experiment met een groep MTS-2 studenten (gemiddelde leeftijd 18 jaar) is uitgevoerd in 
een poging mogelijke ontwikkelingseffecten te traceren. Hier werden, naast associatie-effecten, wel (zij 
het niet consequent) mediatoreffecten, maar nog steeds geen significante positie-effecten gevonden. 

Om nu de gevolgen van instructie en de daaruit voortvloeiende leerscores m.b.t. de experimentele 
variabele responslocatie te onderzoeken (Naveh-Benjamin, 1987, 1988) is daarna een vierde experiment 
uitgevoerd bij een groep TUE- en KUB-studenten met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Binnen dit 
experiment zijn twee instructies tegen elkaar afgezet. Proefpersonen in CONDITIE 1 ontvingen geen 
instructies m.b.t. het positie-aspect. Proefpersonen in CONDITIE 2 ontvingen alle mogelijke instruc
ties en hulp m.b.t. dat positie-aspect. De resultaten gaven aan dat er geen significante conditieverschil
len m.b.t. de leerscores bestonden. Associatie-effecten werden in beide condities gevonden. Mediator
effecten bleken wel, zij het weer niet consequent over de natoetsen voor te komen, terwijl er wederom 
geen significante positie-effecten werden gevonden. 

Abstract Four experiments will be discussed. They are a 
continuation of an earlier study by Teng & 

Wegberg (1989) who investigated the effects of respons location and mediator words on the learning of 
paircd associates. 

First an experiment was conducted wiût highschool students having an average age of 15 years, to 
see wheûter the category names of the Dutch library classification system could be used as a source for 
obtaining paired associates. Based on the students' strength estimations a selection of 16 strong and 16 
weak paired associates wiût their matching mediator words was made out of a wider set of paired 
associates. 

The second, third and fourth experiment were done to assess the learning effects of respons 
location and mediator words while primarily learning the selected paired associates. There were 3 
expcrimental variables : initia! degree of association (strong or weak), mediator word (strong or weak) 
and respons location (fixed or variable). 

From the second experiment it followed, consistent wiût the findings of Teng & Wegberg (1989), 
that associations that fit the existing mental structures (having a strong initial association) were learned 
faster than the associations that fit toa lesser degree. In contrast to the findings of Teng & Wegberg the 
variables mediator word and respons location did not influence learning performance. 

A third experiment was conducted wiût second grade technical school students having an average 
age of 18 years, to trace possible developmental effects. Besides association effects, mediator effects 
were found (though not consistentJy here). However, no significant position effects were found 

To investigate the effects of instruction and the resulting learning scores of the independent 
variable respons location (Naveh-Benjamin, 1987, 1988) a fourth experiment was conducted with 
university students having an average age of 21 years. Here two modes of instruction were compared. 
Subjects in CONDITION 1 received no instructions at all conceming the location aspect. Subjects in 
CONDITION 2 received all possible instructions and help concerning the position aspect. The results 
indicated that there were no significant differences in learning scores between boût conditions. 
Association effects were found in boût conditions. Mediator effects were also found, though not 
consistentJy. Again no significant position eff ects were found. 
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Aanleiding Binnen deze op het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek (IPO) uitgevoerde afstudeersta

ge werd in eerste instantie een replicatie uitgevoerd van een onderzoek, uitgevoerd door 
Teng & Wegberg (1989). Zij onderzochten de invloeden van responslocatie en media
torwoorden1 op het leren van gepaarde associaties. Zij kwamen daarbij tot de conclu

sie dat een vaste responslocatie en het gebruik van aan de gepaarde associatie sterk 
associërende mediatorwoorden een positief effect hebben op het leren van de gepaarde 
associaties. Om nu optimale leereffecten tot stand te brengen, stellen zij, verdient het 

aanbeveling om het responsgedeelte van een gepaarde associatie een vaste positie op het 
computerbeeldscherm te laten innemen. Ontwerpers van mens-computer interfaces in 

het algemeen, en Computer Ondersteund Onderwijs (COO) in het bijzonder, wordt 
verder de aanbeveling gedaan om, wanneer het een grafische inter-face betreft, de 
verschillende functies (b.v. menukeuzes) consequent op eenzelfde beeldschermpositie 
te plaatsen. 

De noodzakelijkheid van een replicatie nu was gevolg van het feit dat men in het 
onderzoek werd geconfronteerd met plafondeffecten in de leerresultaten. 

De gepaarde associaties en mediatorwoorden waarvan binnen de hier te bespre
ken experimenten gebruik wordt gemaakt, werden samengesteld (en eventueel aange
past en/of aangevuld) aan de hand van het Schema voor de Indeling van de Syste
matische catalogus in Openbare bibliotheken (SISO, 1958)2• Op een enkele aanpas
sing en aanvulling na werd de methode (procedure, design en materiaal) gebruikt zoals 

uitgewerkt in Teng & Wegberg (1989) en Ellermann, Engel & Free (1989). 

Inleiding Om optimaal van het geheugen gebruik te 
kunnen maken werd er in de tijd van de 

Oude Grieken o.a. een architectonisch mnemonische leerstrategie voorgestaan. Ver
halen hierover gaan terug naar de vijfde eeuw voor Christus, terwijl de leerstrategie op 

zich waarschijnlijk ouder is. Zij bestond er uit dat het individu zaken en/of gebeurte
nissen trachtte te onthouden door ze te verbinden aan beelden welke zich bevonden op 
bepaalde plaatsen in een imaginair totaalbeeld. Men moest zich een zo groot en gedetail
leerd mogelijk gebouw voorstellen en hierin de beelden, aan de hand waarvan een 
verhaal moest worden onthouden, in verbeelding, plaatsen op de talrijke locaties welke 
zich in dat gebouw bevonden. Wanneer men nu een verhaal wilde vertellen, stelde men 

zich het gebouw voor en 'liep' hier doorheen, elke plaats, kamer en/of beeld aan

grijpend om een deel van het verhaal, in de juiste, chronologische volgorde te vertellen. 
Bij het op een dergelijke wijze opslaan van informatie kon het individu in die tijd, zelfs 

1 Mediatorwoorden: 'Cues' die worden geacht een positieve invloed op het leerproces te hebben. In dit 
experiment zijn het categorienamen, waartoe zowel het stimulus- als het responsgedeelte van een gepaarde 
associaties behoren. 
2 Bij het aanpassen en aanvullen van de woordensets in het hier te bespreken onderzoek werd gebruik 
gemaakt van een SISO-catalogus welke was aangevuld tot augustus '89. 
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naar hedendaagse maatstaven(!), immense hoeveelheden informatie onthouden, het
geen in die tijd overigens vaak van levensbelang was (Y ates, 1966). 

Als gevolg van alle mogelijke vormen van informatie-opslag die de mens van
daag de dag tot zijn beschikking heeft is deze architectonisch mnemonische leerstrategie 
steeds meer naar de achtergrond verdrongen. Recentelijk is zij, in een vergelijkbare 
vorm, weer in de belangstelling komen te staan (Dretzke & Levin, 1990). 

Ook vandaag de dag speelt het geheugen natuurlijk nog een zeer belangrijke rol. 
Denk hierbij b.v. aan het leren van vreemde talen of aan het gebruik van een computer, 
wat ook veel van de geheugencapaciteit van de gebruiker kan vereisen (tekstverwer
kers, 'spread-sheet' programma's, programmeertalen, etc.). 

De hiervoor genoemde leerstrategie geeft al aan dat zaken als het positie- en het 
volgorde-aspect bij het leren·een vooraanstaande rol (kunnen) spelen. Het is juist het 
positie-aspect dat binnen het hier te beschrijven onderzoek een vooraanstaande rol 
speelt. Om zowel de effecten van het positie-aspect als ook de effecten van het aan
bieden van een semantische mediator te onderzoeken is (arbitrair) een leertaak gekozen 
waarbinnen gepaarde associaties geleerd moesten worden. 

Leren van gepaarde 
associaties 

Inherent aan elke vorm van leren is dat een 
individu aandacht moet hebben geschonken 
aan datgene wat het doel van zijn leren is, 

of het nu het leren van een woord, gedicht, (motorische) vaardigheid, o.i.d. betreft. 
Hierbij moet het schenken van aandacht niet zozeer worden gezien als het selectief 
schenken van de aandacht, maar meer als het letterlijk waarnemen van datgene wat zich 
op een bepaald moment binnen het gezichts-, gehoor-, reukveld en/of tactiele veld be
vindt. Hierbij worden ook niet-relevante zaken, welke zich in de leeromgeving bevin
den, waargenomen. 

Bestaande aandachtsmodellen stellen dat het vermogen om aandacht te schenken 
beperkt is in capaciteit, waarbij de omvang van deze (beperkte) capaciteit zowel binnen 
(b.v. onder invloed van drugs) als tussen individuen (individuele verschillen) varieert 
(Kahneman, 1973). 

Bij het leren van gepaarde associaties moet het individu een stimulus S gaan 
associëren met een daar op volgende respons R. Om een gepaarde associatie te leren is 
het dus noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de stimulus (stimuli) : een 
'input' moet worden waargenomen. Het blijkt voor sommige, en wordt verondersteld 
voor andere elementen uit deze 'input', dat er binnen de daaropvolgende informatiever
werking sprake is van zowel automatische coderingsprocessen (ook wel onderbewuste 
of moeiteloos verlopende processen genoemd, waarvan sprake is tijdens incidenteel 
leren) als niet-automatische coderingsprocessen (ook wel bewuste of gecontroleerde 
processen genoemd, waarvan sprake is tijdens intentioneel leren). 

Hasher & Zacks (1979) stellen dat spatiële informatie op automatische wijze 
wordt verwerkt, dat het m.a.w. een incidenteel te leren 'cue' is. Wijzigingen in spatiële 
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informatie hebben daarbij negatieve effecten op het leren van gepaarde associaties. De 

absolute spatiële locatie speelt hierbij een belangrijkere rol dan een context (Winograd & 

Church, 1988)3. 

Hasher & Zacks Hasher & Zacks (1979, 1984) geven een 

zestal criteria waaraan verwerkingsproces

sen moeten voldoen om het stempel automatisch te kunnen ontvangen : 
1) ook al is er geen sprake van opzet, dan nog zal een individu de betreffende infor

matie verwerken, 

2) een intentie om de betreffende informatie te onthouden zal geen invloed hebben op 
latere herinnering, 

3) er bestaan geen leeftijdseffecten voor wat betreft het vermogen om deze informatie 

te verwerken (jong en oud zijn er even gevoelig voor), 
4) het coderen van de informatie zal simultaan uitgevoerde processen niet (of mini

maal) beïnvloeden, 
5) oefening zal geen invloed hebben op automatische codering van informatie, 

6) individuele verschillen spelen geen rol bij het waarnemen van spatiële informatie. 

Bij het aandacht schenken aan een 'input' wordt, zoals eerder gesteld, veron

dersteld dat bepaalde elementen er uit hierna moeiteloos door het individu gecodeerd en 
getransporteerd worden naar het Lange Termijn Geheugen (L TG). Fisk & Schneider 

(1984) spreken hier van een snelle, parallelle, vrij moeiteloos verlopende vorm van in

formatieverwerking, welke niet beperkt is voor wat betreft de capaciteit van het Korte 
Termijn Geheugen (KTG). Herinnering van deze moeiteloos verwerkte elementen vindt 

plaats tot tenminste 24 uur na aanbieding (Ellis & Rickard, 1989)4• Onder de cate

gorie van automatische processen vallen o.a. spatiële en temporele informatie, aanbie

dingsfrequentie en woordbetekenis. Het nut van automatische processen lijkt er uit te 

bestaan dat ze het individu in staat stellen goed ontwikkelde vaardigheden uit te voeren 

(Fisk & Schneider, 1984), waarbij er een maximale ruimte wordt gelaten voor het uit

voeren van minder frequent gebruikte en/of meer complexe mentale operaties. Een 

voorbeeld hier is lezen, in feite een vaardigheid waarbij talrijke processen snel en 

accuraat gecoördineerd moeten zijn. Wanneer alle componenten van het leesproces een 
aanzienlijk deel van de aandacht zouden opeisen, zou dit waarschijnlijk funest zijn voor 

de totaal te besteden aandacht. Omdat nu echter voldoende van deze processen geauto

matiseerd zijn, is het mogelijk om op geoefende wijze te lezen, zonder dat hierbij ons 

vermogen tot het besteden van aandacht overbelast raakt (Laberge & Samuels, 1974). 

3 Onderzoek waarbij namen aan gezichten moesten worden gekoppeld. Een duidelijk onderscheid m.b.t. 
het onderzoek van Teng & Wegberg is verder dat bij laatstgenoemden stimulus en respons beiden ver
schillende posities innamen, terwijl Winograd & Church gezicht en naam voor wat betreft locatie aan elkaar 
verbonden. De locatie van de combinatie gezicht-naam kon hierbij wel variëren. 
4 Studenten moesten hier een prentenboek doorbladeren en kregen of direct erna of na 24 uur een herken
ningstest m.b.L o.a. de locaties. Bij een uitstel van 24 uur bestaat, en dit wordt niet door Ellis & Rickard ver
meld, natuurlijk wel de kans dat de leercondities welke, m .b.t. de locaties, incidenteel werden verondersteld, 
een intentioneel karakter kunnen krijgen door b.v. nieuwsgierigheid van de student m.b.t. de aard van de test. 
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Van belang om binnen het kader van dit onderzoek te vermelden is dat automatische 
processen kunnen functioneren als 'retrieval cues', zowel bij het sequentieel 
(Schulman, 1973) als bij het gelijktijdig aanbieden van informatie (Mandler, Seegmiller 
& Day, 1977). 

Andere elementen van de 'input' vereisen een moeizamere, bewuste verwerking 
om uiteindelijk een overgang naar het L TG tot stand te brengen. Fisk & Schneider 
(1984) spreken hier van een trage, seriële, inspanning(en) vergende en een in capaciteit 
beperkte informatieverwerking, waarbij sprake is van directe controle door het individu 
en van nieuwe of inconsistente informatie. Het op een bewuste wijze verwerken van in
formatie beslaat een meer of minder omvangrijk deel van de beperkte capaciteit van een 
individu om aandacht te geven, afhankelijk van de 'impact' die de wijze van informatie
verwerking op het individu heeft. Bewuste informatieverwerkingsprocessen beperken 
het individu in de mogelijkheden om gelijktijdig meerdere van dergelijke bewuste ver
werkingsprocessen te gebruiken. Onder deze categorie van niet-automatische, moeiza
mer verlopende processen vallen o.a. het leren door middel van herhaling en het leren 
aan de hand van mnemonische strategieën (Atkinson, 1975; Vrijken, 1989). Gebleken 
is dat noch expliciete instructies, noch oefening de efficiëntie beïnvloeden waarmee 
automatische processen worden uitgevoerd, i.tt de positieve invloed die zij op bewus
te verwerkingsprocessen hebben, tenzij zeer uitgebreide mogelijkheden tot oefenen 
bestaan (o.a. Laberge, 1973 ; Fisk & Schneider, 1984). Ook blijken de ontwikkeling 
van het individu (Brown, 1975a; Flavell, 1977) en individuele verschillen (Abrams & 
Reber, 1988) weinig tot geen invloed te hebben op het functioneren van de automati
sche verwerkingsprocessen, in tegenstelling tot de invloed ervan op de bewuste ver
werkingsprocessen. 

Haher & Zacks stellen dus dat wanneer er sprake is van automatische processen 
informatie eenvoudiger geëncodeerd kan worden. Hierdoor wordt de kans groter dat 
deze informatie in het L TG geraakt. In een taak waarbij veel geleerd moet worden 
zouden dus stimuli zodanig aangeboden moeten worden dat zoveel mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van automatisch verlopende verwerkingsprocessen. 

Teng & Wegberg (1989) hebben een voorstel gedaan om een onderzoek uit te 
voeren, waarbinnen o.a. de variabele spatiële informatie werd gebruikt. Deze variabele 
wordt immers geacht onder de categorie automatische processen te vallen. Zij voerden 
een onderzoek uit naar de invloed van incidentele en intentionele mediatoren bij het 
leren van gepaarde associaties. Zij zijn hierbij voornamelijk uitgegaan van de gegevens 
zoals (hierboven) weergegeven door Hasher & Zacks (1979, 1984). 

Teng & Wegberg Er is sprake van incidenteel leren wanneer 
iets wordt geleerd zonder dat daar bewust 

de aandacht op wordt gericht De incidentele mediator in het door Teng & Wegberg uit
gevoerde onderzoek is de locatie van het responsgedeelte van een gepaarde associatie 
op een pagina, de spatiële informatie. 
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Er wordt over intentioneel leren gesproken wanneer de betreffende informatie 
op een bewuste wijze moet worden verwerkt. Zoals b.v. bij het aanbieden van media
torwoordens. Een voorbeeld van zo'n intentioneel te leren mediatorwoord bij het leren 
van gepaarde associaties is, zoals bij Teng & Wegberg, het aanbieden van een catego
rienaam waartoe zowel stimulus S als respons R behoren. De categorienaam is hier een 
intentionele, semantische mediator. Deze heeft tot doel een elaboratieproces binnen de 
leerling op gang te brengen (o.a. Kintsch, 1977). Hoe beter deze intentionele mediator 
gerelateerd kan worden aan beide elementen van een S-R paar, hoe nuttiger het ver
ondersteld wordt te zijn voor het opstarten van een elaboratieproces. 

Teng & Wegberg vonden dat zowel de locatie van het responsgedeelte van een 
te leren woordpaar als ook het semantische mediatorwoord effect hadden op het leren 
van gepaarde associaties. M.b.t. het gebruik van incidentele en intentionele mediatoren 
kwamen zij tot de volgende bevindingen : 

1 . Associaties welke overeenkomen met reeds bestaande mentale structuren worden 
sneller geleerd dan associaties welke hiermee in mindere mate overeenkomen. M.a.w.: 
woordparen welke naar mening van proefpersonen sterk associëren worden sneller 
geleerd dan woordparen welke zwak associëren. 

2. Het gebruik van sterke mediatorwoorden en een constante responslocatie beïn
vloeden de snelheid waarmee de gepaarde associaties geleerd worden in positieve zin. 
De responslocatie speelt hierbij een voomamere rol dan het mediatorwoord. Ter ver
klaring wordt aangevoerd dat positionele 'cues' primitiever zijn dan textuele 'cues'. 
Hierdoor maken zij minder aanspraak op de verwerkingscapaciteit van het geheugen. 

Mede als gevolg van het feit dat universiteitsstudenten (met een gemiddelde 
leeftijd van 21 jaar) als proefpersonen functioneerden vertoonden de leerresultaten 
binnen het onderzoek van Teng & Wegberg (1989) plafondeffecten : na een tweetal 
aanbiedingen van het stimulusmateriaal waren de studenten al in staat om op vrijwel 
100% van de aangeboden stimuli een correcte respons te geven. Wellicht dat dit van in
vloed was op de resultaten. Tot de mogelijkheden zou ook kunnen behoren dat, wan
neer geen plafondeffecten waren opgetreden, er wellicht meer en zelfs andere con
clusies uit de data verkregen hadden kunnen worden. Om herhaling van het optreden 
van plafondeffecten in de leerresultaten te voorkomen werden een tweetal opties aan
gereikt: 

1 . Het uitvoeren van het onderzoek binnen een populatie bestaande uit personen die 
minder snel leren (het originele onderzoek werd uitgevoerd binnen een populatie van 
uni versi tei tsstudenten). 

2. Het aanpassen van de kwaliteit van de woordensets, waarvan in het onderzoek 
gebruik werd gemaakt. 

Door sommige auteurs werden vraagtekens gezet bij de automaticiteit waarmee 
bepaalde coderingsprocessen verondersteld worden te verlopen. Het is hierbij vooral 

5 Ondanks het feit dat duidelijk is, dankzij het vele werk dat door o.a. Atkinson en Pressley & Levin (et al.) 
is uitgevoerd, dat mediatorwoorden op intentionele wijze kunnen worden gebruikt, zijn de mechanismen ach
ter dit gebruik onbekend. 
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Naveh-Benjamin (1987, 1988) die betwijfelt of spatiële informatie, tenminste onder de 
strikte voorwaarden zoals opgesteld door Hasher & Zacks, op automatische wijze 
wordt verwerkt. Deze twijfels heeft hij overigens ook voor wat betreft de veronderstel

de automatische verwerking van temporele informatie (Naveh-Benjamin, 1990). 

Naveh-Benjamin Aan de hand van een aantal onderzoeken 
tracht hij de door Hasher & Zacks (1979, 

1984), gestelde criteria alsmede de daaraan ten grondslag liggende assumpties te ont
krachten. Hij voert daarbij argumenten aan waarbij de door Hasher & Zacks (1979) ge
volgde procedures en gevoerde data-analyses het moeten ontgelden. 

Voor wat betreft de procedures : in de eerste plaats is er in de meeste onderzoe
ken, waarop Hasher & Zacks (1979) hun conclusies baseren, geen sprake van "echte" 
incidentele leercondities (er worden instructies gegeven om op de betreffende informatie 

te letten en/of er wordt meegedeeld dat er een test volgt waarin om de betreffende in
formatie zal worden opgevraagd). Daarnaast is er in een aantal van de onderzoeken ge
bruik gemaakt van het sequentieel aanbieden van informatie met als gevolg dat meerdere 
items op eenzelfde locatie werden aangeboden. Dit zou problemen kunnen opleveren 

daar proefpersonen niet in de gelegenheid worden gesteld de spatiële relaties tussen de 
objecten effectief te coderen. Onderzoeken naar het verwerken van informatie over 
prenten geven aan, aldus Naveh-Benjamin (1987), dat er een voorkeur bestaat om ge

bruik te maken van het gelijktijdig aanbieden van de informatie wanneer de onderlinge 
relaties tussen de locaties een rol speelt. 

Voor wat betreft de data-analyses : hier merkt Naveh-Benjamin op dat bij de 
meeste van de bij Hasher & Zacks genoemde analyses gebruik werd gemaakt van 
slechts één maat om de prestaties van de proefpersonen te meten, namelijk het percen

tage van de door de proefpersonen juist herinnerde posities. Hoewel hij het nut van één 
universeel toepasbare maat natuurlijk erkent, geeft hij toch aan dat dit slechts een be
perkt inzicht zou geven in de eigenlijke prestaties van de proefpersonen. Hij stelt daar

om voor dat bij het meten van de prestaties meerdere maten beschikbaar zouden moeten 
zijn. B.v. een gemiddelde absolute deviatie, een maat welke informatie verschaft over 
de nabijheid waarin proefpersonen een gevraagde locatie inschatten in relatie tot de ori
ginele spatiële informatie (Berla, 1981; Pezdek, 1983). Naast deze maat voor absolute 
locatie zou er ook een maat voor relationele informatie beschikbaar moeten zijn waarin 
de relatieve posities ten opzichte van de originele spatiële informatie tot uitdrukking 
zouden moeten komen. Een tweetal maten worden hier voorgesteld : een maat voor het 

geheugen van de relatieve positie over de horizontale dimensie en een maat voor de re
latieve positie over de verticale dimensie (Mandler & Parker, 1976)6• 

In eerste instantie voerde Naveh-Bejamin (1987) een viertal experimenten uit, 

waarbij gebruik werd gemaakt van een herinneringstaak met een presentatievorm zoals 

6 Onderzoek niet uitgevoerd binnen een context van automatische codering van spatiële informatie. 
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eerder gebruikt door Mandler (1977). Door de complexiteit van de taak echter zouden 
er, in plaats van verschillen in coderingsprocessen, verschillen in 'retrieval'-strategieën 
kunnen ontstaan. Om dit tegen te gaan voerde Naveh-Benjamin (1988) een onderzoek 
uit met een eenvoudigere herkenningstaak, waarbij actieve zoekprocessen bij het zich 
herinneren van de informatie een zo minimaal mogelijke rol zouden spelen. Op basis 
van de resultaten van de beide onderzoeken met verschillende taakvormen kwam hij tot 

de conclusie dat spatiële informatie niet aan de strikte criteria, zoals opgesteld door 

Hasher & Zacks, voldoet om tot de categorie automatische verwerkingsprocessen gere
kend te kunnen worden : 

1 . Het geheugen voor spatiële informatie wordt wel beïnvloed door intentie. De om
vang ervan neemt af naarmate de leeftijd van een individu toeneemt 

2. De omvang van een competitieve taak beïnvloedt het geheugen voor spatiële inf or
matie : hoe zwaarder de belasting van de competitieve taak voor het individu, hoe slech
ter het geheugen voor spatiële informatie functioneert. 

3. Zelfs minimale, oppervlakkige training blijkt het geheugen voor spatiële inf orma
tie te verbeteren. 

4. Individuele verschillen spelen een rol bij het geheugen voor spatiële informatie : 
binnen een bepaalde universitaire opleiding bleek een doorsnee groep studenten signifi
cant minder te presteren dan een groep bestaande uit "de betere" studenten. 

Er is in dit kader de laatste jaren ook veel onderzoek gedaan naar de bevinding 
dat de efficiëntie waarmee gecontroleerde processen worden gebruikt toeneemt naarma
te men oefent. Hier uit voortgekomen is het voorstel om, in plaats van de strikte dicho
tomie welke door Hasher & Zacks (1979) wordt voorgestaan (waarbij er of sprake is 
van automatische of van gecontroleerde processen), een zwakkere versie voor te staan. 
Kahneman & Chajczyk (1983) maken een onderscheid tussen sterk en partieel auto
matische processen. Sterk automatische processen hebben geen baat bij het aandacht 
besteden aan de 'input' en ondervinden geen nadeel wanneer de aandacht op enigerlei 
andere wijze wordt besteed (zie ook : Kahneman & Treisman, 1983). Een proces is 

partieel automatisch wanneer het plaats kan vinden zonder dat er aandacht aan wordt 
besteed, waarbij het echter wel mogelijk is dat aandacht het proces kan verbeteren of 

vereenvoudigen. Een aantal auteurs (o.a. MacCleod, et al., 1988 ; Naveh-Benjamin, 
1988) heeft vrij recentelijk een continuüm voor automaticiteit voorgesteld, waarin pro
cessen een bepaalde graad van automaticiteit dan wel gecontroleerd.heid kunnen be
zitten. Logan (1985), ook voorstander van het continuüm voor automaticiteit-idee, stelt 
in dit kader dat training belangrijk is voor het verkrijgen van automaticiteit : het zou 
m.a.w. dus geleerd kunnen worden. Shiffrin (1987) is van mening dat een proces 

automatisch is óf niet, waarbij oefening de waarschijnlijkheid verhoogt dat een proces 
automatisch zal gaan verlopen. 

Een gedeelte van de kritiek die Naveh-Benjamin uit op Hasher & Zacks is ook 

van toepassing op Teng & Wegberg. Deze kritiek geldt echter niet zozeer de procedure

le kant. Teng & Wegberg voldoen immers aan de voorwaarden die Naveh-Benjamin 
stelt m.b.t. "echte" incidentele leercondities: zij geven geen instructies over de positie-
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test die zal volgen op de leersessie en geven ook (voor zover is na te gaan) geen in
structies omtrent het bestaan van de positievariabele. Daarnaast bieden zij alle informatie 

gelijktijdig aan, zodat de tussen de posities bestaande relaties kunnen worden herkend. 

De kritiek die op de data-analyses, zoals Teng & Wegberg deze uitgevoerd hebben, ge
leverd kan worden is (en dit geldt eigenlijk alleen voor de bij de proefpersonen afge
nomen positietest) dat deze uitgebreider hadden kunnen zijn. Teng & Wegberg hebben 
slechts analyses uitgevoerd waarbij de (gemiddelde) percentages correct gecombineerde 
woordparen met elkaar werden vergeleken. Zij berekenden geen absolute of relatieve 
afstanden. 

Voor de nu volgende bespreking van de in het kader van deze afstudeerstage 
uitgevoerde experimenten is het van belang te melden dat het uitgangspunt bij het uit
voeren van de experimenten dezelfde was als die, waar sprake van was bij Teng & 

Wegberg (1989), te weten het werk van Hasher & Zacks (1979, 1984). Pas in de lóóp 
van deze afstudeerstage is kennis gemaakt met de kritiek die onderzoekers zoals b.v. 
Naveh-Benjamin (1987, 1988, 1990) hebben geuit op het werk van Hasher & Zacks en 

dus, indirect, ook op het werk van Teng & Wegberg. Op het uitvoeren van het eerste 
experiment zou deze kritiek geen invloed hebben gehad : in dit experiment gaat het 

immers hoofdzakelijk over het selecteren van de binnen de experimenten te gebruiken 

woorden en woordparen. De kritiek heeft wel invloed op het uitvoeren van de experi
menten 2 en 3. Beiden komen sterk overeen met de experimenten die Teng & Wegberg 
eerder hebben uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk hierop eenzelfde kritiek te uiten 

zoals dit eerder werd geuit op het werk van Teng & Wegberg. In experiment 4 is ge
tracht aan de geuitte kritiek tegemoet te komen. Er is hier namelijk een duidelijk onder
scheid gemaakt voor wat betreft de aangereikte (schriftelijke) instructies. Tevens is er 
aanzienlijk meer aandacht besteed aan de data-analyse : hierbij zijn o.a. de binnen de 
paragraaf over Naveh-Benjamin aangehaalde absolute en relatieve afstanden berekend. 
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EXPERIMENT 1 

Inleiding 

Eerst moest worden vastgesteld binnen welke populatie het experiment kon 
worden uitgevoerd. Om praktische redenen (de omvang van de doelgroep) werd 
gekozen voor een groep MAVO-leerlingen. Zij werden, voor wat betreft leervermo
gen, op voldoende afstand van de universiteitspopulatie ingeschat. De uiteindelijke 
keuze viel op een groep MAVO-3 leerlingen. Hierop werd besloten de door Teng & 
Wegberg samengestelde woordensets te vereenvoudigen. Omdat de aanpassingen en 
aanvullingen waar sprake van was subjectief van aard waren, volgde een 'pilot'-studie. 
Dit was enerzijds om de moeilijkheidsgraad van de gekozen woorden(sets) te testen, 
anderzijds om te achterhalen of en in hoeverre de op basis van SISO geselecteerde ge
paarde associaties en mediatorwoorden door de léérlingen werden waargenomen. 

In het volgende stuk zal eerst de selectieprocedure van de in dit, als ook in de 
volgende experimenten gebruikte items worden besproken. Daarna volgt een opsom
ming van de onafhankelijke variabelen. Daarna zal experiment 1 worden besproken. 

Woordkeuze 

Bij de samenstelling van de binnen het onderzoek gebruikte gepaarde associaties 
(Sen R) en mediatorwoorden is door Teng & Wegberg gebruik gemaakt van het SISO
classificatiesysteem, een in Openbare Bibliotheken toegepast systeem waarmee de totale 
boekenvoorraad in een vijf lagen tellende hiërarchie van categorieën wordt ingedeeld 
(voor procedure bij woordselectie zie ook : Teng & Wegberg, 1989 en Ellermann, 
Engel & Free, 1989). 

Bij de selectie van de woordparen en hun mediatoren is als volgt te werk ge
gaan. Zoals vermeld heeft het SISO-systeem een hiërarchische structuur. Verondersteld 
wordt dat hoe meer een woord zich binnen deze hiërarchie in de nabijheid van een ander 
woord bevindt, hoe meer deze woorden aan elkaar geassocieerd zullen zijn. Woorden 
uit de verschillende hoofdcategorieën (de 100-tallen) zullen weinig met elkaar gemeen 
hebben. Woorden die, binnen één en dezelfde hoofdcategorie, onder verschillende 
subcategorieën vallen, zullen wat meer met elkaar gemeenschappelijk hebben, terwijl 
woorden op het laagste niveau (binnen eenzelfde categorie) juist veel met elkaar gemeen 
zullen hebben. Dit alles veronderstelt het SISO-systeem. In figuur 1 als ook in de bege
leidende tekst wordt verduidelijkt hoe het onderscheid tussen sterke en zwakke S-R 
associaties en mediatoren werd gemaakt. 

In geval van een hier veronderstelde sterke initiële associatie moeten tenminste 
de eenheden van de SISO-nummers gelijk zijn. Tussen vissen (59.8_.1) en vogels 
(59.8..3) bestaat aldus een sterke initiële associatie. Tussen grote en middelgrote com-
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Fig. 1 : Selectie van sterke en zwakke S-R associaties volgens het SISO-classificatiesysteem. 

puters (66~.4) en telefonie (66.8,.5) bestaat een zwakke initiële associatie : zij vallen 
onder verschillende eenheden (met gelijke tientallen). 

Verder werden aan de hand van het SISO-classificatiesysteem voor beide asso
ciatievormen mediatorwoorden gekozen. Een onderscheid werd hier gemaakt tussen 
sterke en zwakke mediatoren. Tot de sterke mediatoren werden, bij sterke initiële asso
ciaties, gerekend de categorienaam welke zich direct boven het gekozen woordpaar be
vond (gewervelde dieren, 598). Tot de zwakke mediatoren werden gerekend de binnen 
de overkoepelende categorie (dierkunde, 590) vallende eenheden (591-598). Bij de 
zwakke initiële associaties lag dit ietwat anders : de sterke mediator was het woord dat 
twee stappen in de hiërarchie hoger lag t.o.v. het betreffende woordpaar (te weten 
electrotechniek, 660). De zwakke mediatoren werden vervolgens gekozen uit de reeks 
gehele (in dit geval) tientallen dat zich onder de hoofdcategorie (techniek, 640-690) 
bevond. Het is ook mogelijk om deze wijze van selectie op zowel de hogere als ook de 
allerlaagste niveaus toe te passen (met b.v. 10-tallen, 10-den of 100-sten). Het qua aan
tal woorden omvangrijkste niveau is het niveau van de eenheden, het niveau waarop 
binnen dit onderzoek is geselecteerd. 
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Na aanpassing en aanvulling van een door Teng & Wegberg samengestelde lijst 
met woordensets (zie appendix 2) werd in eerste instantie d.m.v. een tweetal vragen
lijsten (zie appendices 6 en 7) nagegaan of de wijze waarop onderwerpen binnen SISO 
gecategoriseerd worden ook als zodanig in de praktijk worden waargenomen. Daarna 
werd een experiment uitgevoerd om de individuele en gecombineerde invloeden van de 
onafhankelijke variabelen te testen. 

Onafhankelijke variabelen 

In de hier uitgevoerde experimenten, als ook binnen het door Teng &Wegberg 
uitgevoerde onderzoek is sprake van een drietal onafhankelijke variabelen (fig. 2), te 
weten : 

l. lnitië/e associatiegraad van Sen R, gebaseerd op de algemene kennis. Om deze te 
meten wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst waarin men op een 7-punts, ordinale 
schaal aan kan geven in hoeverre men vindt dat de te associëren woorden (Sen R) sa
menhangen. 

2. Associatiegraad van de semantische mediator. Deze intentionele mediator is een 
specifiek gekozen categorienaam c.q. mediatorwoord, welke ofwel in hoge, ofwel in 
lage mate met S en R geassocieerd is. Maat voor deze graad van associatie is de hoge of 
geringe nabijheid waarin, binnen SISO, het mediatorwoord zich in relatie tot S en R 
bevindt. 

3. Responslocatie. Hierbij kan worden gekozen uit een vaste of variabele respons
locatie. De ene helft van de woordenset werd steeds op dezelfde positie aangeboden, de 
andere helft op steeds wisselende posities. 

Hoge S-R associatie Lage S-R associatie 

vast vast 

1 3 5 7 

Positie Positie 

2 4 6 8 

variabel variabel 

sterk ► zwak sterk ► zwak 

Mediatorwoord Mediatorwoord 

Fig. 2 : Design. Er worden een drietal zaken gemeten : sterke/zwakke initiële associatie, sterk/zwak mediator
woord en vaste/variabele woordlocatie. Doordat het niet mogelijk was de initiële associatiesterkte binnen het 
experiment aan te passen werd hier gekozen voor een dubbel 2•2 onderzoeksdesign. Tevens geeft de figuur 
aan de 8 mogelijke condities waarin de associaties konden worden ondergebracht (1 t/m 8) . 
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Methode 

Proefpersonen Tijdens de reguliere schooltijd werden de 
vragenlijsten ingevuld door 22 MAV0-3 

leerlingen van Scholengemeenschap-De Hooghbeemt te Eindhoven. De leerlingen vari
eerden in leeftijd tussen de 14 en 16 jaar. 

Materiaal Er werd gebruik gemaakt van een tweetal 
vragenlijsten, een stimulus-respons vragen

lijst (appendix 4) en een mediatoren vragenlijst (appendix 5). 

Procedure Een tiental leerlingen schatten de associatie-
graad tussen de woordparen (de gepaarde 

associaties met stimulus S en respons R, geselecteerd op de wijze zoals hiervoor be
schreven). Deze groep leerlingen had op een 7-puntsschaal de mogelijkheid om het 
door hen waargenomen verband tussen S en R aan te geven. Twaalf leerlingen schatten 
de mate van associatie tussen enerzijds de woordparen en anderzijds steeds een drietal 
mediatorwoorden. Deze tweede groep leerlingen moest per mediatorwoord op een 3-
puntsschaal aangeven of deze ofwel hoog ofwel laag met het S-R paar associeerde. Per 
S-R paar was één sterk en waren twee zwak associërende mediatorwoorden geselec
teerd. Op beide vragenlijsten werd aan de leerlingen de mogelijkheid gelaten om aan te 
geven dat zij bepaalde woorden al dan niet kenden. 

Hypothese 

Sterke dan wel zwakke associaties (geselecteerd op de hiervoor beschreven 
wijze) die binnen het SISO-classificatiesysteem bestaan zullen ook door leerlingen met 
een gemiddelde leeftijd van 15 jaar als zodanig worden geïnterpreteerd (Teng & 
Wegberg, 1989; Ellermann, Engel & Free, 1989). 

Resultaten 

Uit een eerste data-analyse bleek dat een aantal items door de leerlingen niet 
gekend werden. Deze items werden buiten de analyses gehouden. Een item verviel 
wanneer één of meerdere van de in dat item gebruikte woorden tenminste door de helft 
van het aantal leerlingen niet werd gekend. Tevens werden een aantal items verwijderd 
omdat het beoordeelde onderscheid tussen de mediatoren te klein was (het verschil 
tussen de geschatte gemiddelden van de sterke en zwakke mediatoren bedroeg in de 
definitieve woordenlijst tenminste 0.5). Zeven items werden aldus uit de woordenset 
verwijderd, een tweetal items uit de groep sterke associaties en een vijftal uit de groep 
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zwakke associaties. Na afname van de beide vragenlijsten werden de gemiddelde scores 
en standaarddeviaties per item berekend (zie appendix 3). 

Bij het schatten van de S-R associaties lag het breekpunt voor de schatting van 
enerzijds een hoge en anderzijds een lage associatie bij de (gemiddelde) waarde 4. Van 
de 27 items die op basis van SISO als sterk associërend werden beoordeeld, werden er 
10 door de leerlingen als zwak associërend beoordeeld. Van de 25 items die op basis 
van SISO als zwak associërend werden beoordeeld, werden er eveneens 10 door de 
leerlingen anders beoordeeld (zie fig. 31 ). 
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Fig. 3• : Stimulus-respons paren. De o.b.v. SISO gevormde sterke en zwakke associaties blijken maar te dele 
als zodanig door de leerlingen te worden waargenomen. Woordparen links van de verticale lijn werden 
geselecteerd. • : Woordparen welke door onbekendheid van woorden en/of te gering verschil tussen 
mediatoren uit de woordparenset waren verwijderd, zijn niet in bovenstaande grafiek opgenomen. 

Ook bij de mediatorwoorden was er sprake van een aantal 'misses' : bij 17 van 
de in totaal 52 items werden de, op basis van SISO veronderstelde, sterke dan wel 
zwakke mediatorwoorden niet als zodanig geïnterpreteerd (zie figuren 3b ,3c). Het 
breekpunt hier lag bij de waarde 2. De zwakke mediatorwoorden welke het sterkst door 
de leerlingen werden ingeschat (zwak 1) werden niet in de uiteindelijk geselecteerde 
reeksen mediatorwoorden meegenomen. 

Aan de hand van deze resultaten moest een woordenset met in totaal 32 items, 
gelijkelijk verdeeld over de beide initiële associatiematen, worden samengesteld. Hier
voor in aanmerking kwamen de, voor wat betreft gemiddelden, 16 hoogst (binnen de 
groep sterke initiële associaties) en 16 laagst scorende (binnen de groep zwakke initiële 
associaties) S-R paren. Ondanks het feit dat dit een niet ideale situatie opleverde (i.e. 
overlap : zie fig. 3•) werd hiertoe besloten daar het replicatie-idee in belangrijke mate 
het gezicht van het onderzoek moest bepalen. Het totale, definitieve aanbod van woor
den is terug te vinden in tabel 1 (z.o.z.). 
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Fig. 3b : Mediatorwoorden behorende bij sterk associërende woordparen (SISO). 
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Fig. 3c : Mediatorwoorden behorende bij zwak associërende woordparen (SISO). 

Discussie 

Binnen een populatie van MA VO-3 leerlingen (leeftijd 14-16 jaar), blijken ge
paarde associaties, geselecteerd aan de hand van het SISO-classificatiesysteem, slechts 
ten dele overeen te komen met de wijze waarop leerlingen zelf de woorden classifice
ren. Teng & Wegberg (1989) vonden dat ongeveer 20% van de proefpersonen de 
woordparen op andere wijze classificeerden dan in SISO het geval was. In het hier 
beschreven experiment worden zo'n 40% van de aan de hand van het SISO-systeem 
gevormde sterke dan wel zwakke associatieparen niet als zodanig door de leerlingen 
(h)erkend. Bij de beoordeling van de mediatorwoorden bestaat een verge-lijkbare 
situatie. Hiervoor zijn meerdere mogelijke verklaringen aan te wijzen : 

1 . De algemene (woorden)kennis van de leerlingen is (nog) niet toereikend. 
2. Het vermogen tot classificeren c.q. abstraheren is bij deze leerlingen (nog) onvol

doende ontwikkeld om dergelijke taken uit te kunnen voeren. 
3. De classificatiewijze is voor dergelijke leerlingen ondeugdelijk. Een beperking bij 

de woordselectie was b.v. dat zowel stimulus- als responswoord slechts uit één woord 
mochten bestaan. Mediatoren mochten uit meerdere woorden bestaan. Hierbij komt dat 
er woorden bestaan die meervoudig, zo niet veelvuldig voorkomen binnen SISO, waar
bij eenzelfde woord telkens binnen een andere context wordt geplaatst Bij een niet toe-
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reikende algemene (woorden)kennis kan dit natuurlijk problemen opleveren. 

Het probleem t.a.v. het betrekkelijke onbegrip dat er bij jongeren zal bestaan bij 

gebruikmaking van SISO is voorgelegd aan het Nederlandse Bibliotheek en Lectuur 
Centrum, het NBLC. Hier wist men te melden dat er, in de eerste plaats, in principe 

geen ondergrens bestaat voor wat betreft de leeftijd waarop iemand van SISO gebruik 

zou willen maken. In praktijk komt het er op neer dat kinderen vanaf zo'n 9 jaar, onder 

Tabel 1 : Definitieve woordenset. 

Sterke stimulus-respons associatie 

Stimulus 
Zon 
Dagbladbedrijf 
Versterker 
Padvinderij 
Lezen 
Zeilen 
Post 
Tekstverklaring 
Huur 
Metselen 
Boeddhisme 
Gebergte 
Oogheelkunde 
Belichten 
Engels 
Riolering 

Respons 
Maan 
Persbureau 
Bandrecorder 
Kamp 
Rekenen 
Roeien 
Telefoon 
Zinsbouw 
Koop 
Stucadoren 
Hindoeïsme 
Vulkaan 
Chirurgie 
Ontwikkelen 
Fries 
Luchtzuivering 

Sterke Mediator 
Hemellichaam 
Journalistiek 
Audio 
Jeugdwerk 
Vaardigheid 
Watersport 
PTT 
Moderne taalkunde 
Zakenrecht 
Bouwconstructie 
Indische godsdienst 
Gesteentekunde 
Alg. geneeskunde 
Fototechniek 
Taalonderwijs 
M ilieuverontreinig. 

Zwakke stimulus-respons associatie 

Stimulus 
Maaltijd 
Citaat 
Thuislozen 
Raketmoter 
Kano 
Zigeuner 
Detailhandel 
Huwelijk 
Dienstplicht 
Poêzie 
Veevoeding 
Edelsteen 
Zwam 
Saxofoon 
Karikatuur 
Energiebespar. 

Respons 
Klederdracht 
Postoode 
Kinderbijslag 
Windmolen 
Vliegtuigmotor 
Atlas 
Toerisme 
Heilige 
Spionage 
Stripverhaal 
Bosbouw 
Erosie 
Heester 
Solozang 
Pentekening 
GE 

Sterke Mediator 
Volkskunde 
Archief 
Socialisme 
Technologie 
Vervoer 
Aardrijkskunde 
Handel en verkeer 
Bijbel 
Krijgswetenschap 
Literatuurwetenschap 
Landbouw 
Geologie 
Plantkunde 
Muziek 
Schilderkunst 
Techniek 

Zwakke Mediator 
Kalender 
Kabelomroep 
Computerapparatuur 
Cultuurbeleid 
Wereldoriêntatie 
Kamperen 
Verzekeringswezen 
Handleiding 
Verbintenis 
Sluis 
Joodse godsdienst 
Waterhuishouding 
Psychiatrie 
Video 
Wiskunde 
Energieopwekking 

Zwakke Mediator 
Geschiedenis 
Encyclopedie 
Politiek 
Mijnbouw 
Meten en regelen 
Werelddeel 
Verzekering 
Katholicisme 
Criminaliteit 
Opstel 
Visserij 
Astronomie 
Chemie 
Toneel 
Fotografie 
Metaalbewerking 
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begeleiding, met SISO (kunnen) leren werken. Daarnaast bestaan er in vrijwel alle 
Openbare Bibliotheken trefwoordencatalogi, waarin onderwerpen op een, tenminste 
voor de jongeren onder de bibliotheekbezoekers, meer toegankelijke wijze staan be
schreven en opgeslagen (i.e. alfabetisch naar onderwerp of auteur). 

Aldus moet er eigenlijk een onderscheid worden gemaakt tussen een classifica
tie- en een opzoeksysteem binnen het bibliotheekwezen, SISO en de trefwoordencata
logus (welke inmiddels al op vele Openbare Bibliotheken met behulp van de computer 
toegankelijk is). Desalniettemin bestaat er een noodzaak een classificatiesysteem als 
SISO op een voor de gebruiker logische wijze te organiseren. Dit daar een trefwoor
dencatalogus vaak als indicatie zal worden gebruikt door de gebruiker om te achterhalen 
waar hij/zij een bepaald onderwerp zal kunnen vinden. 

Er mag hier, tot slot, geconcludeerd worden dat wanneer de hiervoor beschre
ven woordparenselectie wordt toegepast op het SISO-klassificatiesysteem dit niet zon
der meer direct in de onderzoekspraktijk kan worden gebruikt (wanneer het een jongere 
populatie betreft tot tenminste een leeftijd van zo'n 15 jaar). 
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EXPERIMENT 2 

Inleiding 

Naar aanleiding van de uit het experiment van Teng & Wegberg verkregen re
sultaten en met de uit het voorafgaande experiment verkregen woordenset is een experi
ment uitgevoerd. Om meer zekerheid te verkrijgen omtrent de juistheid van de te ge
bruiken parameters (hoe vaak moeten de items worden aangeboden en wat moet de om
vang van de tijdsintervallen zijn?) als ook om problemen die mogelijkerwijs over het 
hoofd waren gezien voor te zijn, werd een 'pilot'-studie uitgevoerd op een viertal leer
lingen. Op basis van deze 'pilot' werd vastgesteld dat een tweetal aanbiedingen per item 
voldoende was om de leerlingen in de leersessie aan te bieden. Ook konden op basis 
van deze 'pilot' door de proefleider de leer- en 'feedback'-tijden worden ingesteld (zie 
fig. 6). 

Methode 

Proefpersonen In dit tweede experiment is gebruik ge
maakt van een MA VO-3 van MAVO/LBO 

De Burgh te Eindhoven. Het was een klas met in totaal 27 leerlingen en in leeftijd 
variërend tussen de 14 en de 16 jaar. 

Materiaal Er werd in dit onderzoek, zowel tijdens de 
leersessie als ook om een tweetal natoetsen 

af te nemen, gebruik gemaakt van vier Apple/Macintosh-computers (Macintosh Plus en 
Macintosh SE/30). De leerlingen moesten vanaf het computerscherm (zie fig. 4) de ge
paarde associaties leren. Tijdens de leersessie werd na elke door de leerling gegenereer
de respons onmiddellijke 'feedback' gegeven. Deze vond plaats in de vorm van door de 
computer voortgebrachte gedigitaliseerde spraak. De leerlingen ontvingen de 'feedback' 
via een hoofdtelefoon. Een tweetal natoetsen waren schriftelijk (appendices 6 en 7). 

Procedure Tijdens de reguliere schooltijd werden de 
leerlingen 'at random' in groepjes van elk 4 

leerlingen aan het experiment onderworpen. Hiertoe was een klaslokaal beschikbaar ge
steld. De leerlingen werkten afzonderlijk van elkaar aan de leeropdracht. Leerlingen 
werden, eveneens 'at random', over de vier verschillende computers verdeeld. Elke 
leerling kreeg in totaal 32 items aangeboden (telkens een stimulus, een respons en een 
mediatorwoord). Een item kon in één van 8 mogelijke condities worden ondergebracht 
(zie ook fig. 2). Elke leerling kreeg zodoende uit elke conditie een viertal items aange
boden. Om ruis, veroorzaakt door verschillen tussen de items, zoveel mogelijk te ver-
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minderen werden ze volgens het 'Latin square design' (Ferguson, 1976) over de ver
schillende leerlingen verdeeld. Elke leerling kreeg hiervoor een proefpersoonnummer 
toebedeeld. Zo werd bepaald welke aanbiedingsvolgorde werd gehanteerd, welke (ster
ke dan wel zwakke) mediatorwoorden werden aangeboden en welke responswoorden 
een vaste dan wel variabele woordpositie zouden innemen. Binnen elk van de vier 
mogelijke combinaties werd wèl steeds gebruik gemaakt van dezelfde set woordparen 
(items), namelijk al die items die naar aanleiding van experiment 1 waren geselecteerd. 

Aan de hand van door de proefleider gegeven mondelinge instructies en een 
oefensessie waarin de verschillende mogelijkheden die de computer bood door de leer
lingen konden worden bekeken moesten de leerlingen verschillende taken uitvoeren. 

1. Zij moesten vanaf het computerscherm (zie fig. 4) gepaarde associaties leren. Aan 
de leerlingen werd meegedeeld dat stimulus en respons iets gemeenschappelijks bezaten 
(wat soms meer, soms minder duidelijk was) en dat de mediatorwoorden een verduide
lijkende functie hadden, dat er responswoorden bestonden die constant dezelfde en res
ponswoorden die steeds een andere positie innamen en dat er, tenslotte, per item slechts 
een beperkte leertijd bestond. Per associatiepaar is het in figuur 5 weergegeven tijd
schema aangehouden. De stimuli werden individueel aangeboden, alle responsen waren 
continu op het beeldscherm waarneembaar. Leerlingen moesten aanvankelijk, op basis 
van een soortement 'trial and error', trachten te achterhalen welke woordparen bij elkaar 
hoorden. Via een muisbesturing moesten zij trachten aan te geven welke respons aan 
een gegeven stimulus gekoppeld moest worden. Deze verbinding kon, bij de eerste 
aanbieding, op basis van eigen kennis dan wel het mediatorwoord worden gelegd. Bij 
de tweede aanbieding trad ook een leereffect op. 

Fig. 4 : Beeldschenn. 

~ stimulus 

~ mediatorwoord 

□ 
■ 

respons, variabele 
woordpositie 

respons, vaste 
woordpositie 

Tijdens deze leersessie werd na elke door de leerling gegenereerde respons on
middellijke 'feedback' gegeven. Deze vond plaats in de vorm van door de computer 
voortgebrachte gedigitaliseerde spraak. Kwam een leerling tot een juiste respons, dan 
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Fig. 5 : Tijdbalk voor één leercyclus : per associatiepaar had een leerling maximaal 15.5 sec. zoek- en leertijd 
tot zijn/haar beschikking. 

"zei" de computer GOED en werd na een korte pauze de volgende stimulus getoond. 
Genereerde de leerling een onjuiste respons dan "zei" de computer FOUT, waarna de 
correcte respons korte tijd werd geaccentueerd en even later de volgende stimulus op 
het beeldscherm verscheen. Leerlingen kregen tijdens de leersessie een koptelefoon op 
hun hoofd, om eventuele positieve en/of negatieve invloeden veroorzaakt door de drie 
andere zich in het lokaal bevindende computers tegen te gaan. 

2. Na deze leersessie moesten de leerlingen, eveneens op de computer, een natoets 
maken. Deze vond plaats in eenzelfde wijze waarop de leerlingen de woordparen in de 
leersessie gepresenteerd hadden gekregen. Een tweetal verschillen m.b.t. de leersessie 
bestonden : er was hier geen sprake van een tijdslimiet en over de door de leerling ge
genereerde respons werd geen onmiddelijke 'feedback' gegeven. Na afloop van deze 
toetssessie werd op het beeldscherm de score(= aantal correct gecombineerde associa
ties) van de leerling zichtbaar. 

3. Hierna volgde de computer positie test. Op een beeldscherm zoals de leerlingen 
deze aangeboden hadden gekregen gedurende leersessie en natoets (nu echter zonder 
respons- en mediatorwoorden) moesten zij trachten aan te geven op welke positie het 
responsgedeelte van de associatieparen zich bevond. Het betrof hier alleen die associa
ties welke een vaste positie op het scherm innamen tijdens de leer- en toetssessie. 

Hierna volgden de twee schriftelijke na toetsen : 
4. De schriftelijke respons test (zie appendix 6). Op basis van herkenning moesten de 

leerlingen aangeven welke respons gekoppeld kon worden aan welke stimulus. Leer
lingen hadden hiervoor in feite onbeperkte tijd beschikbaar. 

5. De schriftelijke mediator test (zie appendix 7). De leerlingen moesten hier aangeven 
welk mediatorwoord gekoppeld kon worden aan welk stimuluswoord. 

Hypothesen 

1. Sterk geassocieerde woordparen zullen tot hogere scores leiden (zullen, in andere 
woorden, beter worden geleerd) dan zwak geassocieerde woordparen. 

2. Sterke mediatoren zullen de leerling in hogere mate behulpzaam zijn bij het leren 
van de gepaarde associaties dan zwakke mediatoren. 

3. Een vaste responslocatie zal tot hogere scores leiden dan een variabele respons
locatie (Teng & Wegberg, 1989; Ellermann, Engel & Free, 1989). 
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Resultaten 

Van de computertesten en de schriftelijke testen zijn per conditie de gemiddelde 
scores berekend, in tegenstelling tot de percentages waarin Teng & Wegberg hun resul
taten hebben weergegeven. In de figuren 61 t/m 6d staan respectievelijk weergegeven : de 

resultaten van de computer respons test (61), de computer positie test (6b), de schrifte
lijke respons test (6c) en de schriftelijke mediator test (6d). Per test worden de resultaten 

besproken (voor vergelijking met Teng & Wegberg: zie ook appendix 1). 

Binnen de computer respons test (fig. 61 ) bleken een tweetal significante resul

taten te bestaan : in de eerste plaats een associatie-effect. Een sterke initiële associatie 
droeg, op significante wijze, in sterkere mate bij tot het leren van de gepaarde associa

ties dan een zwakke associatie (F1.26 =14.387 ; p=0.0008). Daarnaast bestond er een in

teractie-effect tussen de variabelen initiële associatie en responslocatie (F1,26 =4.522 ; 
p=0.0431). 

Noch het type mediatorwoord (F1.26 =1.638 ; p=0.2119), noch de responsloca

tie (F,.26 =0.400 ; p=0.5326) droegen op de computer respons test zelfstandig bij aan 

het verklaren van de verschillen tussen de te onderscheiden condities. 

4 

RESPONSTEST (COMPUTER) 

[ill • vaste positie 

lz) • variabele positie 

,, oo 1 • % correct 

....... ....__-{} • standaarddeviatie 

mediator mediator 

sterke initiöle associatie 

mediator mediator 

zwakke initiöle associatie 

Fig. 61 : Gemiddeld aantal correcte scores per conditie op de computer respons test 7. 

Voor wat betreft de computer positie test (zie fig. 6b) : hier werd eveneens een 
associatie-effect gevonden (F 1.26 =20.129 ; p=0.0001 ). Het onderscheid in sterk dan 

wel zwak initieel associatief woordpaar was hier verantwoordelijk voor het verschil 

tussen de condities voor wat betreft de kennis omtrent de positie die de respons innam 

7 Wegens afronding tot op 1 decimaal bij gemiddelden en tot op hele cijfers bij percentages bestaat de 
mogelijkheid dat kolomhoogten, gemiddelden en percentages niet geheel overeen lijken te komen. 
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tijdens de leer- en toetssessie. 
De variabele mediatorwoord was niet verantwoordelijk voor waargenomen ver

schillen tussen de condities (F1.26 =0.737 ; p=0.3985). 

4 

0 

POSITIETEST (COMPUTER} 

3.1 
3.0 

mediator mediator 

sterke initiële associatie 

2.4 2.3 

[Il • vaste positie 

8 -%correct 

___ -Q- • standaarddeviatie 

sterke zwakke 
mediator mediator 

zwakke initiële associatie 

Fig. 6b : Gemiddeld aantal correcte scores op de computer positie tesL 

Binnen de schriftelijke8 respons test (fig. 6<), werden weer een tweetal signi
ficante resultaten gevonden. In de eerste plaats een associatie-effect : woordparen met 
een sterke initiële associatie werden beter geleerd dan woorden met een zwakke initiële 
associatie (F1.26 =29.609 ; p=0.0000). Noch de variabele mediatorwoord CF1,26 =3.104 ; 

p= 0.0898), noch de variabele responslocatie (f 1.26 =0.739 ; p=0.3978) bleken hier bij 

te dragen in de onderlinge verschillen tussen de condities. 
Ten tweede was er sprake van een interactie-effect tussen de 3 variabelen initiële 

associatie, mediatorwoord en responslocatie (f 1.26 =4.864 ; p=0.0365). In figuur 7 is 

deze interactie weergegeven. Wat betekent deze interactie? Er bestaat tussen de beide 
associatiematen een significant verschil voor wat betreft de, op zich niet-significante, 
(interactie-)effecten van (en tussen) de variabelen mediatorwoord en responslocatie. 

Binnen de groep sterke initiële associaties behalen leerlingen, wanneer hen sterke me
diatorwoorden worden aangeboden, de hoogste scores op de schriftelijke responstest 
wanneer er sprake is van een vaste responslocatie. Wanneer nu echter zwakke media
torwoorden worden aangeboden zullen zij hogere prestaties behalen op de schriftelijke 

8 Bij de schriftelijke testen was het, i.t.t. bij de computertesten, mogelijk om woordparen samen te stellen 
op basis van herleiding : was een respons of mediatorwoord al eerder gebruikt bij het vormen van een S-R 
paar, dan kwam het daarna niet meer voor. Woordparen en mediatorwoorden met een hoge associatiegraad 
hadden hier dus een grotere kans om correct gecombineerd te worden dan woordparen en mediatorwoorden met 
een lage associatiegraad. 
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RESPONSTEST (SCHRIFTELIJK) 
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Fig. 6c : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke respons test. 
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Fig. 7 : Interactie-effect tussen de drie onafhankelijke variabelen op de schriftelijke 
respons test. 

respons test wanneer er sprake is van een variabele responspositie. Binnen de zwakke 
initiële associaties bestaat een vrijwel tegenovergesteld beeld : de combinaties sterk 
mediatorwoord-variabele responspositie en zwak mediatorwoord-vaste responslocatie 
leiden hier tot de beste resultaten. Condities 4 en 6 lijken mogelijke veroorzakers van 

het drievoudige interactie-effect : zij vallen in ieder geval uit de toon. Binnen het door 
Teng & Wegberg uitgevoerde experiment bleek conditie 6 ook uit toon te vallen. 

Binnen de eveneens schriftelijke mediator test (zie fig. 6d) bleken wederom een 
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tweetal significante verschillen te bestaan. In de eerste plaats tussen de condities waarin 
enerzijds sterke en anderzijds zwakke mediatoren werden aangeboden (F1•26 =23 .011 ; 

p=0.0001): het aanbieden van de woordparen met daarbij sterke mediatoren leidde tot 
een sterker leereffect van de mediatorwoorden dan het aanbieden van de woordparen 
met zwakke mediatoren. Daarnaast bestond er een associatie-effect (F1,26 =11.207 ; 

p=0.0026) : sterke initiële associaties droegen in sterkere mate bij tot het leren van de 
mediatorwoorden dan zwakke initiële associaties. De variabele responslocatie had hier 
nauwelijks invloed (F1.26 =0.343 ; p=0.5632). 

MEDIATORTEST (SCHRIFTELIJK} 

4 

2.1 
2 .0 1.8 

1.7 1.6 
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O -1.-....ll~ ~~~~:-c.a, ___ __w~~ ~~~:;::-.a_ __ -o- • standaarddeviatie 

mediator mediator 

sterke initiële associatie 

mediator mediator 

zwakke initiêle associatie 

Fig. 6d : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke mediator test 

Korte samenvatting 
van de resultaten 

Voor alle natoetsen geldt dat sterke initiële 
associaties tot significant hogere scores 
leiden dan zwakke initiële associaties, de 

variabele mediatorwoord speelt alleen op de schriftelijke mediator test een significante 
rol en de variabele responslocatie speelt op geen enkele natoets een (eigen) rol van bete
kenis. Tussen de onafhankelijke variabelen bestaan, op de beide respons testen, een 
aantal interactie-effecten, waarbij vooral de interactie tussen het drietal onafhankelijke 
variabelen op de schriftelijke respons test vermeldenswaardig is. 

Discussie 

De variabele initiële associatiegraad speelt, zoals verwacht, op alle natoetsen een 
significante rol : het is immers eenvoudiger om een logisch verband te leggen (te elabo
reren) tussen een tweetal woorden die in een sterk verband tot elkaar staan en dit dan te 
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leren dan om een logisch verband te leggen tussen twee woorden die niet in een sterk 
verband staan tot elkaar. Dat ook op de schriftelijke mediator test een associatie-effect 
bestond zou kunnen worden toegeschreven aan het feit dat het eenvoudiger is om voor 

reeds sterk geassocieerde S-R paren sterk associërende semantische mediatoren te vin
den dan voor zwak associërende S-R paren (Ellermann, Engel & Free, 1989). 

Binnen de schriftelijke respons test (fig 0>) leek het mogelijk het bestaande drie
voudige interactie-effect te verklaren op grond van een afwijkende positie die door de 
condities 4 en 6 werden ingenomen. De afwijkende positie van conditie 6 kwam ook al 
in het door Teng & Wegberg uitgevoerde experiment naar voren. Een verklaring voor 
de afwijkende positie van beide condities is jammerlijk niet voorhanden. 

In tegenstelling tot wat Teng & Wegberg (1989) vonden was hier niet of nau
welijks sprake van effecten van de variabelen mediatorwoord en responslocatie. Het feit 

dat responslocatie hier geen en binnen het onderzoek van Teng & Wegberg wel een rol 
van betekenis speelt kan er op wijzen dat : 
1. Er toch iets van een leeftijdseffect bestaat voor wat betreft de automatische verwer
kingsprocessen (Naveh-Benjamin, 1987, 1988, 1990). Binnen het onderzoek van Teng 
& Wegberg, waar de populatie bestond uit universiteitsstudenten met een gemiddelde 
leeftijd van 21 jaar, werd immers wel een significant effect voor de variabele respons

locatie gevonden, terwijl dit binnen een populatie van 15-jarigen niet het geval is. 
2. Daarnaast is het mogelijk dat, om in termen van Naveh-Benjamin (1987, 1988, 

1990) te spreken, de belasting van de taak voor beide populaties een andere uitwerking 

op het leerproces heeft, waarbij het voor universiteitsstudenten wel mogelijk blijkt om 
deze variabele mee te verwerken, maar voor Mavo-3 leerlingen niet. Hoewel er voor het 

woordbegrip (de items welke binnen de universiteitspopulatie werden gebruikt waren 
moeilijker dan die welke werden gebruikt binnen de hier beschreven populatie) werd 
gecorrigeerd, was de wijze waarop de variabele responslocatie een rol binnen de expe
rimenten speelde in beide gevallen wel hetzelfde. 
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EXPERIMENT 3 

Inleiding 

Daar binnen het onderzoek op Scholengemeenschap De Burgh weinig van de 
effecten werden aangetroffen welke in het onderzoek van Teng & Wegberg wel werden 
aangetroffen ontstond het idee dat er sprake zou kunnen zijn van een aan leeftijd ge
bonden (positie-)effect. Uiteindelijk werd hier voor een tweede replicatiestudie geko
zen, waarbij de populatie zou moeten bestaan uit personen die qua leervermogen tussen 
de twee eerder besproken groepen in liggen. 

Proefpersonen Uiteindelijk werd gekozen voor een groep 
MTS-2 leerlingen van MTS Leonardo da 

Vinci te Eindhoven. De groep bestond uit 24 leerlingen, met een gemiddelde leeftijd van 
18 jaar. 

Materiaal Zie experiment 2, pag. 20. 

Procedure Er werd vrijwel geheel gebruik gemaakt 
van de procedure waarvan in experiment 2 

(pag. 21) sprake was. Uitzondering hierop vormde het gebruikte tijdsschema (fig. 8) : 
omdat mocht worden verondersteld dat de hier onderzochte populatie (ouder, hogere 
opleiding) betere leercapaciteiten bezat werden zowel de maximale zoektijd, als de tijd 
waarin de (juiste) respons werd getoond, als ook de pauze tussen de verschillende 
items ingekort. De ingestelde tijden werden vastgesteld na een 'pilot' te hebben uitge
voerd op een viertal leerlingen. 

respons 
zoektijd aanwezig pauze ,,....,.:,;·::,:,::,..,._.-,:,,, .. ,.,· .. -"'>)<: r-;·;xv =··pPH@ ; 1 

9 s. 2 s. 1 s. 

Fig. 8 : Tijdbalk voor één leercyclus. Per associatiepaar had een leerling maximaal 12 sec. zoek- en leertijd 
tot zijn/haar beschikking. 

Resultaten 

Van de computertesten en de schriftelijke testen zijn wederom per conditie de 
gemiddelde scores berekend. In de figuren 9• t/m 9d staan respectievelijk weergegeven : 
de resultaten van de computer respons test (9•), de computer positie test (9b), de schrif-
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telijke respons test (9c) en de schriftelijke mediator test (9d). Per test worden de resul
taten besproken. 

Binnen de computer respons test (fig. 91
) bleken een drietal significante resul

taten te bestaan: in de eerste plaats het associatie-effect (F,.23 =6.900; p=0.0151). 

Daarnaast bestond er een mediatoreff ect : associaties waarbij een sterke seman

tische mediator werd aangeboden leidden tot hogere scores dan wanneer hierbij zwakke 
mediatoren werden aangeboden (F,,23 =4.968 ; p=0.0359). 

Ten derde bestond er een significant interactie-effect tussen de drie onafhanke
lijke variabelen initiële associatie, mediatorwoord en responslocatie <F,,23 =7.752 ; p= 

0.0105). Deze interactie is in figuur 10 weergegeven. Het blijkt dat de scores die door 
de leerlingen op de condities 2 t/m 7 worden behaald zeer dicht bijeen liggen : onafhan
kelijk van initiële associatiegraad en associatiegraad van het mediatorwoord blijken leer
lingen, binnen deze groep condities, de responsen die van positie verwisselen even 
goed te kunnen leren als die responsen die constant dezelfde positie innemen. Conditie 
4 lijkt hierbij het meest uit de toon te vallen. Hier tegenover staan de condities 1 en 8. 

Binnen het viertal condities waarbij sprake is van een vaste responslocatie springt con
ditie 1 er duidelijk in positieve zin uit, terwijl het binnen de andere groep condities 
waarbij sprake is van een variabele responspositie conditie 8 is die er overduidelijke, zij 
het in negatieve zin, uitspringt. 

De variabele responslocatie (F,.23 =0.582 ; p=0.4532) droeg op de computer 

respons test niet zelfstandig bij aan het verklaren van de verschillen tussen de te onder
scheiden condities. 

De computer positie test (fig. 9b) : hier werd wederom een associatie-effect ge
vonden (F,,23 =4.968 ; p=0.0359). Het onderscheid in sterk dan wel zwak initieel asso-
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Fig. 98 
: Gemiddeld aantal correcte scores per conditie op de computer respons test. 
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Fig. 10 : Interactie-effect tussen de onafbankelijke variabelen initiële associatie, rnediatorwoord en 
responslocatie . 

ciatief woordpaar was hier verantwoordelijk voor het verschil tussen de condities voor 
wat betreft de kennis omtrent de positie die de respons innam tijdens de leer- en toets
sessie. 

De variabele mediatorwoord was niet verantwoordelijk voor waargenomen ver
schillen tussen de condities (F1.23 =1.484 ; p=0.2355). Er was ook geen sprake van een 

interactie-effect tussen associatie en mediator (F1.23 =0.204 ; p=0.6561). 
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Fig. 9b : Gemiddeld aantal correcte scores op de computer positie test. 

Binnen de schriftelijk respons test (fig. 9c), werd slechts één enkel significant 
resultaat gevonden : een associatie-effect (F1.23 =12.637 ; p=0.0017). Noch de varia-
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bele mediatorwoord (F1.23 =0.069 ; p=0.7956), noch de variabele responslocatie (F1.23 = 

0.000 ; p= 1.0000) bleken hier bij te dragen in de onderlinge verschillen tussen de 
condities, waarbij opvalt dat bij deze laatste de scores bij zowel een vaste als een varia
bele responslocatie (tot op een tienduizendste) identiek waren. Ook hier werden geen 
interactie-effecten waargenomen. 
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Fig. 9c : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke respons test. 

MEDIATORTEST (SCHRIFTELIJK) 

2.6 2.6 

1.5 

mediator mediator 

sterke initiële associatie 

2.1 2.0 2.1 2.0 

mediator mediator 

zwakke initiële associatie 

m -vaste positie 

~ - variabele positie 

!1001 • % correct 

-Q- • standaarddeviatie 

Fig. 9d : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke mediator test 
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Binnen de schriftelijke mediator test (fig. 9d) bleek géén associatie-effect te be
staan (F,.2

3 
=0.395 ; p=0.5360). Verder bleken er wel een tweetal significante verschil

len te bestaan. In de eerste plaats tussen de condities waarin enerzijds sterke en ander
zijds zwakke mediatoren werden aangeboden (F,,23 =20.170 ; p=0.0002). Daarnaast be

stond er een interactie-effect tussen initiële associatie en mediatorwoord (F,,23 =8.308 ; 

p=0.0084). Variabele responslocatie had hier geen invloed (F,,23 =0.707 ; p=0.4090). 

Korte samenvatting 
van de resultaten 

Voor alle natoetsen, behalve de schriftelijke 
mediator test, geldt dat sterke initiële asso-
ciaties tot significant hogere scores leiden 

dan zwakke initiële associaties. De variabele mediatorwoord speelt zowel op de compu
ter respons test als op de schriftelijke mediator test een significante rol en de variabele 
responslocatie speelt op geen enkele natoets een (individuele) rol van betekenis. Tussen 
de drie onafhankelijke variabelen bestaat, op de computer responstest, wel een interac
tie-effect. 

Discussie 

De variabele initiële associatiegraad vervult ook hier een belangrijke rol wanneer 
het er om gaat een verklaring te vinden voor de waargenomen verschillen in scores 
tussen de verschillende condities. Eén uitzondering hierop vormt de schriftelijke media
tor test. Het niet aanwezig zijn van een associatie-effect wordt veroorzaakt doordat 
binnen de groep zwak associërende woordparen geen onderscheid wordt gevonden 
tussen sterke en zwakke mediatoren. De scores van deze beide condities liggen vrijwel 
exact tussen de scores van enerzijds de sterke en anderzijds de zwakke mediatoren in de 
groep sterk initieel associërende woordparen. 

Het feit dat er slechts bij twee van de vier na toetsen mediatoreffecten worden 
gevonden kan niet leiden tot een éénduidige conclusie. 

Het niet bestaan van positie-effecten zou aan kunnen geven dat, wanneer er 
sprake zou zijn van leeftijdseffecten voor wat betreft het waarnemen en verwerken van 
spatiële informatie, dit zich pas op nog hogere leeftijd openbaart. Wellicht dat niet zo
zeer de leeftijd als wel intellectuele capaciteiten in het algemeen hierin een beslissende 
rol spelen. 

Het drievoudige interactie-effect op de computer respons test (fig. 9•) lijkt met 
name te worden veroorzaakt door de positie die door conditie 4 wordt ingenomen. De 
condities 2 t/m 7 verschillen verder op marginale wijze van elkaar, waarbij de bestaande 
verschillen niet eens consequent zijn. Alleen de condities 1 en 8 geven, zowel ten op
zichte van elkaar als ten opzichte van de resterende condities, een beeld te zien dat kon 
worden verwacht. 
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EXPERIMENT 4 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een onderzoek besproken. waarvan de achterliggende 

ideeën zijn gebaseerd op de controverse die er bestaat tussen de ideeën van enerzijds 
Hasher & Zacks (1979. 1984) en anderzijds Naveh-Benjamin (1987. 1988. 1990). In 
de voorafgaande onderzoeken is uitgegaan van datgene wat Hasher & Zacks (1979, 
1984) met betrekking tot automatische en gecontroleerde processen stellen. Het was 

binnen deze onderzoeken zo dat de proefpersonen steeds op de hoogte waren van het 
feit dat er een onafhankelijke variabele responslocatie bestond (niet dat er een positietest 

zou volgen na het experiment). Het zou immers geen verschil maken of proefpersonen 

al dan niet van het positie-aspect op de hoogte waren. Naveh-Benjamin (1987, 1989, 
1990) stelt hierentegen dat het al dan niet instrueren over de positievariabele wel dege

lijk van invloed is op de verwerking van (b.v.) de spatiële informatie. 
In het hierna te bespreken onderzoek worden een tweetal instructievariabelen 

tegen elkaar af gezet. Hiervoor worden de door Teng & Wegberg (1989) samengestelde 

en aan de hand van SISO geselecteerde items gebruikt (appendix 2). 
Binnen de resultatensectie worden eerst de resultaten behandeld voor de conditie 

waarin geen instructies werden gegeven (= CONDITIE 1 met 19 proefpersonen. Zie 

ook appendix 8). Dan volgt de behandeling van de resultaten voor de conditie waarin 
wel instructies werden gegeven(= CONDITIE 2 met 16 proefpersonen. Zie ook appen
dix 9). Hierna zal extra aandacht worden besteed aan de computer positie test : Naveh

Benjamin (1987, 1988, 1990) gaf aan dat het. omwille van de extra informatie die het 
zou verschaffen, raadzaam zou zijn om bij het meten van prestaties welke betrekking 
hebben op het leren van spatiële informatie, meerdere maten te gebruiken. Zowel de 

gemiddelde absolute deviaties als de relatieve afstanden over de horizontale dimensie 
(de kolommen) en over de verticale dimensie (de rijen) zullen worden berekend. Tot 
slot zal een vergelijking tussen de beide condities worden gemaakt. 

Methode 

Proefpersonen Het onderzoek werd uitgevoerd bij in totaal 
30 studenten van de Technische Universi

teit Eindhoven (TUE) en 5 studenten van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) 
met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. 

Materiaal Voorafgaande aan het experiment kregen de 
proefpersonen de instructies te lezen, of 

zonder (zie appendix 8) of met informatie (zie appendix 9) over het positie-aspect. 
Verder zie experiment 2. pag. 20. 
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Procedure Er bestaan dus een tweetal instructievaria-
belen. In de ene conditie ontvangen de stu

denten alleen instructies over het feit dat men woordparen moet leren combineren en dat 
(slechts) hierover na de leersessie een test volgt. Over het mediatorwoord en de functie 
ervan wordt daarnaast normaal uitgewijd, terwijl over het positie-aspect met geen 
woord wordt gesproken (=CONDITIE 1). In de andere conditie worden daarentegen 
ook instructies gegeven welke betrekking hebben op het positie-aspect ; dát dit über
haupt bestaat, op welke wijze het waargenomen kan worden en dat het van belang is 
hier op te letten, mede in verband met een positietest die na de leersessie volgt (= 
CONDITIE 2) (zie appendices 8 en 9 voor de schriftelijke instructies). Ook aan dit ex
periment ging een korte 'pilot'-studie vooraf. Evenals bij Teng & Wegberg bleek, dat 
men vrij hoge scores behaalde op m.n. de beide responstesten. Besloten werd om zo
wel de zoektijd als de 'feedback'-tijd nogmaals in te korten (zie fig. 11). Verder zie ex
periment 2, pag. 21. 

Fig. 11 : Tijdbalk voor één leercyclus. Per associaliepaar had een leerling maximaal 11 sec. zoek- en leertijd 
tot zijn/haar beschikking. 

Resultaten 

Behandeling van de resultaten zal op eenzelfde wijze plaats vinden als in de voor
af gaande resultatensecties. Na bespreking van de resultaten op deze wijze zal extra aan
dacht worden besteed aan beide computer positie testen. 

CONDITIE 1 : Binnen de computer respons test (fig. 12•) 
geen instructies bestond slechts een associatie-effect (F1_18 = 

44.860 ; p=0.0000). Het mediatoreffect be
reikte bijna het significantieniveau (F118 =3.963 ; p=0.0619). Er bestonden verder geen 

positie- (F1_18 =.112; p=0.7416) of interactie-effecten. 

Binnen de computer positie test (fig. 12b) waren geen effecten aanwezig, alhoe
wel er wel een tendens bestond, wat ook in de figuur is waar te nemen, in de richting 
van zowel een onderscheid in initiële associatiegraad (F1,18 =1.867 ; p=0.1886) als een 

onderscheid in sterk dan wel zwak mediatorwoord (F1_18 = 1.994 ; p=0.17 50). 

Ook op de schriftelijke respons test (fig. 12c) was slechts een associatie-effect 
waar te nemen (F1_18 =17 .379 ; p=0.0006). Daarnaast waren noch mediator- (F1_18 = 
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1.543 ; p=0.2301), noch positie-effecten (F1,18 =.000 ; p= 1.0000) aanwezig. 
Tot slot de schriftelijke mediator test (fig. 12d). Hier bestond zowel een zeer 

significant associatie-effect (F1•18 =45.688 ; p=0.0000), als ook een significant media

tor-effect (F1_18 =11.257 ; p=0.0035), als ook een drievoudig interactie-effect tussen de 

drie onafhankelijke variabelen (F
1

_18 =6.002 ; p=0.0247). 
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Fig. 121 
: Gemiddeld aantal correcte scores per conditie op de computer respons test 

(geen instructies). 

POSITIETEST (COMPUTER} 

mediator mediator 

sterke initiële associatie 

2.8 2.7 

mediator mediator 

zwakke initiële associatie 

E] • vaste positie 

1100 1 • % correct 

-Q- • standaarddeviatie 

Fig. 12b : Gemiddeld aantal correcte scores op de computer positie test. 
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Fig. 12c : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke respons test. 
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Fig. 12d : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriflelijke rnedialOr test 

CONDITIE 2: De computer respons test (fig. 13•) gaf een 
wel instructies associatie-effect te zien (F

1
_
15 

=12.789 ; p= 

0.0028). De onafhankelijke variabelen me
diatorwoord (F1,15 =2.612; p=0.1269) en positie (F1,15 =.024; p= 0.8788) bereikten het 

significantieniveau niet Er was ook geen sprake van interactie-effecten. 
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Fig. 138 
: Gemiddeld aantal correcte scores per conditie op de computer respons test. 

De computer positie test (fig. 13h): hier bestond wel een associatie-efect (F1_15 = 

6.316; p=0.0239), echter geen mediator- (F
1

_
15

=1.963; p=0.1815) of interactie-effect. 

Op de schriftelijke respons test (fig. 13c) bestond een associatie-effect (F 1 15 = 

21.000; p=0.0004). Het mediatoreffect benaderde het significantieniveau (F
1
_
15

=3.641 

; p=0.0757). Er was geen sprake van positie- (F
1

_
15 

=.063 ; p=0.8056) en/of interactie

effecten. 
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Fig. 13b : Gemiddeld aantal correcte scores op de computer positie test. 
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Fig. 13c : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke respons test. 

De schriftelijke mediator test (fig. 13d) gaf een bekend beeld: er bestond zowel 
een associatie- (F1•15 =14.706; p=0.0016) als een mediatoreffect (F1•15 =21.176 ; p= 

0.0003), echter geen positie- (F1•15 =1.239; p=0.2833) en/of interactie-effecten. 
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Fig. 13d : Gemiddeld aantal correcte scores op de schriftelijke mediator test. 
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Computer In CONDITIE 1 (met 19 proefpersonen), 

Positie test waarin geen instructies omtrent het positie-
aspect werden gegeven werd 219 maal een 

juiste respons gegenereerd op de computer positie test. Wanneer men weet dat elke 
proefpersoon 16 maal een respons moest geven, komt dit neer op een percentage cor
rect van 72%, wat betekent dat er in deze conditie gemiddeld per proefpersoon 11.5 
juiste responsen werden gegenereerd (met een standaarddeviatie S van 2.41). Bij exact 

40% van de foute responsen viel de keuze van de proefpersonen op een vakje waarin 

zich eerder een responswoord had bevonden dat een vaste positie innam. Bij 60% 
betrof het dus een responswoord dat eerder een variabele positie innam. Het com
puterscherm dat de proefpersonen kregen aangeboden bestond uit twee gelijke helften 

(zie ook fig. 6, pag. 20). Bij 45 van de 85 van de foute responsen (53%) werd de 
voorkeur gegeven aan een vakje dat zich op de verkeerde beeldschermhelft bevond, wat 
vrijwel gelijk is aan het kanspercentage. In CONDITIE 2 (met 16 proefpersonen), waar 
wel instructies omtrent het positie-aspect werden gegeven, werden 188 juiste responsen 
op de computer positie test gegenereerd. Dit komt overeen met een percentage correct 
van 73%. De proefpersonen genereerden hiermee gemiddeld 11.7 correcte responsen in 

deze conditie (met een standaarddeviatie S van 4.25). De keuze van de proefpersonen 
viel bij 59% van het aantal foute responsen op een vakje waarin zich eerder een res
ponswoord had bevonden dat een vaste positie innam. In 41 % van de gevallen betrof 

het dus een responswoord eerder een variabele positie innam. In 40 van de 68 van de 
gevallen dat een foute respons werd gegenereerd (59%) werd de voorkeur gegeven aan 

een vakje dat zich op de verkeerde beeldschermhelft bevond, een waarde die ietwat 
boven het kanspercentage ligt. 

Ook binnen dit experiment werden absolute en relatieve maten berekend. De re

sultaten hiervan staan weergegeven in tabel 2. Voor berekening van de gemiddelde ab

solute deviatie werd gebruik gemaakt van een euclidische afstandsmaat (de stelling van 
Pythagoras9), voor berekening van de relatieve afstanden werd gebruik gemaakt van 
de Spearman-rangcorrelatie10• 

Berekening van de gemiddelde absolute deviaties geeft aan dat er een onder
scheid te maken is voor, enerzijds, het wel betrekken van de goedscores (deviatie c2 = 

0) en, anderzijds, het niet betrekken van deze goedscores bij de analyses. Wanneer de 
goedscores wel bij de analyses worden betrokken dan scoren de proefpersonen in beide 
condities vrijwel gelijk (F1,33=.025 ; p=.876). Wanneer nu de goedscores niet bij de 

analyses worden betrokken, dan is de gemiddelde absolute deviatie van de scores van 

de proefpersonen in CONDITIE 1 (geen instructies) zodanig geringer dan die van de 
proefpersonen in CONDITIE 2 dat het verschil tussen beide condities onder het 10%
significantieniveau ligt (F1,33=2.999; p=.093). Het blijkt, m.a.w., dat proefpersonen 

9 a2+b2=c2. 

10 rs =1- 6(Id2) 
n(n2.1) 
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Tabel 2 : Weergegeven staan de gemiddelden van de percentages correct, de absolute afstand tussen gegeven 
en gewenste respons, de horizontale relatieve afstand (berekend tussen de kolommen van gewenste responsen 
en de kolommen van de gegeven responsen) en de verticale relatieve afstand (berekend tussen de rijen van ge
wenste responsen en de rijen van de gegeven responsen). CONDmE 1 en CONDmE 2 zijn hierbij tegen 
elkaar afgezet. Met de tweede onderverdeling, runl. het al dan niet betrekken van de goedscores bij de 
statistische analyses, is getracht de invloeden die beide condities uitoefenen op de aantallen correct en in
correct, uit te schakelen. (CONDJ = CONDffiE 1; COND2 = CONDffiE 2) 

Inclusief goedscores Exclusief goedscores 

COOD1 COOD2 F p COOD1 COOD2 F p 

Absolute afstand N .809 .836 .025 .876 2.868 3.337 2.999 .093 
s .487 .507 .764 .788 

horizontale rela- N .847 .757 2.374 .133 X X tieve afstand (r kol) s .143 .192 
verticale rela- ~ .764 .798 .361 .552 X X tieve afstand (r rij ) s .177 .136 

die hier geen instructies ontvangen over het positie-aspect dat binnen het experiment een 
rol speelt, gemiddeld en absoluut gezien aanzienlijk dichter bij de gewenste positie sco
ren dan proefpersonen die deze informatie wel ontvangen. Dit onderscheid tussen beide 
condities is echter niet statistisch significant. 

Bij de analyses m.b.t. de relatieve afstanden is alleen gebruik gemaakt van het 
totale aanbod aan scores, dus inclusief de goedscores. De resultaten hier geven aan dat 
er, bij vergelijking van beide condities, geen statistisch significante verschillen bestaan. 
Dit geldt voor zowel de horizontale als de verticale relatieve af stand. Desalniettemin be
staat er tussen beide relatieve af standen een aanzienlijk verschil voor wat betreft het be
reikte significantieniveau als ook de richting daarvan. Proefpersonen in CONDITIE 2 
scoren aanzienlijk dichter bij de gewenste positie dan proefpersonen in CONDITIE 1, 
waar het de relatieve horizontale afstand betreft (F1,33=2.374; p=.133). Hier tegenover 
staat dat, voor wat betreft de verticale relatieve af stand, proefpersonen in CONDmE 1 
ietwat dichter bij de gewenste positie scoren dan proefpersonen in CONDmE 2 (F1,33= 
.361 ; p=.552). 

Korte samenvatting De beide hier tegen elkaar afgezette condi-
van de resultaten ties leverden vergelijkbare resultaten op : 

associatie-effecten op zowel de computer 
respons als de schriftelijke respons test, een associatie-effect op de computer positie test 
wanneer proef personen wel instructies ontvingen over het positie-aspect, als ook asso
ciatie- en mediatoreffecten op de mediatortesten. Wanneer geen instructies over het 
positie-aspect werden gegeven bestond er op de mediator test tevens een interactie
effect tussen de drie onafhankelijke variabelen. Uitgebreidere analyse van de computer 
positie test bevestigt de waarneming dat beide vormen van instructie geen verschil in 
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leerresultaten tot gevolg hadden. 

Discussie 

Over het geheel genomen worden in beide condities wel associatie-effecten, 
maar geen mediator- en/of positie-effecten gevonden. Het al dan niet informeren van de 
proefpersonen over het positie-aspect blijkt niet tot significante verschillen tussen beide 
condities te leiden. 

Wanneer de, binnen de computer positie test berekende, statistieken van beide 
condities naast elkaar worden gelegd blijkt er geen verschil te bestaan voor wat betreft 
de aantallen juist en onjuist gegenereerde responsen : voor beide condities geldt dat 

bijna driekwart van de responsen juist wordt gegenereerd. Gelet op het percentage dat 

aangeeft welk deel van de onjuiste responsen in een vakje werd geplaatst waarin zich 
eerder een responswoord met een vaste positie bevond, lijken proefpersonen in 
CONDITIE 2 tot een meer gestructureerde aanpak van het positieprobleem te zijn ge
komen. De spreiding binnen CONDITIE 2 (wel instructies) is echter aanzienlijk groter 
dan die binnen CONDITIE 1 (geen instructies). Daarbij komt dat proefpersonen in 

CONDITIE 2 gedurende het gehele experiment de instructies naast zich mochten laten 

liggen. Het lijkt dus, en dat is op te maken uit de spreiding in de scores als ook de hier
boven vermelde waarneming dat proefpersonen in CONDITIE 2 (slechts) 59% van de 

onjuiste responsen in een vakje plaatsten waarin zich eerder een responswoord met een 

vaste positie bevond, dat er een onderverdeling te maken is binnen de groep proef
personen in CONDITIE 2 voor wat betreft de effectiviteit waarmee zij gebruik (kunnen) 
maken van het positie-aspect. Enerzijds betaat hier een groep proefpersonen die wel (of 
goed) gebruik maakt (gebruik kán maken) van het positie-aspect, anderzijds bestaat er 
een groep studenten die gewoonweg geen of op een onjuiste wijze gebruik maakt 
(gebruik kán maken) van dit positie-aspect. 

De percentages, dat (ruim) de helft van het aantal onjuiste responsen op de on
juiste beeldschermhelft wordt geplaatst, geven aan dat er, wanneer een responswoord 
niet gekend wordt, op arbitraire wijze de positie van het gewenste responswoord wordt 
aangewezen. 
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De resultaten van de binnen dit onderzoek 
uitgevoerde experimenten staan in onder
staande tabel 3 samengevat weergegeven. 

Per onderzoek en per natoets worden respectievelijk dep-waarden van de associatie-, 
mediator-, positie- en drievoudige interactie-effecten weergegeven. 

Tabel 3 : Samenvatting van de resultaten van de uitgevoerde experimenten (incl. de resultaten van het onder
zoek uitgevoerd door Teng & Wegberg). In de tabel weergegeven staan dep-waarden van de effecten van de 
verschillende onafhankelijke variabelen op de verschillende testen. Significante p-waarden worden vet, 
bijna-significante p-waarden cursief weergegeven. Verklaring van de afkortingen : CRT, CPT, SRT en SMT 
staan resp. voor computer respons test, computer positie test, schriftelijke respons test en schriftelijke me
diator test. De afkortingen A. M, P en AMP staan resp. voor associatie-effect, mediatoreffect, positie-effect 
en het interactie-effect tussen de drie onafhankelijke variabelen. 

CRT CPT SRT SMT 

A .0010 .0012 .0003 .0018 
Teng & M .0465 .4794 .3348 .0000 
Wegberg p .0395 .8068 .6712 

AMP .0531 .1687 .8051 
A .0000 .1886 .0006 .0000 

TUE, geen M .0619 .1750 .2301 .0035 
instructies p .7416 1.0000 .7824 

AMP .4882 .6945 .0247 
A .0028 .0239 .0004 .0016 

. TUE/KUB,wel M .1269 .1815 .0757 .0003 
instructies p .8788 .8056 .2833 

AMP .6062 1.0000 .2713 
A .0151 .0359 .0017 .5360 

MTS DaVinci 
M .0359 .2355 .7856 .0002 
p .4532 1.0000 .4090 

AMP .0105 .8464 .6537 
A .0008 .0001 .0000 .0062 

MAVO, M .2119 .3985 .0898 .0001 
De Burgh p .5326 .3978 .5632 

AMP .6970 .0365 .1747 
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Algemene discussie Van alle binnen dit onderzoek gestelde 
hypothesen is maar een beperkt gedeelte 

uitgekomen. In feite was het alleen de onafhankelijke variabele initiële associatiegraad 
die consequent een invloed van betekenis had op de resultaten : wanneer er sprake was 
van een hoge graad van associatie tussen stimulus- en responswoord, dan leidde dit tot 
significant betere resultaten op de (herkennings)testen dan wanneer woordparen met 
een lage associatiegraad werden gepresenteerd. Dit geldt voor alle onderzochte leeftijds
groepen. 

De onafhankelijke variabele mediatorwoord had (opvallenderwijs) het meeste 

effect op de schriftelijke mediator test, iets wat wellicht te verklaren is vanuit het feit dat 
het voor een al bestaande sterke initiële associatie eenvoudiger is om een passende 

semantische mediator te vinden. Ook de wijze van testpresentatie zou hier van invloed 
kunnen zijn. Hierop wordt later in deze discussie teruggekomen. 

De onafbankelijke variabele responslocatie kon nergens rechtstreeks (behalve op 
de computer respons test bij Teng & Wegberg) een invloed van betekenis uitoefenen. 

4.0 
GI .. 
8 3.9 (Il 

GI ~ "0 
QÎ :e 3.8 "0 C 
"0 0 

1 u .. 
3.7 c., ! 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

0 2 3 4 

------....... ~ ...... 
---+--

. 
. 0 .. . ,· 

5 6 

TUE.geen 
TUE/KUB.wel 
Teng&Wegberg 
DaVinci 
DeBurah 

7 8 

Conditie 

Fig. 16 : Grafiek waarin de gemiddelde scores voor de verschillende condities op de computer respons test, 
welke behaald werden binnen de verschillende uitgevoerde experimenten, staan weergegeven. De cirkels 
geven de (min of meer) extreme scores aan. 
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Wat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het verschil tussen de bevindingen 
van Teng & Wegberg en de binnen deze stage uitgevoerde experimenten? Bij analyse en 
vergelijking van de verschillende computer respons testen bleken er geen opvallende 

verschillen te bestaan voor wat betreft gemiddelden en standaard deviaties gescoord 
binnen de verschillende condities. Bij grafische weergave van de binnen de verschil
lende experimenten gescoorde gemiddelden op de computer respons test bleken alle 
lijnen een dalende tendens te bezitten (zie fig. 16). Elke lijn vertoonde hierbij wel één of 
meerdere extremen in gemiddelde scores. Bij de meeste van de experimenten was er 
sprake van één of meerdere extreme scores in positieve zin. Wellicht dat er bij Teng & 

Wegberg (in het geval van conditie 8; zie ook fig. 2) sprake is van een extreem, een 

uitschieter in negatieve zin. Dit extreem m.b.t. de gemiddelde score in conditie 8 bleek 
in ieder geval in hoge mate verantwoordelijk voor, in de eerste plaats, het positie-effect 
en, in de tweede plaats, voor de geprononceerdheid van de associatie- en mediator

effecten (Zou deze gemiddelde score b.v. met 0.3 verhoogd worden, waardoor de ex
tremiteit uit deze score wordt gehaald en zo vergelijkbaar wordt met de scores in de 
andere experimenten, dan verdwijnt het positie-effect totaal). Daarnaast bleek dat, 
binnen het door Teng & Wegberg uitgevoerde onderzoek, noch op de schriftelijke res
pons test, noch op de schriftelijke mediator test sprake was van enig effect van de on
afhankelijk variabele positie, wat ook niet in het voordeel van het positie-effect spreekt 

Teng & Wegberg gaven aan dat, om plafondeffecten te voorkomen, de moei
lijkheidsgraad van het experiment verhoogd kon worden. Binnen de experimenten wel

ke in dit verslag zijn besproken is getracht dit te verwezenlijken door de leertijden te 
manipuleren en door het uitvoeren van het onderzoek binnen een andere populatie van 
proefpersonen. 

Voor wat betreft de leertijden : hier werden de zoek- en 'feedback'-tijden aan

gescherpt, mede omdat hierdoor het meest trouw werd gebleven aan het oorspronke
lijke design en omdat het praktisch (dit geldt vooral de scholen, waar rekening moest 
worden gehouden met de lestijden) door gebrek aan tijd niet mogelijk bleek b.v. een 
extra afleidende oefening of gesprek in te lassen. Het verminderen van zoek- en feed
backtijden bleek echter geen succes te hebben. Een reden hiervoor kan gevonden wor
den in het feit dat er gebruik werd gemaakt van herkenningstesten. Herkenning van 
woorden, bleek, wordt niet beïnvloed door een vermindering van noch de zoek-, noch 
de 'feedback'-tijd, tenminste niet in de mate zoals hier het geval was. Bij een hoeveel

heid woorden als waar het in deze experimenten om gaat ligt de potentiële drempel
waarde in tijd, waarónder men moeilijkheden gaat ondervinden bij het herkennen van 
responswoorden, in ieder geval lager dan de waarden die hier werden gebruikt. Gevolg 
hiervan was (dit geldt vooral voor de responstesten) dat de scores hoog waren, zij het 
minder hoog dan bij Teng & Wegberg. 

Voor wat betreft de populatie van proefpersonen : het onderzoek is uitgevoerd 

bij verschillende groepen proefpersonen (MAVO-3- en MTS-2-leerlingen en TUE- en 

KUB-studenten). In eerste instantie (MAVO-3) om de plafondeffecten tegen te gaan. 
Dit leverde weliswaar een daling in de gemiddelde scores op, echter ook het verlies van 
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het positie-effect. Naar aanleiding daarvan ontstond een vermoeden dat er sprake zou 
kunnen zijn van een ontwikkelingstrend bij de vaardigheid tot het verwerken van 
spatiële informatie. Echter ook het hierop volgende experiment (MTS-2) bracht geen 
positie-effecten aan het licht. In geen van deze experimenten is dus het door Teng & 
Wegberg waargenomen simpele positie-effect teruggevonden. 

De resultaten op de beide schriftelijke testen moeten, m.i., met een nodige hoe
veelheid voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Alhoewel de opzet dezelfde was als 
bij de beide computertesten (in beide gevallen gaat het om herkenningstesten) konden 
hier keuzes worden gemaakt voor respectievelijk respons- en mediatorwoorden op ba
sis van herleiding, daar alle woordparen op één vel A4-papier werden aangeboden (b.v. 
Welk woord komt het meest overeen met de stimulus? Een éénmaal gekozen woord 
komt binnen de verder te maken keuzes niet meer voor!). Een respons- c.q. mediator
woord welke in hoge(re) mate met het stimuluswoord associeert heeft zodoende, naast 
het feit dat er natuurlijk sprake zal zijn geweest van een leereffect, een grotere kans om 
correct te worden gecombineerd met het bijbehorende stimuluswoord dan een respons
of mediatorwoord welke in mindere mate met het stimuluswoord associeert. Hierdoor 
is het natuurlijk mogelijk dat er een vertekend beeld ontstaat, wellicht het meest duide
lijk terug te zien in de schriftelijke mediator testen, waarin constant sterke tot zeer sterke 
mediatoreffecten zijn terug te vinden. 

Aanbevelingen Wellicht is het raadzaam omwille van een 
aantal, hierboven genoemde, zaken in een 

eventueel vervolgonderzoek de beide schriftelijke testen achterwege te laten, een com
puter mediator test toe te voegen en een pauze in te lassen tussen leer- en toetssessie, 
welke zou kunnen worden opgevuld met een taak welke de aandacht van de eigenlijke 
taak afleidt (b.v. een rekentaak). Suggesties in de richting van een derde instructieva
riabele waarbij de instructies er op gericht zouden zijn proefpersonen alleen de posities 
van de verschillende responswoorden te laten leren, om zodoende een nog duidelijker 
onderscheid tussen de instructies te scheppen, moeten van de hand worden gewezen, 
daar de positievariabele hierdoor een intentioneel karakter zou krijgen. Dit i.t.t. de beide 
andere instructiecondities, waar het leren van de gepaarde associaties centraal staat. 
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Computer Response Test fl]]]J fixed positions 

atrong mediator weak mediator 

Streng lnitial Association 

! : d non-fixed positions 

-Q- standard error 

llrong mediator -k mediator 

Waak lnitial Association 

Associatie-effect : F1 ,19 =14.97 ; p=0.001. 
Mediatoreffect : F1 ,19 =4.53 ; p<0.05. 
Positie-effect : F1 ,19 =4.89 ; p<0.05. 
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Associatie-effect : F1 ,19 =12.98; p<0.01. 
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Associatie-effect : F119 =13.19; P<0.01. 
Mediatoreffect : F, .,9 =34.97 ; p<0.01 . 
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Slerk Slimulus-BesgQns verband 
Stimulus Respons M. ~ mediator M. 

Boeddhisme Hindoeïsme 6 .455 0 .688 Joodse Godsdienst 2.923 0.071 

Indische Godsdienst 1.308 0 .367 

Islam 1.846 0.284 

Zeilen Roeien 6 .455 0.820 Watersport 1 .000 0.000 

Training 2.154 0.130 

Kamperen 2.846 0.130 

Planning Management 6 .364 0 .674 Organisatieleer 1.231 0.178 

Mens en Arbeid 2 .385 0 .237 

Accountancy 2 .385 0.698 

Metselen Stucadoren 6 .273 0 .647 Sluis 2.923 0.071 

Gebouw 2.000 0 .054 

Gebouwconstructie 1.154 0 . 130 

Padvinderij Kamp 6.273 0 .905 Cultuurbeleid 2.846 0.130 

Vakantiebesteding 2.154 0 .130 

Jeugdwerk 1.077 0 .071 

Zon Maan 6.182 1. 779 Hemellichaam 1.000 0.000 

Kalender 2 .385 0 .217 

Meteorologie 2 .615 0 .237 

Dagbladbedrijf Persbureau 6.091 1 .044 Kabelomroep 2.385 0 .237 

Public Relations 2.615 0 .237 

Journalistiek 1.000 0 .000 

Gebergte Vulcaan 6 .000 1 .000 Hydrosfeer 2 .846 0 .130 

Gesteentekunde 1 .615 0.237 

Oppervlaktevorm 1.692 0.521 

Versterker Bandrecorder 5 .727 1.348 Audio 1.000 0 .000 

Computerapparatuur 2.846 0.130 

Telecommunicatie 2 .154 0.130 
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Lezen Rekenen 5.364 1 .206 Wereldoriëntatie 3.000 0.000 

Methodiek 2 .000 0.000 

Vaardigheid 1 .000 0.000 

Huur Koop 5 .364 1 .859 Notariaat 2 .000 0.462 

Zakenrecht 2 .538 0.402 

Verbintenis 1.462 0 .556 

Drama Proza 5 .182 1 .537 Seriewerk 2.769 0.178 

Literatuurvorm 1 .000 0.000 

Historische Opstellen 2.231 0 .178 

Diaconaat Zending 4.818 1 .940 Praktische Theologie 1.462 0.249 

Geloofsleven 1 .769 0.485 

Dogmatiek 2.769 0.331 

Lens Kleurenleer 4.727 2.005 Atoomfysica 2.308 0.213 

Magnetisme 2 .692 0 .213 

Licht 1 .000 0.000 

Gezin Commune 4.636 1.963 Bevolkingsleer 2 .077 0.071 

Maatschappijkritiek 2.923 0.071 

Sociale Groep 1.000 0.000 

Kinderfeest Goochelen 4 .363 1 .502 Verzamelen 2.462 0 .249 

Bordspel 2.538 0.249 

Gezelschapsspel 1.000 0.000 
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Zwak Stimulus-BesgQns ïerband 
Stimulus Respons M. .s. mediator M. 

Citaat Postcode 1. 182 0 .405 Bibliografie 2.385 0.391 

Archief 1.308 0.367 

Encyclopedie 2.538 0.402 

Kano Vliegtuigmotor 1.455 0.688 Vervoer 1 .077 0.071 

Meten en Regelen 2 .692 0.213 

Energietoepassing 2.231 0 .331 

Koningschap Gemeentebedrijf 1 .636 1 .027 Staatsinrichting 1.538 0.402 

Bestuursrecht 1.615 0.391 

Rechtsbron 2.846 0.130 

Virus Poolflora 2.000 1.342 Biologie 1 .308 0 .367 

Dierkunde 1.923 0 .225 

Antropologie 2.769 1.331 

Huisraad Klederdracht 2.000 1 .483 Geschiedenis 2.231 0.485 

Volkskunde 1 .154 0 .130 

Tijdperk 2 .615 0 .237 

Middenstand Werkloosheid 2 .091 1.300 Sociaal Vraagstuk 1 .462 0 .556 

Politiek 1.923 0.225 

Theoretische Economie 2.615 0 .544 

Raketmotor Windmolen 2 .455 1.968 Technologie 1.462 0.249 

Mijnbouw 3.000 0.000 

Werktuigbouwkunde 1 .5 38 0 .249 

Veevoeding Bosbouw 2.636 1.362 Landbouw 1.154 0.130 

Jacht 2.231 0.331 

Visserij 2 .692 0.231 

Dienstplicht Ballistiek 2.800 2.098 Criminaliteit 2.615 0.237 

Internationaal recht 2.154 0.592 

Krijgswetenschap 1 .231 0 . 178 
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Detailhandel Toerisme 2.909 1 .868 Socialisme 2 .692 0.213 

Handel en Verkeer 1.000 0.000 

Verzekering 2 .308 0 .213 

Hoogoven Aardewerk 2.909 1. 921 Verwerkende Industrie 1.077 0 . 071 

Bouwkunde 2.692 0.213 

Chemische Technologie 2.231 0.331 

Tijdschrift Almanak 3.000 1 .549 Documentatie 1.462 0.249 

Periodiek 1 .538 0 .249 

Museum 2.923 0.071 

Ethiek Lithurgie 3.000 1.949 Sekte 2.538 0.556 

Kerkgeschiedenis 1.462 0.249 

Christendom 2 .000 0.615 

Zwam Heesters 3.091 1 .300 Geofysica 2.769 0.178 

Plantkunde 1 .077 0.071 

Klimatologie 2.154 0 .284 

Edelsteen Erosie 3 .364 1.804 Chemie 2 .308 0.213 

Astronomie 2.769 0.178 

Geologie 1.000 0.000 

Naturisme Atheïsme 3.455 2.115 Religieuze Beweging 2.077 0.533 

Niet Kerkelijk 1 .308 0 .367 

Kerkgenootschap 2.769 0.178 
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Sl~rk~ Slimulus·R~sgQns ilSSQ~islli~ 
~ Stimulus Respons M. .s. Medlatorwoord M. .s. 

s Zon Maan 6.900 0.300 Hemellichaam•11 1 .083 0 .289 

Kalender 2.583 0.515 

Meteorologie 2.333 0.615 

s Dagbladbedrijf Persbureau 6.700 0.458 Kabelomroep 2 .500 0.527 

Public relations 2 .500 0.527 

Journalistiek* 1.000 0.000 

s Versterker Bandrecorder 6.500 0.500 Audio* 1 .417 0.793 

Computerapparat. 2.417 0.793 

Telecommunicatie 2.167 0 .577 

s Padvinderij Kamp 6.300 1.100 Cultuurbeleid 2.750 0 .622 

Vakantiebesteding 1.833 0.577 

Jeugdwerk* 1 .417 0 .669 

s Lezen Rekenen 6 .200 0 .872 Wereldoriëntatie 2 .545 0 .820 

Methodiek 2 .273 0.467 

Vaardigheid* 1 .182 0 .405 

s Zeilen Roeien 6.200 0.980 Watersport• 1.000 0.000 

Training 2.083 0.289 

Kamperen 2 .917 0.289 

s Post Telefoon 6. 100 1.044 PTT* 1 .000 0 .000 

Toerisme 2 .333 0.492 

Verzekeringswezen 2.667 0.492 

s Tekstverklaring Zinsbouw 5.900 1.300 Moderne taalkunde* 1.273 0.647 

Handleiding 2 .727 0.467 

Vertaaloefening 2.000 0.632 

s Huur Koop 5.900 1 . 758 Verbintenis* 2.500 0.707 

Zakenrecht 1.700 0 .675 

Notariaat 1.800 0.919 

11 De met een ster (•) gemerkte mediatorwoorden werden binnen SISO beoordeeld als sterk associatief ten op
zichte van de gepaarde associatie. 
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s Metselen Stucadoren 5.900 1.868 Sluis 3 .000 0 .000 

Gebouw 1.583 0 .515 

Bouwconstructie* 1 .417 0 .515 

s Boeddhisme Hindoeïsme 5.800 1 .166 Joodse godsdienst 2.600 0.699 

Indische godsdienst* 1.200 0.422 

Islam 2.200 0.632 

s Gebergte Vulkaan 5 .600 1.356 Waterhuishouding 2.917 0.289 

Gesteentekunde 1.500 0.674 

Oppervlaktevorm* 1.583 0.515 

s Oogheelkunde Chirurgie 5.400 2.059 Speciale ziekten 1.833 0.718 

Psychiatrie 2.833 0 .389 

Algem. geneeskunde* 1.333 0 .492 

s Belichten Ontwikkelen 4 .900 1 .814 Fototechniek* 1.000 0.000 

Video 2.917 0 .289 

Diaprojectie 2.083 0.289 

s Engels Fries 4 .700 1.269 Taalonderwijs* 1 .417 0 .669 

Nederlands 1.833 0.577 

Wiskunde 2.750 0.622 

s Riolering Luchtzuivering 4. 700 2 .283 Milieuverontreiniging* 1.000 0 .000 

Brandstof 2 .417 0 .515 

Energieopwekking 2 .583 0.515 
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Zwakk~ Stimu lus-B~sgQns assQ,iati~ 
z Maalt ijd Klederdracht 1.1 00 0.300 Geschiedenis* 2.417 0 .515 

Volkskunde 1 .417 0.669 

Delen der aarde 2 .167 0 .937 

z Citaat Postcode 1.174 0.881 Bibliografie 2 .111 0 .601 

Archief 1 . 111 0.333 

Encyclopedie* 2.444 0.726 

z Thuislozen Kinderbijslag 1.600 1.020 Sociale vraagstukken* 1.833 0.937 

Politiek 2 .333 0.888 

Socialisme 1.833 0.577 

z Raketmotor Windmolen 1.800 1 .661 Technologie 1.500 0.522 

Mijnbouw 2 .917 0.289 

Werktuigbouwkunde* 1.583 0 .669 

z Kano Vliegtuigmotor 2 .1 00 1.758 Vervoer* 1.333 0 .651 

Meten en regelen 2 .750 0 .452 

Energietoepassing 1 .917 0.669 

z Zigeuner Atlas 2.200 1. 661 Aardrijkskunde* 1.583 0 .669 

Reizen 2 .167 0 .937 

Werelddeel 2.250 0.937 

z Detailhandel Toer isme 2 .600 1.500 Socialisme 2 .182 0.603 

Handel en verkeer· 1 .273 0.647 

Verzekering 2.545 0.688 

z Huwelijk Heil ige 2.700 1.952 Katholicisme* 2.250 0.965 

Bijbel 1.750 0 .965 

Christendom 2 .000 0 .426 

z Dienstplicht Spionage 2.800 1.940 Criminaliteit 2.500 0.798 

Internationaal recht 1.917 0.669 

Krijgswetenschap* 1.583 0.793 

z Poëzie Stripverhaal 2 .900 1.814 Taalgeschiedenis* 2 .083 0 .669 

Opstel 2 .333 0.888 

Literatuurwetenschap 1.583 0.793 
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z Veevoeding Bosbouw 3.200 0.980 Landbouw• 1.083 0.289 

Jacht 2 .250 0.622 

Visserij 2 .667 0.492 

z Edelsteen Erosie 3 .444 2.266 Chemie 2 .333 0.492 

Astronomie 2.667 0 .492 

Geologie* 1.000 0.000 

z Zwam Heester 3 .785 1.452 Chemie 2.900 0 .316 

Plantkunde* 1 .1 00 0 .316 

Klimatologie 2.000 0.471 

z Saxofoon Solozang 4 .600 2 .154 Muziek* 1 .000 0.000 

Dans 2.333 0.492 

Toneel 2 .667 0 .492 

z Karikatuur Pentekening 5.250 1 .479 Schilderkunst* 1 .000 0 .000 

Fotografie 2 .556 0 .527 

Beeldhouwwerk 2 .444 0 .527 

z Energiebesparing Gas 5 .500 1 .746 Techn iek* 1 .417 0.669 

Vervoermiddel 2 .083 0.793 

Metaalbewerking 2 .500 0 .674 
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weinig veel 
/\ /\ 

() Post () Telefoon 0 0 0 0 0 0 0 
() Dagbladbedrijf () Persburo 0 0 0 0 0 0 0 
() Tijdschrift () Almanak 0 0 0 0 0 0 0 
() Citaat () Postcode O O O O O O 0 

() Boeddhisme () Hindoeïsme 0 0 0 0 0 0 0 
() Engels () Fries 0 0 0 0 0 0 0 
() Thuislozen () Kinderbijslag 0 0 0 0 0 0 0 
() Geloofsleer () Missie 0 0 0 0 0 0 0 

() Godsdienstles () Zending 0 0 O O O O 0 
() Oogheelkunde () Chirurgie 0 0 0 0 0 0 0 
() Naturisme () Atheïsme 0 0 0 0 0 0 0 
() Huwelijk () Heiligen 0 0 0 0 0 0 0 

() Gezin () Commune 0 0 0 0 0 0 0 
() .Planning () Bedrijfsleiding 0 0 0 0 0 0 0 
() Detailhandel () Toerisme 0 0 0 0 0 0 0 
() Afkortingenlijsten () Postcodes 0 0 0 0 0 0 0 

() Huur () Koop 0 0 0 0 0 0 0 
() Koningschap () Geme.enicbedrijf 0 0 0 0 0 0 0 
() Middenstand () Werkloosheid 0 0 0 0 0 0 0 
() Maaltijd () Klederdracht 0 0 0 0 0 0 0 

() Padvinderij () Kamp 0 0 0 0 0 0 0 
() Lezen () Rekenen 0 0 0 0 0 0 0 
() Zigeuners () Atlassen 0 0 0 0 0 0 0 
() Poëzie () Stripverhalen 0 0 0 0 0 0 0 

() Lens () Kleurenleer 0 0 0 0 0 0 0 
() Modelbouw () Pottenbakken 0 0 0 0 0 0 0 
() Edelsteen () Erosie 0 0 0 0 0 0 0 
() Saxofoon () Solozang 0 0 0 0 0 0 0 

() Zon () Maan 0 0 0 0 0 0 0 
() Gebergte () Vulkaan 0 0 0 0 0 0 0 
() Virus () Bacterie 0 0 0 0 0 0 0 
() Zwam () Heesters 0 0 0 0 0 0 0 
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weinig veel 
/\ /\ 

() Aquarium () Kattenverzorging 0 0 0 0 0 0 0 
() Riolering () Luchtzuivering 0 0 0 0 0 0 0 
() Huisraad () Klederdracht 0 0 0 0 0 0 0 
() Dienstplicht () Spionage 0 0 0 0 0 0 0 

() Zeilen () Roeien 0 0 0 0 0 0 0 
() Kinderfeest () Goochelen 0 0 0 0 0 0 0 
() Raketmotor () Windmolen 0 0 0 0 0 0 0 
() Karikaturen () Pentekeningen 0 0 0 0 0 0 0 

() Versterker () Banclrea:>rrer 0 0 0 0 0 0 0 
() Metselen () S!llcadoren 0 0 0 0 0 0 0 
() Hoogoven () Aardewerk 0 0 0 0 0 0 0 
() V e.evocding () Bosbouw 0 0 0 0 0 0 0 

() Belichten () Ontwikkelen 0 0 0 0 0 0 0 
() Vlaggen () Ridderorden 0 0 0 0 0 0 0 
() Kano () Vliegtuigmotor 0 0 0 0 0 0 0 
() Energiebesparing () Gas 0 0 0 0 0 0 0 

() Drama () Proza 0 0 0 0 0 0 0 
() Tekstverklaring () Zinsbouw 0 0 0 0 0 0 0 
() Dierenbcschenning ( ) Dierentuin 0 0 0 0 0 0 0 
() Schoolradio () Schooltuin 0 0 0 0 0 0 0 



61 Appendix 5 

minst 

duidelijkst duidelijk 
/\ /\ 

() Post () Telefoon () PIT 000 
() Toerisme 000 
() V enekeringswezen 000 

() Dagbladbedrijf () Persbureau () Kabelomroep 000 
() Public relations 000 
() Journalistiek 000 

() Tijdschrift () Almanak () Documentatie 000 
() Periodiek 000 
() Museum 000 

() Citaat () Postcode () Bibliografie 000 
() Archief 000 
() Encyclopedie 000 

() Boeddhisme () Hindoeïsme () Joodse godsdienst 000 
() Indische godsdienst 000 
() Islam 000 

() Engels () Fries () Taalonderwijs 000 
() Nederlands 000 
() Wiskunde 000 

() Thuislozen () Kinderbijslag () Sociale vraagstukken 000 
() Politiek 000 
() Socialisme 000 

() Geloofsleer () Missie () Sekte 000 
() Kerkgeschiedenis 000 
() Christendom 000 

() Godsdienstles () Zending () Praktische theologie 000 
() Geloofsleven 000 
() Preken 000 

() Oogheelkunde () Chirurgie () Speciale ziekten 000 
() Psychiatrie 000 
() Algemene geneeskunde 000 
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minst 

duidelijkst duidelijk 
/\ /\ 

() Naturisme () Atheïsme () Religieuze beweging 000 
() Niet kerkelijk 000 
() Kerkgenootschap 000 

() Huwelijk () Heiligen () Katholicisme 000 
() Bijbel 000 
() Christendom 000 

() Gezin () Commune () Bevolkingsleer 000 
() Maatschappijkritiek 000 
() Sociale groep 000 

() Planning () Bedrijfsleiding () Organisatieleer 000 
() Mens en arbeid 000 
() Accountancy 000 

() Detailhandel () Toerisme () Socialisme 000 
() Handel en verkeer 000 
() Venekering 000 

() Afkortingenlijsten () Postcodes () Encyclopediëen 000 
() Bibliotheken 000 
() Massamedia 000 

() Huur () Koop () Verbintenis 000 
() Zakenrecht 000 
() Notariaat 000 

() Koningschap () Gemeentebedrijf () Staatsinrichting 000 
() Bestuursrecht 000 
() Strafrecht 000 

() Middenstand () Werkloosheid () Sociaal vraagstuk 000 
() Politiek 000 
() Bedrijfseconomie ooo · 

() Maaltijd () Klederdracht () Geschiedenis 000 
() Volkskunde 000 
() Delen der aarde 000 
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minst 

duidelijkst duidelijk 
/\ /\ 

() PadYinderij () Kamp () Cultuurbeleid 000 
() Vakantiebesteding 000 
() Jeugdwerlc 000 

() Lezen () Rekenen () Wereldoriëntatie 000 
() Methodiek 000 
() Vaardigheid 000 

() Zigeuners () Atlassen () Aardrijkskunde 000 
() Reizen 000 
() Werelddelen 000 

() Poëzie () Stripverhalen () Taalgeschiedenis 000 
() Opstellen 000 
() Literatuurwetenschap 000 

() Lens () Kleurenleer () Atoomfysica 000 
() Magnetisme 000 
() Licht 000 

() Modelbouw () Pottenbakken () Handenarbeid 000 
() Vezzamelcn 000 
() Voeding 000 

() Edelsteen () Erosie () Chemie 000 
() Astronomie 000 
() Geologie 000 

() Saxofoon () Solozang () Muziek 000 
() Dans 000 
() Toneel 000 

() Zon () Maan () Hemellichaam 000 
() Kalendex 000 
() Meteorologie 000 

() Gebergte () Vulkaan () Waterhuishouding 000 
() Gesteentekunde 000 
() Oppervlaktevorm 000 
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minst 

duidelijk duidelijk 

" " 
() Virus () Bacterie () Biologie 000 

() Die.deunde 000 
() Natuurkunde 000 

() Zwam () Heesters () Chemie 000 
() Plantkunde 000 
() Klimatologie 000 

() Aquarium () Kattenverzorging () Huisdieren teelt 000 
() Veeteelt 000 
() Boomkwekerij 000 

() Riolering () Luchtzuivering () Milieuverontreiniging 000 
() Brandstoffen 000 
() Energieopwekking 000 

() Huisraad () Klederdracht () Geschiedenis 000 
() Volkskunde 000 
() Tijdperk 000 

() Dienstplicht () Spionage () Criminaliteit 000 
() Internationaal recht 000 
() Krijgswetenschap 000 

() Zeilen () Roeien () Watersport 000 
() Training 000 
() Kamperen 000 

() Kinderfeest () Goochelen () Verzamelen 000 
() Bordspel 000 
() Gezelschapsspel 000 

() Raketmotor () Windmolen () Technologie 000 
() Mijnbouw 000 
() Werkb.ligbouwkunde 000 

() Karikaturen () Pen te ken in gen () Schilderkunst 000 
() Fotografie 000 
() Beeldhouwwerk 000 
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minst 

duidelijkst duidelijk 
/\ /\ 

() Versterker () Bandrecorder () Audio 000 

() Computerapparatuur 000 

() Telecommunicatie 000 

() Metselen () Stucadoren () Sluis 000 

() Gebouw · 000 

() Bouwconstructies 000 

() Hoogoven () Aardewerk () Verwerkende industrie 000 

() Bouwkunde 000 

() Chemische technologie 0 0 0 

() VeeYoeding () Bosbouw () Landbouw 000 

() Jacht 000 

() Visserij 000 

() Belichten () Ontwikkelen () Fototechniek 000 

() Video 000 

() Diaprojectie 000 

() Vlaggen () Ridderorden () Historie 000 

() Schoonheidsverzorging 000 

() Klederdracht 000 

() Kano () Vliegtuigmotor () Vervoer 000 

() Meten en regelen 000 

() Energietoepassing 000 

() Energiebesparing () Gas () Techniek 000 

() Vervoenniddcl 000 

() Metaalbewerking 000 

() Drama () Proza () Seriewerk 000 

() Literatuurvonn 000 

() Historische opstellen 000 

() Tekstverklaring () Zinsbouw () Moderne taalkunde 000 

() Handleidingen 000 

() Venaaloefcning 000 
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minst 

duidelijkst duidelijk 

" " 
() Dierenbescherming () Dierentuinen () Dierkunde 000 

() Plantkunde 000 
() Biologie 000 

() Schoolradio () Schooltuin () Onderwijs 000 
() Volksontwikkeling 000 
() Kleuteronderwijs 000 
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Vraagwoord nr ? Antwoord nr 

Citaat Windmolen 1 
Tekstverklaring Hindoeïsme 2 
Energiebesparing VI iegtu ig motor 3 
Huur Maan 4 

Dienstplicht Erosie 5 
Oogheelkunde Solozang 6 
Boeddhisme Roeien 7 
Zeilen Spionage 8 

Kano Telefoon 9 
Raketmotor Bosbouw 1 0 
Huwelijk Rekenen 1 1 
Metselen Heilige 1 2 

De tai I handel Luchtzuivering 1 3 
Dagbladbedrijf Ontwikkelen 14 
Veevoeding Heester 1 5 
P advi nde rij Stucadoren 16 

Lezen Koop 17 
Engels Pentekening 1 8 
Maaltijd Zinsbouw 1 9 
Edelsteen Kinderbijslag 20 

Gebergte Toerisme 21 
Saxofoon Postcode 22 
Post Kamp 23 
Zon Atlas 24 

Poëzie Gas 25 
Versterker Fries 26 
Belichten Persbureau 27 
Thuislozen Stripverhaal 28 

Karikatuur Vulkaan 29 
Zwam Bandrecorder 30 
Riolering Chirurgie 31 
Zigeuner Klederdracht 32 
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Vraagwoord nr ? Hulpwoord nr 

Citaat Audio 1 
Engels Wereldoriëntatie 2 
Poëzie Kabelomroep 3 
Huur Indische godsdienst 4 

Dienstplicht Handleiding 5 
Riolering Criminaliteit 6 
Boeddhisme Geologie 7 
Zeilen Verbintenis 8 

Kano Toneel 9 
Raketmotor Mi I ie uvero ntrein ig i ng 1 0 
Thuislozen Archief 1 1 
Metselen Geschiedenis 1 2 

Detailhandel Opstel 1 3 
Dagbladbedrijf Sluis 14 
Veevoeding Katholicisme 1 5 
P advi nde rij Cultuurbeleid 1 6 

Lezen Algemene geneeskunde 1 7 
Saxofoon Handel en verkeer 1 8 
Tekstverklaring Vervoer 1 9 
Edelsteen Chemie 20 

Gebergte Politiek 21 
Huwelijk Aardrijkskunde 22 
Post Landbouw 23 
Zon Techniek 24 

Zigeuner Taalonderwijs 25 
Versterker Schilderkunst 26 
Belichten Watersport 27 
Oogheelkunde Hemellichaam 28 

Energiebesparing Mijnbouw 29 
Zwam Waterhuishouding 30 
Karikatuur Video 31 
Maaltijd PTT 32 
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INSTRUCTIES 
Het experiment. 

Het is in dit experiment de bedoeling dat je woordparen gaat leren 
combineren. 

Op het beeldscherm zie je steeds boven- en onderin het beeldscherm 
de mogelijke antwoorden waaruit je kunt kiezen. 

Midden, links op het beeldscherm zie je een (steeds wisselende) vraag 
staan. 

Het is de bedoeling dat je bij een vraag het passende antwoord gaat 
zoeken. 

Midden, rechts op het beeldscherm zie je ook een (steeds wisselend) 
woord staan. Dit is het hulpwoord : het geeft aan wat vraag en antwoord 
met elkaar gemeen hebben. Wanneer je zo snel het verband tussen een 
vraag en antwoord niet ziet zou dit hulpwoord je kunnen helpen bij de 
keuze van het antwoord. 

Hoe ga je te werk? 
Wanneer er een vraag op het beeldscherm verschijnt heb je 8 secon

den de tijd om daarbij een antwoord te zoeken. Heb je dit binnen deze 8 
seconden gevonden, dan verplaats je het pijltje op het beeldscherm met 
behulp van de muis naar het vakje waar volgens jou het juiste antwoord 
staat en klik je de muis één maal. 

Heb je nu het juiste antwoord gekozen dan geeft de computer het ant
woord "GOED", het vakje wordt een aantal seconden wit en daarna 
krijg je de volgende vraag in beeld. 

Heb je binnen de beschikbare tijd een onjuist antwoord gekozen dan 
geeft de computer het antwoord "FOUT". Dit woord wordt dan cursief 
gedrukt, het vakje met het juiste antwoord wordt een aantal seconden 
wit en daarna krijg je de volgende vraag in beeld. 

Lukt het je niet om binnen de beschikbare tijd een antwoord te 
vinden dan geeft de computer geen antwoord. Het vakje met het juiste 
antwoord wordt simpelweg wit, waarna de volgende vraag op het beeld
scherm verschijnt. 

Je begint dadelijk eerst met een korte oefening. Hierin worden 
andere woordparen aangeboden dan in het eigenlijke experiment. 

Je krijgt verder alle woordparen met hun hulpwoorden twee maal 
aangeboden in de leersessie die daarna volgt. Na de leersessie volgt een 
toets waarin wordt nagegaan hoeveel van de woordparen je hebt kunnen 
leren. SUCCES!!! 
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INSTRUCTIES 
Het experiment. 

Het is in dit experiment de bedoeling dat je woordparen gaat leren 
combineren. 

Op het beeldscherm zie je steeds boven- en onderin het beeldscherm 
de mogelijke antwoorden waaruit je kunt kiezen. 

Midden, links op het beeldscherm zie je een (steeds wisselende) vraag 
staan. 

Het is de bedoeling dat je bij een vraag het passende antwoord gaat 
zoeken. 

Midden, rechts op het beeldscherm zie je ook een (steeds wisselend) 
woord staan. Dit is het hulpwoord : het geeft aan wat vraag en antwoord 
met elkaar gemeen hebben. Wanneer je zo snel het verband tussen een 
vraag en antwoord niet ziet zou dit hulpwoord je kunnen helpen bij de 
keuze van het antwoord. 

Verder is het zo dat sommige antwoorden constant dezelfde positie 
innemen, terwijl andere antwoorden steeds van positie wisselen (zie fig
uur). Let hierop, dit kan behulpzaam zijn bij het leren van de woord
paren!!!!! 

Hoe ga je te werk? 

[J] vraag 

~ hulpwoord 

Wanneer er een vraag op het beeldscherm verschijnt heb je 8 secon
den de tijd om daarbij een antwoord te zoeken. Heb je dit binnen deze 8 
seconden gevonden, dan verplaats je het pijltje op het beeldscherm met 
behulp van de muis naar het vakje waar volgens jou het juiste antwoord 
staat en klik je de muis één maal. 
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Heb je nu het juiste antwoord gekozen dan geeft de computer het ant
woord "GOED", het vakje wordt een aantal seconden wit en daarna 
krijg je de volgende vraag in beeld. 

Heb je binnen de beschikbare tijd een onjuist antwoord gekozen dan 
geeft de computer het antwoord "FOUT", dit woord wordt dan cursief 
gedrukt, het vakje met het juiste antwoord wordt een aantal seconden 
wit en daarna krijg je de volgende vraag in beeld. 

Lukt het je niet om binnen de beschikbare tijd een antwoord te 
vinden dan geeft de computer geen antwoord. Het vakje met het juiste 
antwoord wordt simpelweg wit, waarna de volgende vraag op het beeld
scherm verschijnt. 

Je begint dadelijk eerst met een korte oefening. Hierin worden 
andere woordparen aangeboden dan in het eigenlijke experiment. 

Je krijgt verder alle woordparen met hun hulpwoorden twee maal 
aangeboden in de leersessie die daarna volgt. Na de leersessie volgen een 
toets waarin wordt nagegaan hoeveel van de woordparen je hebt kunnen 
leren en een toets waarin wordt gevraagd of je je de posities waarop de 
antwoorden die steeds dezelfde positie op het beeldscherm innamen nog 
kunt herinneren (hierbij krijg je alleen de vragen, nfet de antwoorden 
op het beeldscherm te zien). 

SUCCES!!! 




