
 

Data-analyse m.b.t. de wijze waarop proefpersonen in het
praatles experiment teksten bestudeerden
Citation for published version (APA):
van Iersel, A. A. J. M. (1983). Data-analyse m.b.t. de wijze waarop proefpersonen in het praatles experiment
teksten bestudeerden. (IPO rapport; Vol. 437). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/03/1983

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/00e93688-74a3-494c-a53c-5cf1d3f9b400


Rapport no. 437 

Data-analyse m. b.t . de wijze waarop 
proefpersonen in het praatles experime~t 
teksten bestudeerden . 

A. A. J.M. van Iersel. 



............................................................................. 

Uata-analyse m.b.t. de wijze waarop proefpersonen 

in het praatles experiment teksten bestudeerden. 

1 OKTUUEf< 1982 - 31 MAART 1'183. 

Instituut voor Perceptie Onder,oek . 

Dit projekt was ,1nderJeel van de doctoraal studie 
aan rle t--.athol1ekP Ho~ eschoul te Tilburg. 
l)1t onderzoek vond plaats in het kader van de tweerlc 
af studeer-richt in~ Onde rwi1 srsychologie. 

Begeleiding IPü: Dr. LJ. Houwhuis. 
Drs. H. k.rPutler. 

Hegeleiding k.HT: IJr. ~.J. Simons . 

Student André A.J.~. van lersel. 

maart 198J. 



Pagina 1 

Pagina J 

Pagina 6 

Pagina 7 
1-'ag ina 11 
Pagina 18 

1-'ag Ina 24 

Pagina29 
Pag1na41 
Pagina 42 
Pagina 55 

1-'ag ina 56 

l,'JHOUUSUPGAVE. 

Voorwoord. 

Inleiding. 

Hoofdstuk 1: Inventarisatie van de data. 

[

- F r eq ue n t i e. 
- T qd. 
- Modewisselingen. 

Hoofd~tuk 2: Ei>n c,Hegorisering en 

heschri1ving van indiv.cases. 

[

- Met-tekst konditie. 
- Samenvatting. 
- Zoncier-tekst kond1t1e. 
- Samenvatting. 

Nawoord en konklusies. 



VOUIUvOCJKI). 

l)e afgelopen zes rnaanden vond een onderzoeksstage plaats op het 

Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven. Het onderzoek 
had als onderwerp het categoriseren en beschrijven van bestudeer

gedragingen tijdens het praatles- experIrnent. Zoals reeds in het 

eerste verslag (november 1982) werd beschreven betrof het in dit 
geval een reeds plaatsgevonden experiment ( l<J80-1Y81) onder 

supervisie van Don 13ouwhuis en Henk Kreutzer. Zie t eve ns hiervoor 
de illustraties op de volgende pagina. 
Op welke wi1ze deze stage inhoudelijk werd ingevuld zal in dit 
rapJ.)Ort nader worden beschreven. 
In dit voorwoord wilde ik hen bedanken die' het projekt op welke 
wijze dan ook ondersteunden. 
Uitèraard bedank ik Henk Kreutzer,l)on lJouwhuis en Robert-Jan 

Simons voor de begeleiding van dit projekt. Anderen waaraan ik 
dank verschuldigd ben zijn o.a. Henk Otten voor zijn tips tussen
door en altijd aanwezige bereidheid te adviseren, Kuud van 

Liesrout voor zijn introdukt ie tot de multiple sealing techni ek. 
)Jrgen van de Linden ben ik erkentelijk voor zijn soft-en hard

ware hulp, Frapriant t.a.v. Jurgen was het feit dat riroble'Tlen op 
het gebied van prugrarninatuur welke 's avonds op 5 uur nog volop 
bestonden,de volgende ochtend bij aankomst op rnysterieuze bleken 
opgelost te zijn. Verder dank aan alle andere rnerlewerkers van het 
I1-'0 die iJewust of onbewust rni1 behulpzaam zijn geweest-. 





INLEIDING. 

[Je opdracht van deze onderzoeks-stage was het analyseren van de 
data welke waren voortgekomen uit het praatles-experiment van 
Henk Kreutzer. De data analyse moest in het licht staan van de 
wijze waarop de proefpersonen de teksten bestudeerden gedurende 
het experiment. Met name was men benieuwd naar individuele pa
tronen en de daarbij behorende overeenkomsten en verschillen met 
andere proefpersonen. Het laatste zou dan moeten resulteren in 
een mogelijke categorisering van proefpersonen. Aangezien de re
gistraties van elke persoon gedurende de drie opeenvolgende ses
sies in ruwe vorm zeer onoverzichtelijk en onbegrijpelijk waren 
werd gekozen voor een benaderingswijz'e wa'arin allereerst werd ge
zocht naar een algemeen profiel waardoor inzicht zou ontstaan met 
betrekking tot een wijze van tekstbestudering. 
Een algemene inventarisatie vond plaats op diverse facetten van 
de data: 

- zoals het aantal malen dat de 28 proefpersonen een bepaalde 
mode gebruikten ( frequentie). 
- de hoeveelheid tijd waarin men werkte in een bepaalde mode 
( totaal tijd). 

- het aantal malen dat men van mode wisselde (rnodewisselingen). 

De gegevens van deze inventarisatie om tot een algemeen beeld te 
komen worden beschreven in hoofdstuk 1 van dit verslag. 
Nadat inderdaad een algemeen beeld was ontstaan van de wij ze 
waarop proefpersonen teksten bestudeerden werd bekeken of er 
verschillen bestonden tussen personen uit de MET-fEKST konditie 
en personen uit de ZO,\JOEK-T~KST konditie. Deze verschillen worden 
eveneens gepresenteerd in het eerste hoofdstuk. 
Geleidelijk verplaatstste de data-analyse zich in de richting van 
het individu. Maar voordat werkelijk het individuele gedrag kon 
worden bestudeerd en beschreven werd eerst nog een analyse toe
gepast o•n proefpe•sonen te groeperen op basis van overeenkomsten 
in het bestudeergedrag. Hierbij werd gebruik gemaakt van een mul
tiple sealing tecl,niek, waardoor een zekere clustering plaats
vond. Hierna was het mogelijk om het individuele gedrag te plaat
sen in een bepaalde kontekst en mede daardoor werd het persoon
lijk gedrag begrijpelijk en inzichtelijk. Het groeperen van pers
onen op basis van gelijkenis en verschil van het bestudeergedrag 
van al Ie proefpersonen zal plaatsvinden in hoofdstuk 2. 
Kesumerend; om uiteindelijk het gedrag van een bepaalde deelnemer 
te beschrijven was het nodig om allereerst een algemeen beeld te 
creeren,waarna een onderscheid werd gemaakt naar konditie 
(MET-ZONDER TEKST), hierna volgde een groepering van proefper
sonen binnen een bepaal de kondi tie op basis van gel ij khe id en 
verschil in de wijze van tekstbestuderen en uiteindelijk kon door 
deze opzet het chaotische beeld van de ruwe data van elke proef
persoon worden omgezet in een · overzichtelijk tekstbestuderinp,5 
pa troon. 
Het schema op de volgende pagina toont de gevolgde werkwijze: van 
zeer algemeen naar specifiek. 

] 



Ce r e 1'dma ke11 voo r an,il yse 

lnventar1sat1e ten aanzi e n van gebruik modes 
vo o r Je 2ö prl) e f personen 

'Jveu1cht voor 14 pp. 
uit de ,11::T-t e kst groei 

C a t ego ri een I n de 
\I t 1 -t e ks t groep 

,, ultipl1• C..ca ling 

Beschr11v111g lnd1vidut>el 
bes turle•! rgedr ag 

; Jv er, 1 c h t voo r 1 4 p p. 

111 t de ZO~UI:: R-groep. 

Ca t Pgor1 ee n 111 de 
ZON I Jf h:- t e ks t gro ep 

deschri1v1ng lnd1vH..luet>I 
he~tudee rg erlrag 

:--Ja de af r onding van dit pro1ekt en de gevolgde analyse bleek deze 
henaderi11gswi1ze ( algemeen - s p.~c ifiek ) e rg ve rhelderend . \lijn 
in z i ens was he t voo r af ui !gebre id 1nventrtriseren ~ n he t vaststel

len van eeri alg emee n be el dt.en ge lukki ge keu,e. 
i)1 t ;Itga ng spun t ,naakte het m ogrl iJk de dat,1 op juiste wij ,e t e 

interµret e r e i;i ZePr v e rh elderend ,vas eve neens de multiple sc.i l1ng 

t ec hniek. M e t behulp van de,e techniek, e11 cJan •11 e t n.ime ePn tNee
-rl, ,11e11s 1on e le analyse, was he t rnogeli1k de ee rs t e verband1·n vast 

t e' st•!l leri t u~sen rle proefpers.inen . 

IJe \'•)l)~<'•i de pagIn.-1 t•HJ11t h l.' t rl' sult,1at v.1 11 .1e :nuit 1plt• se 1 I111g 
t• ·Lh,11t•I,, . : )1:1 1' 'A.1\ geha Sl•t• rd <>il ,,nd e rl1ng c c- ,rr~•I.Jt ll'S. 
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MET-TEKS1 

PP. 
15= 8 
16= 9 
17= 19 

• 18= 25 
19"= 26 
20= 31 
21== 36 
'l.2= 42 
B== 43 
24== 48 
25== 54 
26= 56 
27== 58 
28= 64 

0 
ZONL>rn-HKST 

p P. 
1= 2 
2= 4 

3= 10 
4== 15 
5= 16 
6= 33 
7== 37 
8= 46 
9= 51 

10== 52 
11== 53 
12== 65 
13== 66 
14== 68 

Ondanks het feit dat deze techniek niet alle rel,tties even exact 
weergaf was het zeer zeker belangrijk in de aanzet tot een 
groepering van de ppn. 

De ze ,net hode c re eerde eeri raamwerk hetgeen het mogelijk maakte om 
inlicht te verkrijgen in het tot dan toe onoverzichteliJ ke geheel 
van 28 ppr1 •• 

Voor een uiteindelijke indeling van ;:r,)epen en voor het vast
stellen van overeenkonsten rnoeHen uiteincielijk toch de ind
ividuele ruwe gehevens worden bekeken en vergeleken. 
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LJ1 t hoofJstuk zal een algc,ncpn bee ld schetsen van de ,vi1 Le waar r) r, 

de 28 rroef personen de teksten t !JrlPns het ex pe rIrnent he
studee rde n. l)onr gebruik te maken van versch ill endP analyses Is 
getracht het stude•'r;(edrag van rle proefpersonen ( verder ppn.) t e 
illustreren. 
Dit kan wo rden gezien als een vorm van feed-back op het 
experiment. 

Door de1e inventarisatie zal o.a. duideli1k worden welke modes 

wer<if'n gebru ikt, de verande ring en geduremle de 3 opeenvolgf'nde 
sessies, he t aantal modewisselingen, het onderscheid t11ssen rpn. 
uit rle Ml:T en Zü,"DER tekst kond1tie, et c . 

In dit hoofdstuk ,al daarenteg<'n ~ worden ingegadn oµ het ge
drag v an de individu ele deelnemer. Het beschri1 ven van de 1n div1-
duele pp. za l plaats vi nd e n in het hç>U fdstuk hetgeen hierop volgt. 

[Je analyses van de gc>gevens w elke in dit eerste ho<>fdstuk wordf'n 
toeg elicht hebben betrekking op 28 ppn. H ie rvan bevonden 1ich 14 
perSunen in rle groep uit de Ml:T- fl:K:iT konditie en 14 personen in 
de groep uit de ZU '-.IJEK-TEt\ Sl ko nd1t1e. 
In deze onderzoe ksstage vond b11 aanvang van de ciita-anal yse 
eerst ee n inventarisatie pl aats van <Je gegevens welke .-.aren 
voo rtg eb ra ch t doo r registraties gedurende <Je drie sessies van he t 
exper11nent. U it het ondersta,inde ,al bl11ken dat 111 eerste In

stantIe d ri e facetten va n de rlata ,,.. e rden be'durlecrrl . 
'Ja 1nv e ntJrisat1 e v an de data , w e lke in dit ho o fdst~k w o rd en be
schreven, vond tevens een ,ne e r spe c ifieke interpr,: tatie plaats 
met 1-wtrekk,ng to t het rers,)()nl11ke en 1nd1vidul'le s tudeer;( erlrctg 

van de pr()dP€rsoon. Dit la,ltste z al echte r worden beschrevpn ,n 
het vulgende hootJstuk. 

~u zal worrlen ove rgeg aa n tut Je bespreking van rle 1 fa cP tten 

welke vanuit diverse i nvalshoeken ,ver den geanalyseerrl. fle 
ra ppor t age van de hier besproke> n fa ce tt en e n dp da<1rlJij hor ende 
analyses zal berwrkt olijven t o t rle meest rele va nte vo,ir dit on
de r Loek. 
Ue volgende f.icettt>n van <k ,L1t d " erdcn uItvocrIg gec1 nalyscerrl: 

- 1. l)e frpqucntie van gebruik va n ee n hepaalde mode . 
- 2. l)e t1J<1Sduur van hantl.'rt>n van een bepaalde mode . 
- 3. Het aarltal modewissel,ngen. 

Met name 1al worde11 beschreven de wi1ze waarop de µpn. de J 

mogel1j ke mod<>s (woo rd, poo rt en zin ) hanteerden. Voor rl e 

rlu1d el iJ khe1d het volgenrle; 
- de 1_1_n_::i::,:iQ_d_g_ werd gebru ikt om de t e kst 111 zuiver engels af t e 
lu isteren, t o tdat de pp. dat wenste te stoppen. 

- de ~Q~Q_-~n<:!_d_e gaf de mog e lijkheid een woord los t e bel uist ercn, 
zo v,-i a k rnen maar wil de. 

- t ens lott e kon de pp. rle .IJQ.Of.!:._m.9~ ç hanteren om een w oo rd t e 
hoirf'n, uitgesproken in de lnpenje 11n. i)t•ze la a tq en • uItge
pn,irde ' woorden kl onken d•J<Hgaans ande rs dan wann ee r ,e l os w e r

den uitg espr o ken. 

lle h"venst,-1,1ndc facetten wPI ke "'·erd,·n geanalyst'erJ ,.,aren n<>oJ-

1aJ.. el 11k vo,Jr h ,-, t In t e rpr,•t ,'rt>ri van h e' ! u1t,!1ndcl11ke 1nd1 v1rluele 
ti,,, t 11cl1• (• rg <·dr ,1g . 
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1. Frequent ie van gebruik van bepaalde mode. 

Met frequentie wordt bedoeld elke registratie welke tot stand 
komt door met de pen de tekst aan te raken. 
De frequentie waarmee een proefpersoon een bepaalde rnode ge
bruikte werd op verschillende manieren geanalyseerd. In de 
analyse van de frequenties werd in de meeste gevallen de zin-mode 
uitgesloten. Oaar de computer in de zin mode ges chakeld kon zijn 
terwijl dan geen registraties plaatsvonden. Bij de mode woord en 
poort was het altijd zo dat bij het aantippen van elk woord een 
registratie plaatsvond. 

A. Op de eerste plaats werd . nagegaan of er verschil bestond tus
sen de 4 teksten (Pizarro, Detective, Speeding en lslands) met 
betrekking tot het aantal keren dat mode woord en/of poort werd 
gebruikt. 
Ueze analyse was gericht op de gegevens van alle 28 proefper
sonen. 
Tevens werd geen onderscheid gemaakt tussen de sessies. Het is 
een totaal overzicht van 3 opeenvolgende sessies samen. 

Grafiek 1. Mode woord- en poort frequenties in de 4 teksten. 
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Up:nerk,ngen n.a.v. grafiek 1. 

-- In de 4 teksten werd het meest gebruik gemaakt van de mode 
woord. 
üe mode poort werd in alle teksten zeer duidelijk minder vaak 
gebruikt. 

· - -Woord- mode. 
In de 3 teksten Pl,15,DE werd ongveer even vaak gebruik gernaakt 
van de mode woord. Echter in de tekst Speeding werd in ver
gelijking met de 3 overi 6e teksten iets vaker gebruik gemaakt van 
dewoo rd-mode. 
--Poort-mode. 
Weinig verschil valt te ontdekken tussen de 3 teksten PI ,15,SP. 
In de tekst Oetective maakten de ppn. wat vaker gebruik van de 
poort mode. 

B. Op de tweede plaats werden frequenties bezien van de 3 ver
schil lende modes ( zin, poort en woor,d) i~· het I icht van de 3 op
eenvolgende sessies. 
Met sessie is bedoeld het tijdstip dat de pp. aanwezig Nas op het 
lf'O te Eindhoven. Kan men verschillen konstateren tussen bijv. de 
eerste en laatste keer dat de pp. het IPO bezocht ? 
In grafiek 2 is dit geanalyseerd voor de frequentie van mode 
woord, poort en zin. 
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Grafiek 2. 
Frequenties van gebruik zin(!)-,woord- en poo rt mode over 3 ses
sies. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 2. 

-- Het gebruik van de poort mode nam over de 3 sessies sterk af. 
-- De frequentie in gebruik van de woord mode nam iets af na de 
eerste sessie. In de laats~en derde sessie werd de woord-mode in 
vergelijking tot de voorafgaande sessie het meest gebruikt. 
-- Verondersteld kan worden dat personen die in de eerste twee 
sessies gebruik maakten van de mode poort dit in de derde sessie 
omzetten in het gebruik van de mode woord. 
-- Het aantal registraties van de zin mode nam over de drie ses
sies eveneens af. Hieruit kan niet worden gekonkludeerd dat men 
minder gebruikmaakte van deze mode. 
Aangezien dit middels de registratie van frequenties niet 
duidelijk kan worden. Als de computer in de zin-mode ge- schakeld 
werd dan kunnen geen registraties voorkomen. De frequentie gege
vens van de zin mode werden in deze grafiek geplaatst om aan te 
geven dat de ppn. rustiger te werk ~aat en bijvoorbeeld lang
duriger de zin-mode hanteerden. Voor een beter inzicht in het ge
bruik van de zin-mode door de ppn. verwijs ik naar het volgende 
facet ( tijd). 
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C. Op de derde plaats werd gekeken naar het totaal aantal f~~-
.9~~n~i~~ van mode woord, JX>Ort en zin samen. Dit met als doel het 
eftekt en de werkwijze te achterhalen over 3 opeenvol~ende ses

sies. 

Grafiek 3. 
Totaal aantal registraties van de modes poort, woord en zin samen 
(totaal) over de 3 opeenvolgende sessies. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 3. 

-- De frequenties van mode zin+ mode woord+ mode µoort nemen 
wat betreft het totaal aantal registraties sterk af na sessie 1. 
Als de sessie 2 en 3 worden vergeleken dan schijnt het aantal 
keren dat JX)Sities in de teksten worden aangetipt zich te sta
biliseren. Een gering hogere frequentie is te konstateren in de 
derde en laatste sessie t.o.v. de tweede sessie. Dit is waar
schijnlijk toe te schrijven aan het frequent gebruik van de 
woord-mode in de derde sessie. 
-- Hieruit zou men kunnen afleiden dat de ppn. in de eerste ses
sie de verschillende mogelijkheden uitproberen. Hetgeen het ~root 
aantal frequenties vc1n de 3 modes tot gevolg heeft. Na het uit
proberen hebben velen besloten de JX)Ort-mode duidelijk minder 
vaak te gebruiken. 
Dit betekende in de praktijk dat vnl. met de woord-mode ~epaal
rle woorden werden leselecteerd en belui~terd. 

10. 



2. Ue ti1dsduur van hanteren van een bepaalde mode. 

Uit berekende facet van de gegevens geeft wat betreft een totaal
beeld het beste weer op welke wiJze de ppn. de teksten bestudeer
den. Ook hier worden op dit moment al leen gegevens per groep be
schreven. Het facet tijdsduur heeft betrekking op de duur (de to
tale tijdsperiode) per rnode(.zin, woord en poort)dat de pp. over 
de gehele sessie in die bepaalde mode werkte. 
Van dit facet werden verschillende elementen nader geanalyseerd. 

_&,Op de eerste plaats werd nagegaan of er verschil bestond in de 

duur van het gebruik maken van een bepaalde mode in een bepaalde 
tekst ( PI, IJ E:, 1 S, Sf'). 

Grafiek 4. 
Tijd in een mode per tekst. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 4. 

-- !Je totale tijd dat de ppn. gebruikmaken van de mode- zin was in 
alle teksten het langst. . 
-- Het kortst hanteerde men in alle gevallen de mode poort. 
-- De woord mode werd in de 4 verschil lende teksten langer ge-

bruikt dan de poort mode, maar duidelijk korter dan de zin-mode. 
-- '\Is de versohil len van tijdsduur in een bepaalde mode over de 
vier teksten worden vergeleken dan zijn deze verschillen voor 
zowel de zin-,als de woord-mode gering. Uit beeld komt overeen 
als we de frequenties bezien welke werden besproken onder punt 1. 
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1-l. Verschil in de hoeveelheid tijd die de r,pn. gebruiken m.b.t. 
een ber,ac1lde mode dit gezien over de 3 opeenvolgende sessies. 

Crafiek S. 
Ti1d in een mode over 3 sessies. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek S. 
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-- In zowel ',je 1e, 2e als 3e sessie maakt men het langst gebruik 
van de zin-mode en het minst van de poort-mode. 
- - Woord-mode. 
De totale tijdsperiode dat men vertoeft in de woord-mode nam 
sterk af na de eerste sessie maar lijkt zich te stabiliseren als 
we de totaaltijd in de woord-mode bezien van sessie 2 en 3. 
--Poort-mode. 
De tijd in een 20 min. durende sessie dat men de poort-mode 
hanteerde nam sterk af als de 3 sessies worden vergeleken. 
-- Zin- mode. 
Het gebruik maken van de zin-mode nam toe over de 3 sessies. üit 
gaat waarschijnlijk ten koste van de tijd die men in de 
poort-rnodewer kte. 
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Om dit beeld te verd uidelijken zijn gemiddeldes berekend van de 
tijd dat deze 28 ppn. gebruik maakten van mode zin, woord of 
poort per sessie. 

Grafiek 6. 

Gemiddelde tijd in een bepaalde mode per sessie. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 6.' 

-- LJe gemiddelde tijd dat de 28 ppn. de zin-mode hanteerden loopt 
op van ruim 11 minuten in de eerste sessie naar ruim 14 min. in 
de derde sessie. 

-- De gernlddelde tijd dat de 28 personen de poort-mode hanteerden 
was over alle sessies erg laag. In de 3e en tevens laatste sessie 
was het gemiddelde ongeveer een halve minuut. 

In het algemeen kan men opmerken dat deze groep ppn. 76 '.t van 
de tijd de zin-mode hanteerden, 21 '.t van de beschikbare tijd met 
de woord-mode werkten en nauwlij ks 3 % van de totale tiJd de 
poort mode. 
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C. De analyse naar de tijd dat de 28 ppn. een hepaalde mode han
t~rden werd opgesplitst in twee subgroepen m.b.v. het criterium 
of de persoon d f komst ig was uit de MET - T 1: K S r of Z ONIJf K -1 1:. KST kon
dit ie van het experiment. 
Uiteraard spreekt het voor zich dat het al dan niet voor zich 
hebben van een leesbare engel se tekst een belangrijke rol speelt. 

Grafiek 7. 
Tijd per mode.Onde rsc he id .\\ ET-en ZONDER TEKST. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 7. 

-- Zin-mode. 
De zin mode werd in beide groepen het langst gehanteerd. Oe ppn. 
uit de MET-TEKST konditie gebruikten langer de zin-mode in ver
gelijking met de ppn. uit de ZONDER-Tl:KST konditie. 
Het gebruikmaken van de zin-mode nam over de 3 sessies ge
leidelijk toe voor de ppn. uit de MET konditie. 
Voor ppn. uit de ZONUER konditie lijkt de periode welke men re
serveerde voor de zin-mode zich te stabiliseren na de tweede 
sessie. Vergelijk dit laatste met ontwikkelingen ( toename) in het 
gebruik van de woord-mode. · 
- -Woord- mode. 

Oe ppn. uit de ZONDER-TEKST konditie gebruikten gemiddeld de 
woord mode langer dan de ppn. uit de MET-TEKST konditie. Voor 

personen met de ·\IE f-TEKST konditie nam het gebruik van deze mode 
geleideliJk af over de 3 sessies. 

Proefpersonen die geen tekst voor zich hadden gebruikten in de 
derde sessie de woord-mode vaker in vergelijking tot sessie 2. 
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- - ru ,J r t - •11uue. 
Personen uit de ,1[:T-TEKST groep gebruikten de poort-mode niet 
vaakrn aa r vaker en langer dan ppn. uit de ZON;JEK-TtKST groep. 

~ Tevens werd voor de tijdsgegevens gedetailleerd nagegaan wat 
net gebruik was van de verschillende modes uitsluitend gedurende 
de derde en tevens laatste sessie. De berekening vond plaats met 
4 intervallen van 5 minuten.Zoals reeds eerder werd opgemerkt 
veronderstelden'i'in deze derde sessie een stabiel studeerpatroon. 
Vandaar deze extra aandacht naar het gebruik van zin,woord en 
poort binnen deze laatste sessie van het experiment. 
In grafiek 8 treffen we de tijden aan in de 3 verschil lende 
modes. 

Grafiek 8. 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 8. 

3 4 

-- De zin-mode werd door allen (28 ppn.) zeer veel gebruikt in 
deze derde sessie. Cem,ddelçJ kwam dat neer op ruim 14 rninuten. Oe 
sterke af- en toename over de 4 intervallen is te verklaren door 
verschillend gedrag van personen uit de MET en ZONDE!-< TEKST kon
ditie, zie hiervoo r de grafieken 9 en 1U. 
Woo rd-mode werd durrielijk veel minder lang gehanteerd door de 
ppn. Gemiddeld over de 4 intervallen ruim 4 minuten. l>e 
porJrt -rnorle werrl slechts spHarj isch gebruikt. /S 
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Grafiek 9. 

Onder O werd zojuist de derde sessie in 4 intervallen beschreven 
voor het totaal van 28 ppn. dit zal in grafieken 9 en 10 nader 
worden gespecificeerd voor resp. de 14 ppn. uit de MtT tekst 
groep en voor de 14 ppn. uit de ZO:--JOE~ tekst groep. 
Dit vanwege het grote onderscheid inwerkstijlen van de twee ex

perimentele groepen. 

In grafiek 9 zijn de tijden per mode weergegeven voor de ppn. uit 
de MET tekst konditie. Ook in dit geval is de laatste sessie op
gedeeld in 4 intervallen van 5 minuten. 
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Opme rking en n.a.v. grafiek 9. ( 1\let tekst). 

-- In totaal werd door personen uit de .\iET-TEKST konditie het 
meest gebruik gemaakt van de zin-mode. Gemiddeld bijna 16 mi
nut en. 
l>e woord-mode zo'n 3 minuten en de poort mode gemiddeld ruim 1 
rninuut. 

· Vooral in het derde interval van 5 minuten lijkt men erg vaak de 
zin-mode te hanter en, dit werd min of meer gekombineerd met het 
langer har,teren van de poort-mode in hetzelfde in- terval. 
Ue wo,Hd-rnode nam vanaf de eerste minuten van de laatste sessie 

!/ 
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Grafiek 10, 
ZONüU<-1 EKSTkonditie, 
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Opmerkingen n.a.v. grafiek 10,(Zonder tekst), 

-- Ook in dit geval werd de zin-mode het langste gehanteerd. Ge
middeld ruim 13 minuten. De woord-mode werd gemiddeld bijna 6 mi
nuten gebruikt en qe poort.-mode zo'n 40 seconden. 
-- De zin-mode nam reer sterk af na de eerste 5 minuten en daar
na eveneens over de 3 resterende intervallen. 
-- üe woord-mode nam konstant toe, 
-- IJe poort-mode werd nauwJijks maar wel steeds op het zelfde 
niveau gehanteerd. 

In de vergelijking van grafiek 9 (Met tekst) en 10 (Zonder) is 
het meest opmerkelijk het gebruiken van de woord- mode. In de 
tekst-bestudering lijkt de groep MET-TEKST na de eerste 5 minuten 
te kie zen voor het I uisteren ( zin-mode) en het checken van woor
den met de woord-en poort mode. De ppn, uit de ZONIJE K-T EKST kon
ditie daarentegen kiezen na eerst ge- luisterd te hebben met de 
zin-mode in het eerste interval van 5 minuten voor het checken 
van woorden door relatief lang in de woord-mode te werken. IJe 
poort-morle werd daarbij in ver- gelijking met personen uit de 
MET-TEKST groep nauw lij ks ge- brui kt. 
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3. He t aantal modewisselingen. 

Tot slot van dit eerste hoofdstuk zal nader worden ingegaan op 
het wisselen van modes . In het experiment was he t mogelijk om 
bijvoorbeeld na het luisteren naar een tekst middels de zin-mode 
over te schakelen op de woord mode of op de poort mode. Het om
gekeerde was uiteraard ook mogelijk. Door het analyseren van de 
wisselingen zou o.a. duidelijk kunnen worden op welke wijze de 
ppn. de modes hanteerden, of met andere woorden in welke volgorde 
zij dat deden. 
Schakelde men vaker van de zin-mode over op de µoort mode of 
juist vaker naar de woord mode? Werd de woord mode gevolgd door 
de poort mode l Hoe vaak wisselde men van mode? 
Een aantal vragen worden beantwoord in grafieken 11, 12 en 13. 

In grafiek 11 wordt ingegaan op het totaal aantal modewisselingen 
dat plaatsvond, zowel voor de groepen MET en ZONOEK tekst als 
voor beiden (28 ppn.). In . de gra)iek - tr effen we het verloop aan 
over 3 opeenvolgende sessi es. In de grafiek is geen onderscheid 
gemaakt tussen de 3 verschillende modes. Zie voor dit laatste as
pekt grafiek 12 en 13. 

Grafiek 11. 
Aantal modewisselingen over 3 sessies. 
Voor proefpersonen uit de MET, ZONUEK tekst konditie en voo r 
beiden. 

"'6 ~,,. 
~ .., 

"<' o" <Y e, ,. ,,,, 
e, t 

SESSIE : 1 2 3 



Upmerk1ngen n.a.v. grafiek 17. 

- C3e1den. Het aantal modewisselingen nam zeer dramatisch af als 
we de eerste sessie vergelijken met de tweede sessie. Dit gedrag 
is waarschijnlijk toe te schrijven aan het uitproberen en 
kennismaken met de mogelijkheden in de eerste sessie. 
Het beeld lijkt zich voor de 28 ppn. in deze 'beiden' groep te 
stabiliseren na de tweede sessie. 
In de derde sessie wisselde men gedurende 20 minuten gemiddeld 
ongeveer 1 Ux. 

- ZONDE K. De ppn. uit de Zonder-tekst konditie wisselen vaker van 
mode dan de ppn. uit de Met tekst konditie. Ook bij de Zonder een 
sterke afname na de eerste sessie, en een zekere stabilisatie na 
de tweede sessie. Het verschil tussen 2e en 3e sessie is gering. 
In de 2e sessie wisselde men gemiddeld 14x, en in de laatste ses
sie 13x. 

- MET. Deze groep werd gekarakteriseerd door een geringer aantal 
modewisselingen dan de ppn. uit de Zonder groep. In de 3e sessie 
wisselde men ongeveer k van mode. Dit is ongeveer sui in ver
gelijking met de Zonder groep. 

In de vergelijking van de MET en ZONLJEI< groep valt op dat de ppn. 
uit de MET tekst groep minder vaak wisselen. Waarschijnlijk kan 
dat worden verklaard door het feit dat de Zonder tekst groep geen 
leesbaar engel se tekst voor zich heeft.De pp. uit de MET tekst 
groep kan met het oog zojuist gehoorde woorden herhalen. De pp. 
uit de Zonder tekst groep moet voor herhalingen naar de woord 
en/of poort mode. 

Grafiek 12 en 13 bestuderen specifiek de inhoud van de wisseling
en. 
Door welke mode worJt een bepaalde mode gevolgd r Uit reeds eer
der beschreven analyses en grafieken is gebleken dat de meeste 
ppn. het langst in de zin-mode werkten. Hoe kwam men in de zin
-mode terecht'? Waardoor werd de zin mode vaak gevolgd? 
Zie voor het wisselen en de frequentie daarvan grafiek 12 en 13. 
Eveneens is in deze grafieken het volgorde effekt geanalyseerd. 
Hierdoor kwamen verschillen aan het licht tussen le, 2e en 3e 
sessie. 
In grafiek 12 zijn de resultaten weergegeven voor de 14 ppn. uit 
de ZONDER tekst konditie. In grafiek D zijn de resultaten aan-
1<:egeven voor de 14 ppn. uit de MET t~kst konditie. 
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Grafiek 12. Ue 6 mogelijke rnodewisselingen.Ceanalyseer<i over 3 

opeenvol ~ende sessies. 
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l)e belangrijkste opmerkingen n.a.v. grafiek 12. 

- [3ijna in al Ie gevallen loopt het totaal aantal wisselingen van 
de 1e naar de 3e sessie terug. Dit m.u.v. het wisselen van 
woord naar poort, van woord naar zin en van zin naar woord. 
Deze laatste 3 kombinaties namen na de 2e sessie iets toe. 

-Als we de 3 sessie vergelijken dan blijkt dat in al Ie sessies 
het meest gebruik gemaakt werd van de kombinatie woor'1 •••• zin. 
Wat betreft frequentie volgde in alle sessies hierop de kom
binat ie 
zin - - woo rd. 
Gedurende de eerste twee sessies stond.de kombinatie 
zin •••• poort wat betreft frequentie op de '3e plaats. Echter in 
de derde en tevens laatste sessie werd zeer minimaal iebruik 
gemaakt van deze kombinaties. Het gebruik van de kombinatie 
zin •••• poort nam reeds sterk af na de eerste sessie. Het minst 
vaak werd rle woord mode gevolgd door de poort mode. Dit beeld 
is het duideli1kst voor de eerste twee sessies. 

- In de derde sessie besloten de 14 ppr,. vooral te werken met de 
woord 

en zin mode. Deze kombinatie woord •••• zin en zin •••• woord heb
ben dan ook de hoogst frequentie. 

Als we grafièk 12 vergeli1ken met grafiek 13 dan bli1kt rlat het 
aantal mode wisselingen voor de MET Tekst groep beduidend lager 
liggen. Zie ook grafiek 10. 

",. 
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t)c lwl ,rngrijkste or,merkingC'n n.a.v. grdfil'k lJ. 

-Voor alle kombinaties loopt de frequentie van het aantal wis
selingen duidelijk af. 

In de 3 sessies is de kombinatie woord.,..zin het meest 
populair en de kombinatie poort-,+woord het minst. 
- Opmerkelijk is tevens de grote afnarne in frequent ie van dè ko!'TI
binatie zin-+woord na de eerste sessie. 
In de 3e sessie blijft deze ko;nbinatie op één na de belangrijkste 
in verband met de overige 5 mogelijkheden. Wat betreft frequentie 
is deze kombinatie ten aanzien van sessie 1 sterk afgenanen. 
- De grafiek geeft de indruk dat de ppn. voornamelijk luisteren 
met de zin mode en dit nu en dan onderbreken om een woord te 
checken 1net de woord mode. 
- het beluisteren van woorden in de woord mode werd zeldo,gevolgd 
door de poort mode. D:t !Jg ~~:g~r:~s :n de lijn der verwachting. 
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Hoofdstuk 2. 

Inleiding tot dr bespreking van 

individuele bes tudeerpa tronen 
en een categoriseringssysteem daarvan. 

In tegenstelling tot het voorafgaande hoofdstuk hetgeen meer be

trekking had op algemene en overLichtsgegevens van al Ie proefper
sonen, zal de basis voor dit hoofdstuk het individuele werkgedrag 
van de proefpersonen zijn. 
Voor het samenstellen van dit hoofdstuk zijn de registraties van 
elke persoon tot in de details bestudeerd, 
Van elk individueel werkpatroon zal in het volgende steeds een 
samenvattend profiel worden beschreven. Hierdoor wordt in 
schrijftaal weergegeven op welke wijze de pp. gestudeerd heeft. 
Hèt reconstrueren van de individuele bestudeerwijze was éën van 
de doelen van dit onderrnek. Tevens lag het in de lijn van deze 
onderzoeksstage de mogelijkheden te be Lien van het komen tot een 
mogelijk categoriseringssysteem. 
Met zo'n systeem zouden dan eventueel de verschil lende pa tronen 
geordend kunnen worden. 
Een categoriseringssysteem werd in dit onderzoek bewerkstelligd 
waardoor de grote verscheidenheid in werkpatronen tot een over
zichtelijk aantal categorieen kon worden teruggebracht. 
Dit systeem zal in ditzelfde hoofdstuk worden besproken daar de 
individuele cases in dit systeem zijn ingedeeld. üe individuele 
cases zullen als het ware in de kontekst van het categoriserings
s ys teem worden bes pro ken 

In het volgende zal dus een overzicht worden gegeven van de grote 
verscheidenheid in mogelijke individuele patronen welke zich 
voordeden gedurende het bestuderen van de teksten door de :28 
proefpersonen die betrokken waren in dit onderzoek. De be
schrijving in details van elke (1) proefpersoon is tevens onde r
gebracht in het categoriserings-systeem. 

Nu zal eerst worden ingegaan op het categoriseringssysteem. 

l:3ij de verscheidenheid in pa tronen en het groeperen van de in

dividuele patronen moet de lezer zich realiseren dat er in het 
bestudeer- gedrag in principe drie basisgedragingen mogel i jk 
waren. 

Op de eerste plaats kon de proefpersoon naar de tekst 
luisteren middels de Zl:---J-mode. 
-- Op de tweede plaats kon de proefpersoon tijdens de bestudering 
aparte woorden beluister en ,net zowel de WOO RIJ- als ~)ORT- mode . 
-- Tenslotte bestond het alternatief orn gedurende een bepaalde 
periode geen van de Lojuist genoemde modes te hanteren. 

üit laatste kwam dan neer op het voor zichzelf lezen van de 
tekst. 



Kortom er bestonden drie pure vormen van bestudeermogelijkheden; 

> > A.L uis te ren (zin- mode) 
> >B.C hec ken (woord-poort mode) 
>>C.Lezen (geen mode) 

Met deze drie basisvormen is het theoretisch mogelijk te komen 
tot het formeren van zeven verschil lende categorieen; 
A, B, C, NB, NC, B/C, A/H/C. 
Naast de drie pure vormen (A,B,C.) kwamen aller lei kombinaties 
voor. Zoals een persoon die naast het luisteren naar de tekst met 
de ZIN-mode enkele woorden liet horen met de WOORD en/of POOKT 
mode. Dit is dan de kombinatie luisteren-checken (NB). Hiervan 
werd overigens in de meeste gevallen gebruik.van gemaakt. (14 van 
de 28 proefpersonen). 
Tevens is het mogelijk dat de persoon in de tekstbestudering 
luisterde en las In dit geval werden geen aparte woorden opge
vraagd en beluisterd middels de woord- en poort mode. De persoon 
kombineerde het luisteren naar de tekst met periodes waarin de 
persoon voor zichzelf de tekst of een gedeelte daarvan doorlas. 
De computer stond in zo'n geval als het ware geparkeerd in een 
pauze- stand. Dit is de kombinatie luisteren-lezen (,VC). 
Ook kon men in een bestudeerpatroon al de drie mogelijke vormen 
gebruiken. Er waren proefpersonen welke zowel luisterden 
(zin-mode),als checkten (woord-poort -mode) en eveneens de tekst 
bestudeerden zonder mode. Dit is de kombinatie luisteren-checken
-lezen ( A/H/C ). 
Het categoriseringssysteem met een uitputtend aantal verschillen
de tekstbestuderingsmogelijkheden (strategieen) droeg nog steeds 
het gevaar in zich van onoverzichtelijkheid. 
Om deze reden wordt in deze rapportage een •• cirkel-model •• 
gehanteerd. 
Elke persoon is binnen dit model snel te plaatsen en terug te 
vinden. Eveneens is in een oogopslag het verschil en de overeen
komst met de andere proefpersonen inzichtelijk. 
Zie voor de uitwerking van dit cirkel model de volgende pagina. 



Hieronder zijn met behulp van cirkels de zeven mogelijke bestudeerpatronen 
weergegeven, 

A A/C C 

A = Lui stern (zin-mode) 

B = Checken (woord-en poort) 

C = Lezen (geen mode) 

A/1:3 = Luis ter.en en checken. 

B A/C = Luis te ren en lezen. 

8/C = Checken en lezen. 

A/8/C = Luisteren,checken en lezen 

Het indelen van de individuele bestudeergedragingen met behulp van deze drie 
basisvormen (luisteren, lezen, checken) in zeven verschillende groepen levert 
een raamwerk waarin alle proefpersonen zijn onder te brengen. Door het plaatsen 
van de ppn . in één van de zeven categorieen ontstaat ook een groepering van de 
individuele patronen in clusters. 

Uiteraard blijven opval lende individuele verschillen aanwezig ondanks dat men 
deel uitmaakt van een zelfde groep, bijvoorbeeld A/8. Elke bestudeerwijze is in 
wezen uniek. Mede hierdoor werden enkele van de 7 categorieen in een en kel 
geval verder opgesplitst naár sub-categorieen, zoals zal blij ken uit de latere 
bespreking. Bijvoorbeeld in de categorie A/U ( luisteren-checken) ontstonden na 
analyse een aantal sub-categorieen. De ppn. maakten in hun bestudering wel 
allen gebruik van checken en luisteren, daarom werden zij ingedeeld in de groep 
A/U. Maar op grond van de strategie die daarbij werd gehanteerd kon bij 
sommigen in een categorie een grote mate van overeenkomst of verschil worden 
geconstateerd. Was er tussen proefpersonen een grote mate van overeenkomst dan 
werd een subgroep geformeerd binnen een categorie. Meestal bestond een subgroep 
uit twee proefpersonen. 

Het bovenstaancle model met alle theoretisch mogelijke bestudee r
gerlragingen zal op de volgende pagina worden ingevuld voor de 28 
proefr,ersonen welke aan dit experiment deelnamen. 



A. luisteren 

c. lezen 

B . checken 

• "2 zonder tekst 

Naar aanleiding van het bovenstaande cirkel-model kan in zeer 
algemene termen, dus zowel voor personen uit de MET-en ZONOER 
tekst konditie, het volgende worden gekonkludeerd: 

A.Van het totaa l van 28 ppn. werkten 18 ppn. (= 65%) met de 
zin-mode en de woord-poort mode. Dus een meerderheid van de 
deelnemers luisterden hoofdzakelijk naar de teksten en tipten 
daarnaast nu en dan een woord aan met voornamelijk de 
woord-mode om het geselecteerde woord nogmaals te horen. 
Opmerking : 
Het spreekt voor zich dat deze 18 ppn. in het juist aangegeven 
patroon t och nog 'sterk kunnen verschillen. Zie voor een clus
ter ing van deze 18 personen en de gedetailleerde individuele 
verschi ll en tussen de proefpersonen Hoofdstuk 2 van dit ver
slag. 

B.Vijf van de 28 ppn. (=18%) luisterden gedurende de 20 minuten 
durende sessie hoofdzakelijk naar de tekst. Voor onderlinge 
verschillen zie opmerking onder A. 

C.Vier personen (=14%) luisterden naar de tekst, maar maakten 
daarnaast tevens gebruik van de mogelijkheid om woorden apart 
op te vra~en. Deze 4 personen reserveerden enkele van de 20 
beschikbare minuten voor het voor zichzelf doorlezen van de 
tekst. Dit laatste zonder dat daarbij gebruik gemaakt werd van 
de computer.Zie eveneens de opmerking onder A. 

D.Slechts 1 persoon (=3.5%) bestudeerde de teksten door 
uit sluitend met de woord-mode te werken. Deze persoon maakte 
geen gebruik van de zin-mode, noch van de gelege nheid om de 
tekst voor zichzelf te lezen. 



Het indelen van de personen in dit 7- categorieen systeem is gebaseerd op een 
analyse van de registraties in de voor de proefpersonen laatste (derde) sessie 
van het experiment. Oaar in deze derde sessie gebruik gemaakt werd van een min 
of meer stabiel gedragspatroon als gevolg van oefening en ervaring in de eerste 
en tweede sessie van he t experiment. 
M.b.v. dit model en categorieen-systeem is het in ieder geval mogelijk de grote 
verscheidenheid van bestudeer-patronen te ordenen en nader te hanteren in een 
mogelijke vergelijking naar toetsresultaten en/of leerlingkenmerken welke 
werden vastgesteld bij aanvang en na afloop van het experiment. 

Vervolgens zal nu worden overgegaan naar een afzonderlijke bespreking van de 
proefpersonen in de MET-TEKST konditie (totaal 14 ppn.) en van de proefpersonen 
in de ZONOER-TEKST konditie (totaal 14 ppn.). 
Voor de analyse en de indeling van de personen in het model was het zinvol deze 
twee expe rimentele groepen te scheiden daar het bestuderen van een tekst en het 
al dan niet gebruik maken van een mode sterk afhangt . van de omstandigheid of 
men wel of gee n leesbaar engelse tekst voor zich heeft. 
Dit had als gevolg voor het categoriserings systeem dat een proefpersoon uit de 
MET-TEKST konditie niet ingedeeld kon worden in een categorie of 
subcategorie met een persoon uit de MET-TEKST konditie. 



INLJIVIUUELE PATf<ONl:N l:N EEN CATEGO~ISrnlNG. 

• Proefpersonen in de MET-TEKST konditie. • 

Nu zal worden overgegaan tot de bespreking van de proefpersonen welke in het 
ex-periment over een leesbare engelse tekst konden beschikken. Zoals reeds 
eerder werd opgemerkt in de inleiding zal niet alleen van elke persoon een 
individueel werkprofiel worden behandeld maar tevens is getracht te komen tot 
een zinvolle indeling in groepen (categorieen) en subgroepen. In het volgende 
zal eerst de indeling van de ppn. in het cirkel- model worden uitgewerkt. 
De 14 personen welke tot de MET-TEKST- kondit ie behoorden werden al Ie" 
ondergebracht in het cirkel-model. 
Zoals zal blijken ontstonden door de indeling van de perS9nen,in het model een 
aantal groepen van ppn. welke onderling ongeveer hetzelfde bestudeergedrag 
vertoonden.( subgroepen). 

De personen in de MET-TEKST konditie konden worden verdeeld in drie 
verschil lende groepen. 

De ppn. Y,36,64 zijn ondergebracht in de eerste groep A (Luisteren), 
-- De ppn. 8,1Y,:l5,42,48,56,58 zijn ingedeeld in groep A/B (luisteren-checken). 

Verder te verdelen in : A/8.1, :19,25 
A/8.2. :42,56 
A/U.3. : 8,48 
A/8,4. : 58 

-- üe ppn. 26,31,43,54 zijn ingedeeld in de derde groep A/B/C ( luisteren, 
checken, en lezen), 

De pure vormen checken (B=woord-en poort) en lezen ((=geen mode) kwamen niet 
voor bij deze proefpersonen uit de MET-TEKSf konditie. 
Ook werd in deze groep (met tekst) geen gebruik gemaakt van de alternatieven 
A/C en 8/C. 
De groep A/B werd opgedeeld in 4 subgroepen. 
De personen werden allen ingedeeld in het cirkel-model op de volgende pagina. 



•Cirkel-model• 

Proefpersonen uit de MET-TEKST konditie. 
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Vervolgens zal nu nader worden ingegaan op de hierboven staande groepen. 

Hierbij zal eerst een typering van de groep (A, A/B, en A/U/C) worden gegeven. 
Hierna worden dan eventuele subgroepen, bijvoorbeeld van A/8, besproken. 
Van elke groep en evt. subgroep worden eveneens al Ie individuele 
bestudeerpatronen tot in meer details uitgewerkt. Hierbij is geanticipeerd op 

het feit dat door de meer algemene bespreking van de groepen en de subgroepen 
de individuele kenmerken verloren zouden gaan. 

••• Groep A. De luisteraars.••~••• .. •••••••.••••••••••• 

In de groep 'de luisteraars' treffen we aan de ppn. 9,36,64. Zij maken 
voornamelijk gebruik van de ZIN-MOOE in de 20 minuten durende sessie. 
Proefpersoon 36 hanteerde zelfs uitsluitend de zin-mode. üe personen 9 en 64 

werkten de eerste 30 seconden in respectievelijk de poort-en woord mode, daarna 
eveneens al leen maar in de zin-mode. 
Nu zal worden overgegaan tot het beschrijven van de individue le cases. l.)oor de 
aard van de registraties in de A groep (vnl. zin-mode) kan worden volstaan met 
een korte beschrijving van het individuele bestudeerpatroon. 

Jo 



Pp. 36: lJeze p;JO. verwerkte m.b.v. uitsluitend de zin-mode 
------- drie maal de volledige tekst (lsland). 

Pp. 9: 

Pp.64: 

Waarvan de eerste keer met slechts 3 interrupties.Hierbij 
werd de pen 3 maal teruggezet in de tekst om een just 
gepasseerde passage nogmaals te horen. 
De tweede en derde keer komen regelmatig dubbele registraties 
van woorden voor. 
Op deze wijze werden bepaalde woorden meerdere malen beluisterd. 
In principe was dit een verkapte vorm van de mode poort en 
woord. 
De ppn. lijkt een woord te herhalen door de pen welke steeds 
in de zin mode staat nog eens op een juist gepasseerd woord 
te tikken. Het kwam zo'n 15 maal voor dat een specifiek 
woord 2 tot 3 keer werd gehoord. 
De pp. luisterde op deze specifieke wijze vaker naar 
woorden als; ' 
kn itwear(197 ),wrec king(287 ),Al most( 170),Contr ary( 11 ), their (220), 
environment ( 344 ). 

In de eerste 30 seconden van de sessie (lsland) laat de pp. 
m.b.v. de poort-mode het woordje •contrary' 

3 keer horen. Dit woord vormt het begin van de eerste alinea. 
De rest van de sessie luisterde de pp. m.b.v. de zin-mode naar 
de tekst. 
Tot aan de 15 e minuut liet de pp. een stuk horen en zette 
vervolgens de pen weer een stukje terug in de tekst om de juist 
beluisterde passage nog eens te herhalen. 
Dit terugzetten gebeurde meestal naar het begin van een alinea 
( 9x) of naar het midden van een alinea ( 3x ). 

Na 1x het woord •contrary' te hebben gehoord middels 
de woord-mode uit de tekst lsland, ging de pp. na het verstrijken 

van de eerste 30 sec. over op de zin-mode en gebruikte uitsluitend 
deze mode in de resterende 19.5 minuut. 
In deze 19.5 minuut luisterde de pp. eerst 4 minuten tot aan regel 23 
en keerde vervolgens terug naar regel 3 van de tekst waarna de pp. 
11 minuten luisterde van regel 3 naar 387 (=einde tekst). 
Wede ran keerde de pp. terug naar de aanvang van de van de tekst 
(regel 3) en lui~ter,de çe laatste 6 minuten nogmaals naar de 
volledige tekst (ta.t regel 333). 
Deze pp. werkte in deze derde sessie consistent in de zin-mode. 
Dit i.t.t. de eerste en tweede sessie van deze pp. in het 
experiment ( Speeding,Detect ive) waarin lange periodes 
luisteren werden gevolgd door woord en poort gebruik om juist 
gehoorde woorden nog 1x te herhalen. 

]I 



•••• Groep A/B/C. De luisterende-, lezende- en checkende persoon.••• 

In deze groep werden ondergebracht de proefpersonen 43,26,31,54 (=29%). Zij 

kombineerden allen het luisteren naar de tekst middels de zin-mode met het voor 
zichzelf lezen van de tekst en nu en dan checkten zij de tekst met behulp van 
een bepaalde mode (woord en/of poort). 
Uit registraties van de derde sessie, en de twee vooraf gegane sessies van deze 
4 personen bleek dat zij bepaalde periodes gebruikten om de tekst voor zichzelf 
te lezen. 
Zij maakten in zo'n periode dan geen gebruik van een bepaalde mode. De computer 
werd als het ware voor een aantal minuten geparkeerd in de mode woord of poort. 
Gezien de registraties van de overige 10 personen in de MET-TEKST konditie was 
het bestuderen middels lees-periodes min of meer utzonderlijk. Als alle ppn. 
in dit experiment worden bezien (28 ppn.) dan maken de meesten (24 ppn.) op 
deze ene groep A/8/C na konstant gebruik van een bepaalde mode. 
Het voor zichzelf lezen werd afgewisseld met een stuk luisteren (zin mode) en 
het hier en daar opvragen van een specifiek woord m.b.v. de woord- en/of poort 
mode. 
Proefpersonen 54 en 43 maakten beiden naast het luisteren (zin-mode) en het 
lezen slechts zeer incidenteel gebruik van de woord e,n poort mode. 

Persoon 43 las in totaal ongeveer 12 minuten , 
persoon 54 las 3.5 minuut, 
persoon 31 las 4 minuten en persoon 26 las 9.5 minuut voor zichzelf. 

Nu zal nader worden ingegaan op de individuele cases. 

pp. 43: Deze proefpersoon hanteerde de computer werkelijk als hulpmiddel. 
------- Als illustratie hiervoor eerst een kort overzicht van de eerste 

twee sessies van deze pp. op het IPO. 

De eerste keer (Pizarro) heeft de pp. de pen slechts 25x de 
woord-mode gebruikt om bepaalde woorden te laten horen. 
Deze woorden komen in volgorde voor zodat verondersteld kan 
worden dat de pp. tijdens het lezen van de tekst een bepaald 
woord wilde horen, 
In deze eerste sessie heeft pp.43 in het geheel de andere modes 
niet gebruikt (totaaltijd Woord= 20 minuten), 

In de tweede experimentele sessie (Speeding) heeft de pp. ee rst 
12 minuten naar de tekst ·geltiisterd in de zin-mode. 
De pµ. hoorde eerst integraal de gehele tekst. 
Hierna zette de pp. tijdem het luisteren (zin-mode) de pen 
4x terug in de tekst (zo'n 25 regels). 

De laatste 8 minuten stond de computer in de poort-mode. In oplopende 
volgorde selecteerde de pp. hier en daar (5x) een woord, en liet dit 
in de poort- mode horen. Woorde als; 
s tr angel y( 37) ,summoned ( 62) ,exceedi ng ( 200), tri fles( 272 ), 
ma intains(290 ). 
In deze laatste 8 minuten werkte de pp. nogmaals vanaf het begin de 
gehele tekst door met de poort-mode. 
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In de derde sessie (Detective) werkte deze persoon in de eerste 
6 minuten van de 20 minuten durende periode de tekst door met de 
woord-mode. Ue pp. liet in totaal Y woorden horen. Woorden als: 
cops( 1 6) ,ev e rywh ere( 2 6) ,de tee t ives ( 5ti) ,mar ri ag es ( 5 7), s hak y( 60 ), 
d i v o r c e ( 7 O ) , t an n ed ( 8 5 ) , r a t e ( 71 ) , prof e s s ion a 1 ( 7 4 ) • 
Uit de kontekst valt op te maken dat de pp. deze eerste 6 minuten 
de tekst voor zichzelf las en dit kombineerde met het incidenteel 
opvragen van een woord met de woord-mode. 

Hierna hanteerde de pp. gedurende b.5 minuut de zin-mode. Nu 
luisterde de pp. naar de tekst. 
Vanaf de 16e regel, waar de pp. was gebleven in de woord-mode, werd 
de tekst beluisterd. Ongeveer 2x per minuut zette de pp. de pen 
zo'n 4 a 6 regels terug in de tekst. 
De laatste 6 minuten stond de computer in de poort-mode. 
Slechts 1x liet de pp. middels de poort-mode (1) het woord 
"either• horen(128,regel 17). 
Dit vond plaats direkt volgend op het einde van de zin-mode. 
De laatste 6 min. kan de pp. de tekst voor iichtélf lezende hebben 
doorgewerkt. Theoretisch zou het ook mogeli'jk zijn geweest dat de pp. 
van verdere tekstbestudering heeft afgezien. 
Echter afgaande op de werkwijzen in de eerste- en tweede sessie 
en de eerste 6 min. van de derde sessie is het waarschijnlijk 
dat de pp. de laatste 6 min. van de derde sessie heeft gebruikt 
om de tekst nogmaals voor zichzelf door te lezen. 

Pp. 26 : Deze persoon~ gedurende de eerste 6.5 minuut de tekst (Pizarro) 
- ------ voor zich zei f door. 

Oe computer stond geparkeerd in de woord-mode. 
Dit zelfde pat roon deed zich ook voor in de eerste- en tweede 
sessie van het experiment (resp. Detective en lsland). 
Gedurende zo'n periode staat de computer in de woord mode ge
parkeerd, maar noch van deze mode (woord) noch een andere mode 
werd dan gebruikt. 

Na deze leesperiode van 6.5 minuut ging de pp. over op de zin-mode. 
Hier werd mee gestart op regel 3. Na 14 seconden schakelde de pp. 
voor 7 sec. over op de poort-mode om uit regel 10 en 11 twee 
woorden te laten horen;first(72) en some (83). 
Op regel 10 werd wederom teruggeschakeld naar de zjn-mode. 
Hiervan maakte de pp. 8 minuten en 45 sec. gebruik. In deze periode 
verzette de pp. 8x de: pen in de tekst. 

Aan het einde van de 20 minuten durende periode schakelde de pp. 
een laatste keer over, dit maal om voor 2 min ✓45 sec. gebruik te 
ma ken van de woord-mode. 
Ook in deze ruim 2 minuten~ de pp. voor zichzelf de tekst. 
Dit wordt duidelijk uit de ruwe gegevens. 
Gedurende dit interval selecteerde de pp. in de regels 8,9,10, 
12,14 en 21 een 7-tal woorden (discovered(60),Pizarro(71),existence 
( 76) ,passage( 105) ,rumours( 123) ,conf i rm at ion( 191). 

33 



Pp. 31: Deze proefpersoon startte de sessie (Detective) in de woord-
----- -- mode en stond voor 4 min✓14 sec. in deze mode. 

In dit interval vroeg de pp. 11 woorden op uit de verschillende 
gedeelten van de tekst. Kegels: 6,12,13,18,24,25,29 en 33. 
Hierbij werden woorden opgevraagd als: 
c ount e rpa rt s( 2 0) ,phys ic al ( 2 3) ,mar ri ages ( 5 7), t anned ( 85), 
d rawn(95 ),assaul t s( 140) ,de term ined( 187 ),compa r e( 199), 
beat ( 2 3 7) ,divers ion( 292) ,grind ( 311). 
Uit de registraties valt af te leiden dat ook deze pp. de 
tekst geruime tijd voor zichzelf las. 

De resterende 16 minuten werden door de proefpersoon gebruikt 
om middels de zin-mode naar de tekst te luisteren. 
In deze periode hoorde de pp. de tekst 2x. 

Pp. 54 : De derde sessie (Detective) werd gestart door 2 minuten m.b.v. 
------- de zin-mode naar de tekst te luisteren. 

In dit interval van 2 min. luisterde de' pp. naar de eerste 
25 regels van de tekst. 

Na deze eerste minuten volgde een periode van 3.5 minuut waarin 
de computer als het ware geparkeerd stond in de woord-mode. 
Slechts 2x vroeg de pp. een woord op. Uit regel 16 het woord 
does(185) en uit r egel 56 het woord underworld(470). 
Mede naar aanleiding van registraties uit de eerste- en tweede 
sessie (Pizarro,Speeding) kan worden afgeleid dat de pp. deze 
3.5 minuut gebruikte om voor zich zei f de tekst door te lezen. 

De laatste 14 minuten werden gebruikt om naar de tekst te luisteren 
middels de zin-mo de. 
In totaliteit luist e rde de persoon 1.5 keer naar de tekst. 
Zeer frequent (50x) onderbrak de pp. in de eerste 10 van de laatste 
14 minuten het beluisteren van de tekst. 
De onderbrekingen vonden plaats door hetze! fde woord een aantal 
keren aan te tippen of om de pen terug in de tekst te zetten. 
Woorden die met de pen in de zin-mode werden aangetipt waren o.a.: 
Uetect ives( 25) ,be ing ( 83) ,A( 1 Ob ), The( 182 ),Howeve r( 183 ),lf ( 369), 
counting(400). 
De laatste 4 van deze 14 minuten luisterde de pp. min of meer 
zonder onderbrekingen naar de tekst. 
Slechts 3x tipte de. persoon met de pen in de zin-mode bepaalde 
woorden aan. Uit .regel 3 The(6), regel 5 woord Another(12),regel 20, 
ui t reg e 1 2 0 T h is ( 5 3) , reg e 1 4 0 1 f ( 2 9). 

Mees tal tipte de persoon met de pen in de zin-mode een woord 
aan om een gedeelte van de tekst nogmaals te horen. 
Hierbij tipte de pp. vaak het eerste woord van een zin aan. 

1'1. 



.... Groep A/1:1. De luisteraars-checkers.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

In deze groep werden zeven van de veertien proefpersonen ut de MET-TEKST 
kondi tie ingedc el d. ( Proefpersonen: 8, 19,25,42,48,56,58). 
Het zijn de personen welke het luisteren naar de tekst (zin-mode) kombinccrden 
met het nu en dan beluisteren van aparte woorden middels de woord en/ of poort 
mode. 
Dit i.t.t. de groep A/8/C daar de groep A/8 niet gebruik maakte van de 
mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode de computer niet te gebruiken. 
In dat !aatste geval ontstaat het alternatief om de tekst een bepaalde tijd 
voor zichzelf door te lezen. Personen in de A/ 8/C groep maakten daar wel 
gebruik van. 

De groep A/8 verschilt van de groep A in de zin dat in groep A geen gebruik 
werd gemaakt van de mogelijkheid om woorden apart of in de kontekst van de zin 
(poort) nog eens te horen. 
Het luisteren (zin-mode) en het nader anitJyseren• met de woord/poort-mode 
gebeurde juist wel in de groep A/8. 

De grote groep van 7 personen die wat betreft gelijkenis van hun registraties 
van de derde en laatste sessie zijn onder te brengen in de overkoepelende groep 
A/13 zijn verder onder te verdelen in 4 subgroepen. 

A/ B. 1. Proefpersonen 19 en 25. 
A/ H.2. Proefpersonen 42 en 5 6. 
A/l3.3. Proef pe rsoncn 8 en 48. 
A/ 13.4. Proefpersoon 5 8. 

In het nu volgende zal steeds eerst een algemene toelichting worden gegeven van 
elke subgroep van de groep A/H. Na een inleiding bij elke subgroep zullen de 
individuele cases die daarbij behoren verder worden uitgewerkt. 

A/B.1. 

De personen 19 en 25 komen sterk overeen i n de totaaltijd die zij spendeerden 
aan het luisteren met de zin-mode. Beiden luisterden ongeveer 19 minuten naar 
de teksten middels de zin-mode. 
Heiden checkten incidentéel met de woord en/of poort mode. Het luisteren naar 
de tekst (zin-mode) werd voor beiden drie maal onder- braken in ongeveer 
dezelfde fase van de 20 min. durende sessie. 
Oe verschillen tussen de ze twee zijn zeer minimaal. 
Wat betreft werkwijze zijn deze beide personen van de 28 ppn. het meest 
identiek. 



Pp. 19 : LJe µp. luisterde voornamelijk met de zin-mode naar de tekst 
------- (Detective). 

Pµ. 25: 

In totaal was deze persoon 19 minuten ingeschakeld in 
de zin-mode. 
Incidenteel werd daarnaast gebruik gemaakt van de woord
mode (= 1 minuut). 

In de eerste 10 minuten van de 20 min. durende sessie luisterde 
de pp. 2x naar een 'klein' gedeelte van de tekst. De eerste keer 
was dat 3.5 minuut en de tweede keer 3 minuten. 
Steeds luisterde de persoon dan naar zo'n 10 a 15 regels. 

In de eerste 3.5 minuut luisterde de pp. van regel 3 tot regel 16. 
In dit interval tipte de persoon 4x met de pen in de zin-mode 
de tekst aan. 
En wel op regel 5 op het woord Another(12). 

Na dit interval van 3,5 minuten schakelde de pp. voor 41 sec over 
naar m.n. de woord-mode om uit de· zoj ui se' gehoorde tekst een aantal 
woorden te herhalen. Woorden als; cops(16),physical(23), 
s haky( 60) ,ra te( 71), tanned( 85 ),white( Y:l) ,dr awn( 95 ), 
Dit alles uit de regels 5-13. 

Na het checken met de woord mode werd weer voor 3 minuten 
gekozen voor de zin-mode. 
Dit maal luisterde de pp. naar de regels 5-17. 

Ook dit luisteren werd gevolgd door een periode van 36 seconden 
waarin bepaalde woorden werden beluisterd middels de woord-mode. 
Woorden als; assigned(120),asaults(140),thefts(142),murders(143), 
assigned(151 ). 

lJe tweede helft van deze sessie luisterde de pp. uitsluitend 
met de zin-mode naar nogmaals 2x de gehele tekst. 

De proefpersoon startte de sessie (Pizarro) door met de woord-mode 
5 woorden uit regel 3 te laten horen; Pizarro, and, the, Inca, 

gold (6,7,8,9,10), 
Na 12 seconden schakelde de pp. over op de zin-mode, luisterde 
vervolgens 7 minuten naar de tekst. 

' . 
Hierop volgde een periode van 11 sec. waarin twee woorden werden 
geselcteerd middels de woord-mode. 
De woorden probable(13) en illegitimate(28) werden opgevraagd 
uit regels 5 en 6. 

Vervolgens luisterde de pp. gedurende 3 min ✓45 sec. naar de 
regels 7-22 van de tekst. 

Uit het zojuist gehoorde gedeelte werden wederom m.b.v. de woord 
mode twee woorden opgevraagd uit de regels 20 en 21. 
Woorden crude(177) en confirmation( 191 ). 
Uit interval was van zeer beperkte duur: 15 sec. 

De sessie werd besloten met het 9 minuten luisteren naar de tekst 
middels de zin-mode. 
Eerst luisterde de persoon naar de regels 20-50. lJaarna werd 
teruggegaan naar regel 3 in de tekst om nogmaals de gehele tekst 
te beluisteren middels de zin-mode. 



Pp. 42: 

=== 

Proefpersonen 42 en 56 komen overeen in de zin dat beide n het eerst e gedeelte 
van de derde sessie reserveerden voor het I uisteren naar de tekst met de 
zin-mode. 
Voor pp. 42 was dat 13 min.,voor pp.56 was dat 7 min. 
De lange periode in de zin-mode aan het begin van de derde en laatste sessie 
werd voor beiden gevolgd door een eveneens gelijk patroon, namelijk het~ 
regelmatig afwisselen van de zin-mode met de woord-mode. 
Steeds werd zo'n 30 sec. geluisterd (zin-mode) waarna ongeveer 10 a 20 seconden 
het zojuist gepasseerde gedeelte van de tekst nader werd geanalyseerd door het 
selecteren van specifieke woorden met de woord-mode. 

Zij verschillen van A/B.1. daar deze subgroep slechts zeer incidenteel gebruik 
maakt van de woord en/of poort mode. Dit zowel in de totale tijd waarin men in 
een bepaalde mode was geschakeld als in de frequentie van mode-wisselingen. 

Zij onderscheiden zich als subgroep van de overkoepelende groep A/B doordat 
deze twee ppn. na een lange luister periode in het begin de mode zin zeer 
frequent afwisselen met de woord-mode. Deze hoge frequent ie van modewisseli ngen 
komt in dit patroon niet bij anderen uit de subgroep A/13 voor. 

De proefpersoon luisterde eerst gedurende 13 minuten 1.5 keer 
naar de tekst (lslands). Tijdens dit luisteren werd de pen 16x 

verzet. 
Uit de tijdsregistraties kan worden afgeleid dat de persoon een 
zojuist gehoord stuk tekst nogmaals laat herhalen. 

Gedurende de laatste 7 minuten van de 20 minuten durende 
periode wisselde de pp. zeer vaak van mode. 
Steeds werd het luisteren naar een klein gedeelte van de tekst 
gevold door het checken, nader analyseren middels de woord 
mode van het een zojuist gepasserde passage in de tekst. 
Deze 7 rninuten luisteren en checken startte op regel 6 en 
werd beeindigd op regel 31 (einde tijd). 
Ongeveer JO sec. werden steeds slechts een klein aantal regels 
(1,2 a 3 regels) met de zin-mode beluisterd waarna 
uit hetzelfde stukje tekst een aantal woorden werden 
geselcteerd. Dat laatste duurde dan zo'n 15 a 20 sec. 
In zo'n kort interval selecteerde de pp. m.b.v. de woord-mode 
1 a 3 woorden. Woorden als: unrelieved(31 ),blessing(32),boom(48), 
processing (58 ),Proces si'ng( _80) ,c'od(102) ,fi sh( 112 ),fi nge rs ( 113 ), 
haddock( 122),fi rm-fleshed(124 ). 

Opvallend is dat na het analyseren van een stukje tekst (woord
mode) en het selecteren van een aantal woorden, bijvoorbeeld 
de woorden 31,32,33 de pp. verder ging met de zin-mode op het 
eerste woord wat de pp. juist beluisterde met de woord-mode. In 
dit geval was dat dan 31. 

F/ 



f-'p. 56: In meer algemene zin k;in worden orgernerkt dat rroefrersoon 56 
------- het luisteren naar een bep;iald gedeelte van de tekst afwisselde 

met het selecteren van een aantal woorden middels de poort mode(I). 
Het gebruik maken van de poort mode voor het checken van woorde 
werd door de meeste proefpersonen slechts zelden gehanteerd. 

IJe sessie startte (Spel><ling) in de zin-mode. De pp. liet het 

begin van de tekst horen gedurende 20 seconden. 
De pp. luisterde naar de eerste 5 regels van de tekst. 

Vervolgens werd voor bijna 1 minuut overgeschakeld op de poort-mode 
om de volgende woorden te laten horen met de poort-en in dit eerste 
geval ook met de woord-mode: than(8),eighty(9),years(1U), 
ago(11). 

In het interval van 1.5 minuut-8.5 minuut luisterde de pp. 
voor 7 minuten 1x naar de gehele tekst met de zin-,mode. 
Aan het einde van dit interval was de pp. blijve'n steken op regel 10. 

In het resterende gedeelte van de tijd wisselde de pp. het 
beluisteren van steeds ongeveer 10 regels af met checken van een 
aantal woorden (15 a 20). 
üeze blokken (zin-mode gevolgd door poort-mode) komen zo'n 4 keer 
voor in de laatste 11.S minuut. Regels 1-10,10-20,:.W-30,40-S0. 

Met de poort-mode werden woorden geselecteerd als; 
s ummoned ( 62) ,res trict ed (69) ,inc reased ( 100) ,pedes tri an( 181 ). 

üeze persoon werkte in de tweede sessie (Pizarro) op dezelfde 
wijze, dus afwisselend luisteren en checken. Echter in de tweede 
sessie maakte de pp. voor het checken niet gebruik van de 
poort-mode maar van de woord-mode. 

A/B.3. 

De proefpersonen 8 en 48 werden samen in deze subgroep ingedeeld daar zij een 
samenhang door het lar;igdurig gebruik maken van de woord-mode (resp. 7min./24 
sec. en 4 min.). 
In de registraties van deze twee ppn. komen deze langen check-periodes voor in 
het eerste helft van de 20 min. durende sessie. 
De chec k-pe rio de (woord-mode) werd voor beiden vooraf gegaan door een lange 
luisterperiode (zin-mode). Het luisteren duurde voor pp.8 zo'n 4 min. en voor 
pp.48 3 min. 

Tevens volgde voor beiden na het nader analyseren van de tekst middels de 
woord-mode wederom een I uisterperiode met de zin-mode. Deze subgroep 
onderscheid zich van de subgroep A/B.2. en A/B.1. door- dat al leen deze twee 
personen (b,48) gedurende een langdurig interval- gebruik maken van de 
woord-mode. f3ij anderen binnen de A/ 8 groep kwam zoiets niet voor. 



Pp. 8: Ue pp. luisterde in eerste instantie 4 minuten middels de 
zin-mode naar de gehele tekst (Pizarro). 

Vervolgens selecteerde de pp. vanaf de aanvang van de tekst 
een groot aantal woorden m.b.v. de woord-mode. 
In een 7.5 minuut durend interval werden 88 woorden opgevraagd 
middels de woord-mode. 
Aan de hand van de ruwe gegevens kan worden afgeleid dat dat de pp. 
middels de woord-mode vanaf het begin van de tekst tot en met het 
einde de tekst nogmaals 1x heeft doorgelezen en hier en daar een 
woord ( lastig/moe il ijk) heeft aangetipt. 
Woorden als: illegitimate, surroundings, exploration, rulers, 
discounted,despi te. 

Na deze lees- en check periode liet de pp. de tekst steeds een 
een 20-tal regels horen m.b.v. de zin-mode. 
Dit juist beluisterde stuk tekst werd dan nader geanalyseerd 
met de poort-mode ll. Gedurende 7 à 10 seconden vroeg de pp. een 
2-tal woorden op. 
Deze afwisseling komt 2x voor. 
De eerste keer luisterde de persoon van regel 1-25 en checkt 
daarna (7 sec.) het woord 'imagining', 
Hierna luisterde de pp. van regel 25-45 middels de zin-mode en 
liet hierna in 10 sec. de woorden 'Northern' en "Andes• horen. 

Ue laatste 5 min. van deze sessie luisterde de persoon vanaf regel 
45 naar een aantal stukken in de tekst. 
üe pp. keerde eveneens terug naar het begin van de tekst. 

Pp. 48: Deze pp. ving de sessie ( Speeding) aan door met de woord-mode 
------- de eerste 3 woorden uit de eerste alinea te laten horen. 

Nadat een minuut was verstreken werd overgeschakeld naar de 
poort-mode om het woord 'eighty" te laten horen. 

Na deze eerste minuut luisterde de pp. voor 3 min. 1x onafgebroken 
naar de tekst. 

Dit werd gevolgd door een periode van 4 minuten waarin de pp. met 
de woord-mode zo'n 50 woorden liet horen. 
Woorden als : dr i ving ,S rea ter ,m,p.h.,pedes tri an ,Pa rl i ament ,ex ceedi ng, 
ignored. 
Ue woorden werden in rangorde opgevraagd. Hieruit komt naar voren dat 
de pp. voor zichzelf gedurende deze 4 minuten de tekst las en hier 
en daar een lastig/moeilijk woord selecteerde. 

üe laatste 11.5 minuut luisterde de pp. m.b.v. de zin-mode naar de 
tekst. Dit luisteren naar de gehele tekst vond 1.5x plaats. 
Als de pp.de eerste keer de tekst beluisterd plaatste de pp. de 
pen 4x terug in de tekst om een juist gepasseerde passage nogmaals 
te beluisteren. 



Pp. 58: 

A/ ti,4. 
=== 

f'roefperoon 58 onderscheid t Lich van de overige 6 in de/C' A/ H groep ddiH een 
lange luister-periode ( 9 min.in de zin-mode) werd gevolgd door een periode 
waarin het luist eren werd afgewisseld met het checken. 
Dit patroon zou kunnen worden herkend in met name de A/13,2. subgroep ware het 
niet dat de leden van de A/8.2. het afwisselend luisteren en checken 
voortzetten tot aan het einde van de 20 minuten durende sessie. 
Persoon 58 besloot daarentegen deze sessie met 5 minuten luisteren in de zin 
mode af te sluiten. 

Samenvattend zou men het profiel van deze persoon als volgt 
kunnen beschrijven; de pp. luisterde vnl. naar de tekst 

(lslands) middels de zin-mode. üit vond plaats in twee lange 
intervallen van 9 en 5 minuten. 
Slechts incidenteel werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om middels woord-mode een woord te selecteren. 

De sessie startte met het 12 sec luisteren in de. zin-mode. 

üit werd gevolgd door het opvragen van het woord islands(10) 
met de poort-mode. 

Vervolgens luisterde (zin-mode) de pp. 30 sec. naar de regels 5-10. 

In een interval van 10 sec. vroeg de persoon woord great(47) 
op met de poort-mode. 

Na deze ruime minuut van even luisteren en checken startte een 
9 minut en durend interval waarin de persoon luisterde naar de tekst. 
lJe pen werd hierbij wel steeds verzet. De pp. ging o.a. 2x 
terug in de t e kst om een groot stuk nog eens te herhalen. 
Het kwam in dit interval voor dat de persoon 1x terug keerde 
naar het begin van de tekst. 

Na afloop van dit lange interval wisselde de pp. het kort 
luisteren af met het checken van een enkel woord. 

Eerst volgde kort het gebruiken van de poort-mode (26 sec.). 
De volgende woorde werden beluisterd; islands,what,many, The,of, 
contrary(l0,13,14,6,8,11). 

lJe persoon luisterde weer voor 1 minuut. 

Hetgeen wederom gevolgd werd door het opvragen van enkele woorden 
met zowel de woord- als de poort mode. 

Na deze onderbreking schakelde de pp. voor de laatste 5 min. 
van deze sessie over op de zin mode. Vanaf regel 10 werd de tekst 
nogmaals ruim 1x beluisterd. 

-------------------------eindepatronen MET tekst-------------------------

'to 



Samenvatting van patronC'n inde MET tekst konditie. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt kwamen bij de ppn. uit deze 
konditie slechts 3 van de 7 theoretisch mogelijke bestudeerge
dragingen voor. 
Dit waren A (luisteren), A/8 (luisteren-checken) en A/B/C (luis
teren, lezen en checken). 

In dejA groepj(luisteren) troffen we pp.36 aan welke uitsluitend 
(100%) in de zin-mode werkte. De ppn. 9 en 64 weken daar in 
lichte mate van af door de eerste 30 sec. van de laatste sessie 
gebruik te maken van de woord en poort mode. De 3 ppn.(= 21%) in 
deze categorie maakten zodra zij in de zin mode geschakeld waren 
gebruik van herhalingen door de pen een àantal zinnen in de tekst 
terug te zetten. Zij luisterden ongiiveer 3 keer naar de gehele 
tekst. Pp.36 maakte gebruik van een verkapte vorm van poort mode 
daar deze persoon met de pen in de zin-mode diverse malen achter
een hetzelfde woord aantipte, waardoor het woord een aantal malen 
werd gehoord. 

In delA/H groepj(luisteren-checken) treffen we 7 (=50%) personen 
aan die werden verdeeld in 4 groepen: 19 en 15, 8 en 48, 42 en 
1§, en 2.!!• 
Ppn. 19 en 25 vertoonden bijna een identiek gedrag. Zij luister
den o.a. beiden 19 minuten met behulp van de zin mode naar de 
tekst. Zeer incidenteel gebruikten zij de check-variant. 
Ppn. 42 en 56 typeerden zich door een lange luisterperiode (10 
min.) te laten volgen door het zeer frequent wisselen van de zin 
mode met de woord en/of poort mode. 
Ppn. 8 en 48 onderscheiden zich van de rest door de lange aaneen
gesloten check periode waarin veel woorden werden opgevraagd uit 
een eerst beluisterd gedeelte van de tekst. 
Pp • .i§_ sluit als enige de 20 min. af met 5 minuten luisteren in de 
zin mode nadat hier een periode van luisteren en checken aan 
voor af is ---"'----""---
1 n de A/ 1:J/C groe treffen we personen aan waarbij zich lange per-
iodes geen registraties voordeden. Uit de kontekst van de re
gistrdties, met name de regelvolgorde en het soort woorden wat 
soms toch werd opgevraagd, kon worden afgeleid dat de periodes 
zonder registraties werden gebruikt om de tekst voor zichzelf te 
lezen. 
Deze zogenaamde 'lees-pauzes' konden oplopen tot 12 minuten. Dit 
laatste was het geval bij pp.43. Allen uit deze A/B/C ( 4 =29'.t) 
lazen voor enige tijd. Pp. 26 deed dat 9 minuten, pp. 31 deed dat 
4 min., en pp. 54 las 3.5 minuut. 



INDIVIDUELE PATl<ONEN EN EEN CATEGORIZERING. 

•Proefpersonen in de ZONDEI< tekst-konditie• 

Nu zal worden ave rgegaan tot een bespreking van ppn. welke geen leesbaar 
engelse tekst in hun bezit hadden tijdens het experiment. 
Vanzelfsprekend kan men diverse verschillen opmerken tuHsen deze groep van 
14 personen en de groep van 14 personen welke wel een leesbare engelse 
tekst voor zich hadden. 
Zo treft men in de groep ZONDER tekst geen personen aan waarin langdurige 
(lees-) pauzes geregistreerd zijn.(groep C,A/C,B/C,A/B/C). In de MET-TEKST 
konditie maakten 4 personen daarentegen wel gebruik van dit alternatief . 
Zij lazen de tekst voor zichzelf en selecteerden hier en daar een woord. 
Het lezen was voor de ppn. in de ZONDER-TEKST konditie uiteraard onmoge
lijk. De enige mogelijkheid waarover zij konden beschikken was het inzien 
van de nederlandse tekst. 
Om bij aanvang van de 20 min. durende sessie een beter inzicht te ver
krijgen in het dan nietszeggende blad met kruisjes I uisterden allen ( op 4 
na,ppn.:17,51,65,68) eerst geruime tijd in de zin-mode naar de tekst. 
In de eerste en tweede sessie van het experiment heeft men kennelijk ge
leerd op welke wijze de kruisjes kunnen worden on tcijferd. 
Na een luisterperiode aan het begin van de sessie ging ieder op een eigen 
wijze over tot het bestuderen van de tekst. 
Bij het bezien van de registraties van deze groep moet men zich realiseren 
dat het gebruik maken van een mode niet al leen werd gehanteerd voor he t 
herhalen van een moeilijk/lastig woord maar dat het aantippen van woorden 
tevens gebruikt werd om zich te orieenteren in de tekst. 
üe 14 personen zijn te verdelen in 3 groepen. 

Ppn. 2 en 4 ziin ingedeeld in de eerste groep A ( luisteraars) 

Pp. 51 1s · ingedeeld in de tweede groep B (checkers). 

Ppn. 10,15,16,33,37,46,52,53,65,66 en 68 
derde groep A/B (luisteraars-checkers). 

Te verdelen als volgt: 
Subgroep A/B.1 

A/ B.2 
A/B .3 
NB .4 
A/ B.5 
A/ 13 .6 

zijn ingedeeld in 

10, 15, 33, 52, 66. 
A/B. 1 .1 : 1 5 , 33 
A/B.1.2 : 52,66 
A/B.1.3.: 10 
16 en 46. 
68 
65 
53 
37 

Zie voor de indeling in het cirkel mode l van dele 14 ppn. 
uit de ZONDER tekst groep de volgende pagina. 



LJeze 14 personen zijn onder te brengen in het volgende cirkel model. 

• Cirkel model • 
Proefpersonen uit de ZONLJER-TEKST konditie. 

C. 

B. 

Deze drie groepen en de subgroepen daarvan zullen in het onderstaande nader worden 
uitgewerkt, 
Eerst zal steeds een algmene typering worden gegeven van de betreffende groep en/ of 
subgroep. Hierna zullen dan de individuele cases tot in details worden beschreven. 



• • • • C r ocp r\. 1 )e I ui s t c r Ja rs. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Twe e personen in de experimentele groep zonder t eks t (=14 %) luist er den middels de 
zin-mo de voor 2U min. naar de tekst. Verscheidene malen werd or deze wijze naar de gehele 
tekst geluisterd. 
Tijdens het kui ster e 11 in de zin-mode werd r egelma tig de pen t e ruggezet in de tekst om een 
bepaald gedeelte te horen. 

Pp. 2: 

Pp. 4: 

In de eerste 24 seconden van deze derde sessie (Detective) 
liet de pp. 4 verschillende woorden horen. Oe woorden: the(6), 

reality( 7 ),of ( 8),be ing( 9). 

Na deze halve minuut schakelde de pp. over op de zin mode en zal 
deze gedurende 19.5 minuut gebruiken. 
In deze periode werd de pen zo'n 7x teruggezet in de tekst 
waardoor een bepaald gedeelte van de tekst nogmaals werd 
beluisterd. Dit vond plaats steeds na ongeveer 3 . minuten 
onafgebroken te hebben geluisterd. 
De pp. keerde in totaal 4x terug naar het begin . van de tekst. 

Oe persoon luist erde eerst lx naar de gehele t ekst (Pizarro). 
De pp. start te toen weer aan het begin van de tekst maar tijdens 

het doorwerken van de tekst werd ditmaal de pen diverse malen 
teruggezet in de tekst om een zojuist gehoorde passage nogmaals te 
bel ui s te r en. 
Na deze beluistering met herhaling e n in de zin-mode werd nogmaals 
dit keer zonder noem ens waardige interrupties de gehele tekst 
beluisterd. 

Voor de ze manier van werken had de persoon reeds in de tweede 
sessie gekoLen. Ook bij bestudering van deze tweede tekst (lslands) 
maakte deze pp. uitsluitend gebruik van de zin-mode. 



•••• C ro ep u. fJe che c ke rs.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ue pr oe fpe r soon 51 maakt e uitsluitend gebruik van de mog e lijkhe id om met Je woord-mode de 
teks t te bestuder en. 
In he t ge heel niet we rden and e r e mo des ge hant ee rd. Me t de woo rd-mo de tipte de persoon 
elk( 1) woord aan. lnkele woorden w e rden daarbij meerde r e male n he rhaald. 
Dit is de enige persoon van de gr o ep van 28 ppn. die op deze bizondere wijze te werk 
ging. 

Pp. 51: Zoals hierboven beschreven startte en eindigde deze persoon in 
de woord-mo de . 

M.u.v. 5 seconden in de 13e minuut gebruikte de ze persoon zelfs 
uitsluitend de woord-mode. In het interval van 5 sec. liet de pp. 
met de poort-mode het woord 'grind'(311) 4x 1-or en. 

In de perio de 5-10 minuten herhaalde de pp. nu ·en da n (Sx) met 
de woord-mode bepaalde woorden. Steeds ongeveer de 15 laatst 
gehoorde woorden, 
Opvallend was het diverse malen aantippen van een woord om het 
nogmaals te beluisteren. Oit werd zeer freque nt gedaan, 
ongeveer om de 5 a 7 woorden herhaalde de pp. een juist aange
tipt woord. Dat gebeurde dan meestal 2x,soms Sx. 

Aan het einde van de t e kst en de tijd gekom e n ke e rde de 
pp. slechts eenmaal met de woord-mode terug naar de aanvang 
van de tekst. D.w.z. dat deze persoon met de woord-mode de 
tekst op deze wijze slechts 1x heeft beluisterd. 



.... Croep A/ B. Ue luisteraars-checkers.••••••••••••••••••••••• 

Een groot aan tal µroefpcrsonen (1 1== 79 '.t) hanteerrlen een werkwijze waarin het luisteren 
middels de Lin-mode werd afgewisseld door het beluisteren van woorden m.b.v. de woord
dan wel poort-mode. 
In het algemeen werd eerst voor een aantal minuten geluisterd waarna het stuk tekst 
beluisterd in zo'n interval nader werd geanalyseerd met vnl. de de woord-mode, maar ook 
wel niet de poort-mode. 
Op grond van een ove reenkomst in registraties werden in deze groep onder- gebracht de 
proefpersonen : 10, 15, 16,33,37,46,52,53,65,b6,68. 
Binnen deze groep van elf bleek een meer specifieke onderverde ling op overeenkomsten en 
verschillen in patronen mogelijk en voor de duidelijkheid noodzakelijk. 
Op basis van de registraties zijn de volgende subgr oepen geformeerd; 

- A/13.1.: 10,15 ,33,52,66. 

- A/B.2.: 16,4b 
- A/1:1.3.: 68 
- A/[3.4.: 65 
- A/B.5.: 53 
- A/13.6.: 37 

A/ H. 1. 

A/B.1.1: 15,33 
A/13.1.2: 52,66-
A,/B.1.l: 10 

üe proefpersonen 10,15,33,52,66 vertoonden in hun profiel een sterke samenhang. Zij 
worden getypeerd door het vnl. luisteren naar gedeelten van de tekst w elke dan direkt 
gevolgd werden door het nader analysren (checken) met de woord- en/of poort mode. 
Allen in deze groep luisterden bij aanvanvang van de sessie eerst zo'n 3 tot 19 minuten 
in de zin-mode. Dit werd dan later opgevolgd door het kort luisteren (1-3 min.) en het 
checken met de poort-of woord mode van enkele woorden die net waren gehoord met de 
zin-mode. 

Steeds kwamen voor deze 5 personen ongeveer 3 à 4 van dit soort blokken voor 
( 1 uisteren-chec ken). 
Toch zijn er tussen deze 5 nog dusdanige verschillen dat een meer specifieke opdeling in 
subgroepen wellicht meer overzicht en informatie kan verstrekken. Zie hiervoor de 
onderstaande beschrijvingen van zo'n subgroep en de indivuduele cases daarbij. 



A/ l3. 1. 1. 

====-==== 
Deze beide personen (.J2.Jl.) luist erden eerst ongeveer 7 mi
nuten in de ,in-mode. 
Hierna herhaalde zich voor deze twee ppn. hetzelfde patroon. 
Steeds werd een interval van 3 a 4 minuten waarin men luisterde 
gevolgd door een periode van 10 a 20 sec. waarin men rnet woord 
of poort werkte. 
üeze afwissling kwam 3 a 4 keer voor. 

Pp. 15 : Ue pp. luisterde eerst 1x naar de gehele t ekst (Pizarro). 
------- In dit eerste interval van 7.5 minuut werd alleen de zin-mode 

gebruikt • 
Na de eerste keer de tekst gehoord te hebben luisterde de pp. 
eveneens m.b.v. de zin-mode nogmaals naar . de _tekst. 
Deze tweede keer pleegde de pp. 15x een interruptie. Hierin werd 
de pen een aantal malen teruggezet in de tekst om het juist be
luisterde nogmaals te horen. Dit vond plaats in de regels 3-28. 

De pp. schakelde hi erna voor 1,5 minuut over op de poort-mode. 
~et de poort-mode werden 14 woorden beluisterd uit de regels; 
24,25,26,27,28,29. De proefpersoon selecteerde woorden als: 
g ras pe d ( 2 4 7 ) , he ( 2 9 8), C ha rl es ( 2 4 4) , g r an t cd ( 2 5 6). 
Ve rsc heide ne woorden (256,255,248,244,247) 1 iet de pp. minstens 
2 tot rnax. 6x Inren. (hesi tantly=255, the=248). 

Na dit interval in de poort-mode schakelde de pp. voor 10 sec. 
over op de woord-mode om het woord grasped (2 47, uit regel 28) 
3x te beluisteren. 

Dit luisteren (zin-mode) en checken (woord-mode) zal zich 
3x herhalen in de r esterende 12 minuten van het experiment. 

Gedurende ruim 2 minuten werd na het check-interval de zin-mode 
gebruikt. 
De peroon luisterde nu naar het gedeelte regel 28-48. 

LJit werd wederom gevolgd door 11 sec. met de woord-mode 
het woord inevitably ,(434) 5x te herhalen. 

De pp. schakel de terug naar de zin-mode om gedurende 3 min ✓ 
en 16 sec. te luisteren naar het laatste gedeelte van de tekst. 
Gekomen aan het einde van de tekst wordt de pen weer teruggezet 
naar het begin van de tekst. Aan het einde van dit interval 
was de persoon ge komen tot regel 29. 

Er vond weer een mode-wisseling plaats naar de woord-mode om 
gedurende 21 sec. 5 woorden uit de zojuist gehoorde zin te 
beluisteren. 
Uit regel 28 selecteerde de pp. de woorden hesitantly(255), 
granted(2Sb), for(.l57), a(258), third (259). 

Na deze check vervolgde de pp, zijn/ haar weg m.h.v. de mode 
zin. Er werd geluisterd vanaf regel 29 tot aan het einde van 
de tekst en zette ve rv olgens de pen weer aan het begin van de 
tekst. In dit 3 min ✓19 sec, durende interval vorderde de pp. 
tot regel 2 2. 



Met de woord-mode liet de pp. het woord confirmation (1Y1) uit 
regel 21 3x roren. Interval duurde 5 sec. 

Voor de laatste maal schakelde de pp. weer over op de mode zin. 
In de laatste 2 minuten beluisterde de pp. vanaf regel 20 naar 
de tekst. 

Pp. 33: Evendls pp.15 luisterde ook deze pp. de eerste 7 minuten van 
------- de sessie (detective) naar de tekst met mode zin. 

Pp. 5 2: 

l)e pp. hoorde de tekst 2x. Dit luisteren werd bij de tweede keer 
ges topt bij regel 18. 

Na deze 7 minuten werd voor 20 sec. overgeschakeld op de poort
mode om 8 woorden te selecteren uit regels 18 to 21. Systematisch 
werden de woorden aangetipt: with (139),as<:aults- (140), robberies 
(141), thefts (142), murders (143). 

Vervolgens werd rnet de zin-mode het volgende stuk tekst beluis
terd gedurende 2 min ✓ 2U sec •• De regels 19-29 werden beluistèrd. 

Hierop volgend werd met de poort-mode zo'n 15 woorden beluisterd 
gedurende 17 sec •• Deze woorden waren afkomstig uit de regels 28/ 
2 9. 

Na deze check werd weer terug geschakeld naar de zin-mode, waarin 
gedurende 2 minuten weer naar de tekst werd geluisterd 
(regels 29/ 45 ). 

Ook hierna selecteerde de pp. met de poort-mode een aantal woor
den uit het zojuist gehoorde stuk tekst. üit gedurende 32 seconden. 

Deze wijze van bestuderen herhaalde zich keer op keer. 
zin-mode: 1 minuut 
poort-mode:12 sec. 
woord-mode:1 min ✓10 sec. 

zin-mode: 1.5 minuut 
poort-mode:19 sec. 

De sessie werd beslotén met het gedurende 3 minuten luisteren naar 

de tekst. 

A/B. 1 .2. 

De personen 52 en 66 luisterden beiden voor een evenlange periode 
(10 min.) naar de tekst. Hierna werd de mode zin vaak afgewisseld 
met woord- en poort mode. 

De persoon luisterde eerst gedurende 3 minuten met de zin-mode 
naar de tekst (lsland). Aangekomen bij regel 16 werd voor 10 sec . 

2x het woord haddock (122) beluisterd met de mode woord. 
Hierna werd de tekst verder beluisterd met de zin-mode. 

Gedurende 7 min./4t> sec. werd de tekst ruim 1x beluisterd. Tijdens 
het afluisteren werd de pen regelmatig teruggezet in de tekst 



f'p.66 : 

011 liet juist gerasseerde tekst-deel nogmaals te horen . Het voor een 
tweede maal afluisteren in deze 7 min ✓4b sec. werd onde r bro ken biJ 
regel 14 voor het met de mode woord selecteren van de woorden: 
And ( 2 (,) , fo r ( 9 2 ) ui t reg e 1 1 4. 
Na de1e ko rt e onderbreking ( 14 sec) werd wcforom terug geschakeld 
nilar de Lin n,ode om gedurende 3 min ✓32 sec . van regel 14 tot 
r egel 53(= einde) te luisteren. 

In deze eerste 14 minuten van de 20 minuten durende sessie luist
erde de pp. in zijn totaliteit 3x naar de volledige tekst. Uit 
luisteren werd sporadisch onderbroken door het opvrage n van een 
enkel woord met de woord-mode. 

Na deze 13 minuten luisteren komt meer het accent t e liggen 
op het nader analyseren van de tekst met de woord-en poort mode. 

Volgende op de laatst besproken luisterperiode (3 min/ 32 sec) 
schakelde de pp. voor 3 min/ 30 sec. over op de woord mode. Vanaf 
het begin van de tekst (regel 6) tot aan regel 43 worden 45 woorden 
opgevraagd. Zeven woorden werden meerdere malen achter el kaar 
herhaald. Oit vond 2 to 4x plaats • 
Het beluisteren van de individuele woorden yverq ·2x ,onderbroken 
door gebruik te maken van de zin mode (lx 11 sec,lx 12 sec). 
Met de zin-mode werden de regels 17 en 24 in zijn geheel herhaald. 

Na het werken met de zin mode tot regel 43 koos de pp. voor 1 min. 
en 11 sec voor de mode poort. In de regels 43-47 werden 11 woorden 
in de poort-mode beluisterd. 
Woorden als; polluted (368),ship-to-sl"Ore (380),pipelines (38 1 ), 
destruction (405),of (406) . 

f'p.66 startte deze derde sessie (Speeding) voor een zeer kort 
interval in de woord-mode. In de 13 sec. van dit interval li e t de 

de pp. slechts het eerste woord van de eerste alinea horen. 

De sessie startte werkelijk door gedurende 9 minuten en 55 sec. de 
mode zin te hanteren. In dit interval werkte de pp. 2x de gehele 
tekst door. üit vond plaats zonder noemenswaardige interrupties. 

De eerste 10 minuten werden dus gebruikt om te luisteren. Het 

zal blijken dat de tweede 10 minuten meer in het licht staan 
van een korte per iode luisteren en daarna checken. 

Na de lange luister-periode van bijna 10 min. schakelde de pp. 
over op de woord mode om gedurende 1 min ✓16 sec 15 verschil lende 
woorden te beluisteren. De volgende woorden werden meer dan lx 
beluisterd : Speed1ng 6(3x); summoned 62(12x), the 57(2x). 
LJeze woorden zijn afkomstig uit de regels 3-10. 

Hierna werd teruggeschakeld voor 1 min/ 55 sec naar de mode zin. 
he t juist geanalyseerde stukje tekst werd op deze wijze herhaald. 
Vanaf regel 5-19 werd de tekst in dit interval beluisterd. 

Na deze luisterperiode van bijna 2 minuten koos de pp. voor de 

poort mode om gedurende 1 min 14 verschillende woorden te 

beluisteren uit de regels 17,18,19,22. 
Uit regel 19 werd het woord built-up (171) 27x gehoord in de 
poort-mode. 

Wederom werd teruggeschakeld naar dP zin-mode om 18 sec. te 

luiste r en naar regel 22. D it kort e interval werd direkt gevolgd 
door 14 sec in poort (woo rd offe nce / 190/ ,uit regel 22,3x) en 
7 sec. in woord-mode ( w oo rd offe nce / 190/ ,4x) 

Nu werd weer 4 rnin/3 2 se c geluist e rd met de zin - mode. 
IJ it vanaf r ege l 23 to t he t e inde , e n v a naf r ege l 3 to t 28 . 
Hit>rm ed e wPrd <1o k rl<>T P ~ P< <t P ;i f oP <l n t i> n . 



Pp.10: 

A/ H. 1.3 

===--=-=== 

~•roefpersoon 10 heeft een aparte plaats binnen de groep A/8.1. 

daar de sessie van 20 min. voor deze persoon werd afgesloten 
rnet een interval van 4 min. waarin al leen gebruik gemaakt werd 
van de mode woord. lJit komt bij de andere 4 in deze groep niet 

voor. 

De persoon startte deze sessie in de zin-mode en luisterde 
gedurende 5 minuten en 51 sec naar de tekst (5 min.). 

In dit interval luisterde de pp. ruim 1x naar de gehele tekst. 
Tijdens het afluisteren werd de pen zo'n 5x teruggezet in 
de tekst. Met de zin-mode blijft de pp. tijdens de tweede 
keer steken op regel 22. 

In de regels 22/27 werden vervolgens 60 opeenvolgende woor
den met de woord-mode geselecteerd. (183,184 ...... tot 243). 
Dit interval duurde 1 min/48 sec. 

Op regel 27 werd het luisteren (zin-mode) hervat en werd bij 
regel 42 weer stop gezet. Dit interval duurde 5 min/17 sec. 

Hieropvolgend een interval van 25 sec. waarin de pp. middels 
de woord-mode 10 woorden selecteerde in de regels 41-43. 

Opvallend is wederom dat een serie opeenvolgende woorden 
werden geselecteerd. ( 369,370 ......... tot 37 4) 

üan ging de pp. voor '-J sec over op de zin mode. Dit om de 
juist apart gehoorde woorden nu eens in zinsverband te horen. 
Het luisteren begon op regel 41. 

De volgende 1 min/4'-J sec werkt de pp. weer in de mode woord. 
In dit interval werden ongeveer 50 woorden opgevraagd. 
Eveneens weer in een exacte volgorde 381,382 ...... tot 427, 
hetgeen tevens het einde van de tekst was. 

Voor een laatste maal keerde de pp. met de zin-mode terug 
naar de aanvang van de tekst. Duurde 23 sec. 

IJe sessie werd besloten met de woord-mode. In dit laatste 
interval van 4 minuterl liet de pp. etk apart woord horen vanaf 
regel S tot 17. Elk wo'ord in de serie 7,8,'-J ..... tot 137 werd 
aangetipt. 

c; 0 



A/ IS . 2. 

Ue pruefpersonen 16 en 46 luisterden bij aanvang eveneens geruime tijd 
(resp . 1 en u min.) naar cJe t ekst zodls de pers o nen dat declen in sub 
gr oep A/ Ll .1. maar personen 16 en 46 verschillen duidelijk in de werk
wijze welke volgde op de eerste luister-periode. Beiden wisselden zee r 
frequent kort luist e r en naar de t ekst (13 sec,30 sec,38 sec) af met het 
Leer kurt w e rken en ch ec ken middels de woord-en poort mode (15 sec,14 
sec, 16 sec.). 
Een zee r gruot aan t al modewisselingen dus voor beide personen na (!) 
een aanvankelijk lange luister-periode in de zin mode. 

Pp.1ó: 

Pµ. 46: 

De pp. startte deze sessie (lslands) met het beluisteren van 
de tekst gedurende 3.5 minuut in de zin:-mode. 

Hierna wisselde de pp. zeer vaak van mode. Voor extreem ko r
te periodes (10-20 sec) maakte de pp. gebruik van de zin-mode 
waarna kort (10-20 sec) met de woord-mode enekele woorden 
werden geselecteerd uit de juist gehoorde zin. 
Twee tot tien woorden werden dan opgev raagd. · 
In ee n enkel geval maakte de pp. gebruik van de "poort-mode . 
Na de inleiding van 3.5 minuut ziet het patroon er ongeveer 
als volgt uit; 

regel 7 >zin 12 sec., 
regel 11>wrd 16 sec ✓ 

regel 11>zin 17 sec., 
regel 16,15,14> wrd 38 sec.,prt 9 sec.,wrd 2 sec ✓ 

regel 15 > zin 4 sec. 
regel 15,16> wrd 14 sec. 

e te. 

In tot aal bes taan na de eerste 3.5 minuut 19 van dit soort 

blokken. Hooguit 2,5 minuut tot minimaal 4 sec. 
In dit blok werd steeds heel even geluisterd met zin en 
daarna uit de juist gehoorde paasage met woord-mode enkle 
wo o rden gelicht. 

Dit patroon deed zich ook voor tijdens de eerste en tweede 
sessie van dit experiment. 

Deze pp. luisterde eers,t gedurende 6 rnin / 20 sec naar de 
t ekst Speeding. Na ruim l.x de tekst te hebben gelezen scha

kelde de persoon over op de woord-mode waarin de pp. ge
durende 13 sec. 2x het woord strangely (37) laat horen. Ook 
werd ditzelfde woord 10 sec beluisterd met de poort-mode. 

Het steeds afwisselen van mode bleef zich in de laatste 13 
minuten van het experiment steeds herhalen. 
De pp. luisterde een korte tijd met zin mode naar de tekst 
(1 to 33 sec) waarna kort uit het juist gepasseerde deel 
van de tekst (een zin) een aantal woorden werden gelicht met 
de woord-mode. 
Dit ging als volgt in zi jn werk; 

zin 13 sec 
wrd 15 sec 
prt 10 sec 



zin 1J sec 
wrd 14 sec 

1in 30 se c 
wrd 10 sec 
prt 7 sec 

zin 33 sec 
wrd 43 sec 

zin 14 sec 
wrd 21 sec 

zin 1 min 1 sec 
wrd 1 min 21 sec 

zin 32 sec 
wrd 15 sec 

zin 7 sec 
wrd 38 sec 

A/ H.3 . 

Persoün 613 luisterde niet (1) eerst voor een bepaalde periode naar de tekst zoals 
anderen dat wel deden in deze groep. Nadat deze persoon 45 sec. heeft gewerkt in de 
woord-en poort mode, volgde een periode welke evt. wel te vergelijken zou zijn met 
andere personen in deze luister-check- groep ware het niet dat deze derde sessie voor 
pp.6b werd afgesloten met een periode van 6 minuten waarin de persoon uitsluite nd 
luisterde naar de tekst. 
Dit laatste interval verschilde dermate van anderen geplaatst in deze groep (A/l:3 .1. ) dat 
persoon 615 voor de duidelijkheid apart wordt beschreven. 

Pp. 615: Aan het begin van deze sessie {lslands) liet de pp. ge-
durende 45 sec een 13-tal woorden horen uit de eerste re

gels ( 3,4,5) met de woord-mode en de poort-mode. 
De volgende woorden werden beluisterd 
b,7{3x),8,9,10,11 in de woord-mode 
en woord 4 in de poort-mode. 

Vervolgens hanteerde de pp. in de periode 2-13 minuten de 
volgende strategie. Steeds werd een klein stuk tekst be
luisterd met de zin-mode, de duur hiervan varieerde van 45 
sec. tot 2 min. Zo'n korte luister-periode in de zin-mode 
werd dan gevolgd door een evenlange periode in de woord-mode. 
Met de laatste mode werd het juist gepasseerde deel van de 
tekst nader geanalyseerd. 

In vijf blokken (zin gevolgd door woord-mode) werden steeds 
ongeveer 8 a 12 regels verwerkt. Op deze wijze werd de tekst 
1x doorgewerkt. 

Na ruim 11 minuten op deze wijze geweoi<t te hebben schakelde 
de pp. voor de laatste 6 min/ 42 sec van deze sessie over op 
de zin-mode en luisterde nogmaals, zonder noemenswaardige 
onderbrekingen , naar de tekst. 



A/ 11.4. 

Proefpersoon 65 zou zijn ingedeeld bij andere subgroep mits de 
aanvang (1.5 min) gcli1k geweest zou zijn met de betreffende groep. 
Persoon 65 startte nl. niet met luisteren in de woord-poort-mode. 

Pp. 65: lJeze pp. luisterde kort met de zin-mode naar gedeelten 
------- uit de tekst (Speeding). Na zo'n korte luister periode 

A/U.S. 
=-== 

volgde dan een relatief korte periode waarin met de woord 
mode en nu en dan de poort-mode een aantal woorden werden 
gesel cteerd. 
In totaliteit werd op deze wijze de tekst 2x doorgewerkt. 

De eerste 1.5 minuut was een wat apart interval. 
Hierin werd extreem kort geluisterd (6 sec, 14 sec) het
geen eveneens gevolgd werd door zeer korte check periodes 
met de woord-mode (14 sec, 7 sec). 

Na deze 1.5 minuut las de persoon voor lang.ere.periodes 
in de zin-mode (3 min, 1.5 min, 3 min, 2 min) hetgeen 
gevolgd werd door checken met de woord-mode (2 min, 
17 sec, 1.5 min, 11 sec). 

lJe sessie werd afgesloten met het gedurende 2 min/20 sec 
luisteren naar de tekst rnet de zin-mode. 

lJeze persoon zou bijna tot de groep luisteraars (A) behoren. Echter 
deze pp. maakte 2x in de sessie gebruik van de woord-mode (totaal 
45 sec). 

Pp. 53: LJe pp. luisterde in deze derde sessie bijna uitsluitend 
in de zin-mode naar de tekst(Pizarro). Zelden werd deze 

· wijze van werken door de woord-mode onderbroken. Het ge
beurde 2x dat de persoon naar enkele woorden luisterde 
met de woord-mode. 

Eerst luisterde de persoon 6 minuten naar de gehele tekst. 
Verschillende malen werd hierbij de pen terug gezet in de 
tekst (12x). 
Aangekomen bij het laatste gedeelte van de tekst ( regel 48) 
werd voor 18 sec gekozen voor de woord-mode. Nu werden 
de 3 volgende woorden beluisterd: 422,433,434 
Waarvan woord 434 8 keer werd aangetipt. 

Na deze onderbreking vervolgde de pp. zijn weg (regel 49), 
beluisterde met de zin-mode het einde van de tekst en plaatste 
de pen weer aan het begin van de tekst. 
Na verloop van 1.5 minuut bereikte de pp. regel 9. 

Ook hier werd voor 26 sec even overgeschakeld op de woord-mode. 
Vier verschillende woorden werden beluisterd: 68,69,70,71. 
Woord 70 werd 16x aangetipt, woord 69 3x, 68 1x, 71 1x. 

Na de ze korte interrupt ie werd voor de resterende 11.5 minuut 
overgeschakeld op de zin-mode. Nog 2 maal werd de tekst 
bel uI sterd . 

------ - - - -



A/ ILb, 

Proefpersoon 37 staat door bepaalde kenmerken geheel als uitz ondering 
in deze subgroep. Hetgeen ook het geval was met pp.53. 
IJit komt doo rdat st e rk werd afgeweken van het patr oon een stuk lui ste r en 
e n daa rna t e rug met de woord-mode om bepaalde woorden nog maals t e horen. 
l)ez e persoon werkte namelijk voornamelijk in de woord ;node . 
Slechts zelden w e rd gebruik gemaakt van de zin-mode. Het laatste 
gebe urde wel, vand aa r dat deze persoon geplaatst werd in de groep 
luisteren-checken. 

Pp . 37: IJe pp. liet eerst 3.5 minuut de tekst horen waarna met 
de woord mode elk woord afzonderlijk werd beluisterd. 

Ueze persoon werkte met de woord-mode de gehele 
tekst door. Elk( 1) woord werd aangetipt 
Als de pp de zin mode gebruikte dan was dat om. 15 a 
:lS woorden te laten horen welke net gegenereerd· waren 
middels de woord-mode. Dus in dit geval wor!:Jt de 
zin-mode geb ruikt om de woorden geselecteerd met de woord 
-mode te herhalen. 
In het tw eede,derde,e n vierde interval van 4 minut en gebruik
te de persoon resp 16 sec, 7 sec, 7 sec de zin-mode. 
De rest van het interval werd gevuld door de woord-mode. 

Ue laatste 4 minuten (Se interval) werd gebruikt voor de 
de woord mode. 



Samenvatting van patronen in de ZO,'JUEK tekst konditie. 

Deze ppn. ,naakten gebruik van 3 mog elijke bestudeerpatronen na
melijk; A,B, en A/8. In tegenstelling tot personen uit de ,'v\ET 
tekst groep werd hier geen gebruik gemaakt van A/B/C. Dit spreekt 
voor zich daar categorie C, het voor zichzelf lezen in zich 
heeft. üat is voor de ppn. uit de Zonder groep onmogelijk 
We tref fen onder de ppn. uit deze groep 1 persoon aan welke uit
sluitend gebruik maakt van de woord-mode. Persoon ll tipt na
melijk elk woord aan van het begin tot aan het einde van de 
tekst. Het gedrag van PP•lZ lijkt hier sterk op maar pp. 37 ge
bruikte daarentegen nu en dan de zin mode. Vandaar de indeling 
van de pp. 37 in de groep A/B. 
Ppn. 2 en 4 luisteren naar de tekst met de zin mode. In het ge
drag zijn verschillen te konstateren maar beiden her ..... halen re
gelmatig gedeelten van de tekst door de pen terug te zetten. 
Pp • .il luisterde voor 19 minuten na.ir de tekst, maar maakte 
eveneens, zij het sporadisch, gebruik van de check variant. Hier
door werd pp. 53 ondergebracht in categorie A/E:I. 
In categorie A/ B vonden naast 37 en 53 negen anderen een plaats. 
Ppn. 15 en 33/ 52 en 66/ en ..lQ_ luisterden eerst lang naar de 
tekst en wissel den daarna een 4-tal minuten I ui steren af met het 
checken van woorden uit he t zojuist gehoorde gedeelte. 
Ppn. 16 en 46 typeerden zich door het zeer,zeer frequent af
wisselen van de zin mode met de woord en poort mode. 
Ppn. 68 en 65 onderscheiden zich elk van de rest door een wat 
vreemd begin en einde van hun 20 min. durende sessie. Zo sluit 68 
af met 6 minuten luisteren en pp 65 begon vreemd met het kort 
luisteren (6 sec) af te wisselen met zeer kort checken (7 sec.). 



Nawoord en konklusies. 

In dit verslag is getracht enerzijds een algemene impressie te 
geven van de wijze waarop de ppn. de engelse teksten bestudeerden 
en anderzijds is een categoriseringssysteem geintroduceerd met de 
daarbij behorende beschrijving van de individuele cases. 

Dit verslag zou ik willen besluiten door de m.i. belangrijkste 
konklusies te vermelden: 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

••• 

De algemene inventarisatie funktion·eerde uitstekend voor 
het verkrijgen van een overzicht van de ruwe gegevens voor 
in eerste instantie al Ie 28 ppn •• Daarna werd veel baat ge
vonden bij de cluster techniek waardoor tot een eerste en 
globale groepereing en een beschrijving van de individuele 
personen kon worden gekomen. 

Na de eerste sessie kan men voor het gebruik maken van 
de 3 modes grote verschillen konstateren. Het aantal mode
wisselingen nam zeer sterk af en men prefereerde in sterke 
mate de zin mode, de belangstelling voor de poort mode nam 
sterk af. Er was duidelijk sprake van uitproberen en leren 
in de eerste sessie van 20 minuten. In volgende experimenten 
moet hiermee rekening wordengehouden. 

Als al Ie 18 ppn. worden bezien dan werkt men 76 % van de 
beschikbare tijd in de zin mode (luisteren). Men werkt 21 % 
van de tijd met de woord mode en slechts 3 % met de poort 
mode. 

Als dit wordt benaderd in termen van het cirkel model dan 
betekend dit dat in de Met-tekst konditie groep in meer 
specifieke zin de volgende bestudeergedragingen voorkwamen: 

50 :t luisterde en checkte . 
28.6 :t I uiste rde,chec kte en las. 
21.4 1, luisterde. 

Voor personen uit de ZONDER-tekst konditie betekende dit; 

79 % luisterde en checkte. 
14 % luisterde. 
7%chec kte. 

Een groepering van personen bleek mogelijk en werkbaar • 
De ontstane groepen en subgroepen zijn echter van geringe 
omvang. 

Uit de algemene inventarisatie (Hoofdstuk 1) van 
de data bleken wat betreft werkwijze van de pp.zeer geringe 
verschillen te bestaan tussen de 4 van el kaar te onder
scheiden teksten (f'izarro, Detective, lslands en Speeding). 

Ue proefpersonen uit de MET tekst konditie 
wisselden minder vaak van mode en gebruikten meer de poort 
mode, dit in vergelijking met de ppn. uit de ZONDER t ekst 
kondi tie. 

De proefpersonen uit de ZONDE~ tekst konditie 
gebruikten vaker de woord mode dan de ppn. uit de MET tekst 
konditie. 




