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1. Samenvatting. 

De in dit onderzoek gebruikte visuele stimuli waren de zg. vrije-vorm 

stimuli. Uitgaande van een bestaand programma werd er binnen het kader van 

het afstudeeronderzoek het komputerprogramma CENTRALE TENDENTIE geschreven, 

waarmee de stimulusverzameling gegenereerd werd. Binnen deze stimulusver

zameling bleken de centrale tendenties van de drie kategorieën een heel 

andere plaats te hebben als de centrale tendenties binnen de vaak gebruikte 

stimulusverzameling van Posner. 

Het onderzoek zelf kende zes leertaken, waarjn de ppn. visuele stimuli in 

drie kategorieën moesten leren indelen. Daartoe kreeg een pp. een aantal 

stimuli voor zich en moest deze één voor één in een van de drie kategorieën 

indelen. Na het geven van zo'n indeling werd de pp. de juiste kategorie 

meegedeeld. Na beëindiging van de leertaak kreeg de pp. dertig nieuwe sti

muli uit de kategorieën in te delen, maar zonder dat hem de korrekte kate

gorie werd verteld. Dit indelen van de dertig stimuli werd vijf maal her

haald, daarna moesten nog eenmaal de stimuli uit de leertaak worden inge

deeld, ook zonder terugkoppeling. 

In één leerkonditie bleek het aantal korrekte indelingen met toenemend 

trialnummer te dalen, bij de andere vijt kondities bleef het nivo konstant. 

De konsistentie tussen de indelingen van een pp. op trial i en i+l bleek 

gemiddeld genomen te stijgen. Het lukte om deze en andere resultaten te 

verklaren vanuit het concept van het
1
door de ppn. abstraheren van kategorie

informatie tijdens de leer- en transferfase, welke opgeslagen wordt in de 

vorm van een prototype voor elke kategorie. 

De andere resultaten uit het onderzoek kwamen veelal overeen met resultaten 

uit andere onderzoeken op het gebied van informatieabstraktie. 
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2. Inleiding. 

Stel dat U over straat loopt en U komt een beest tegen dat U nog nooit 

eerder gezien heeft. U noemt dat beest een hond en alle mensen zijn het 

met U eens dat het een hond is. Blijkbaar bent U dan in staat geweest om 

uit eerdere ontmoetingen met honden informatie over honden te destilleren 

en op te slaan, die het U mogelijk maakt het onbekende beest korrekt als 

een hond in te delen. De hond is nu ingedeeld in een groep van, voor U 

equivalente dieren; de honden. Het fenomeen, dat mensen objekten of erva

ringen als equivalent beschouwen, wordt generaliseren genoemd. 

Er zijn al verschillende onderzoeken geweest die zich gericht hebben op 

het fenomeen van het generaliseren van informatie over groepen equivalente 

objekten ( kategorieën ). Deze onderzoeken hadden een leertaak die identiek 

was aan de leertaak die in 1. beschreven staat. De proefpersonen bleven in 

de leertaak tot ze alle leerstimuli tweemaal achtereen korrekt hadden 

ingedeeld. Daarna moesten de proefper~onen in een transfertaak éénmaal 

een aantal oude stimuli en een aantal, voor hen nieuwe stimuli uit de 

kategorieën indelen, zonder dat er terugkoppeling gegeven werd. Dat er 

door de proefpersonen gegeneraliseerd werd, bleek uit het feit dat de 

nieuwe stimuli beter dan volgens toeval werden ingedeeld. 

In het in dit verslag te bespreken onderzoek moesten de transferstimuli 

niet éénmaal, maar zes maal ingedeeld worden, steeds zonder terugkoppe

ling. D~ bedoeling was om te mderzoeken of het herhalen invloed had op 

de indelingen die door de proefpersonen gegeven werden. Het thuis oefenen 

van bijvoorbeeld schoolstof zonder direkte korrektie, kan als een analogie 

van dit herhalen gezien worden, omdat de transferstimuli door hun talrijk

heid zeer moeilijk te onthouden zijn. 

Een tweede punt uit het onderzoek was het opzetten van zes leerkondities 

om te onderzoeken of er een beste manier van leren indelen was en of de 

leerkondities nog invloed hadden op het herhaalde indelen. 

In de vroegere onderzoeken op dit terrein van generalisatie van kategorie

informatie werden meestal als stimuli de zg. puntenpatronen van Posner 

gebruikt. In dit onderzoek is gewerkt met een ander soort stimuli, namelijk 

de zg. vrije-vorm stimuli die bedacht zijn door Shepard en Cermak. Er is 

namelijk vaak kritiek op psychologische onderzoekingen, omdat er heel 

vaak met dezelfde soorten stimuli gewerkt wordt. De kritiek is, dat de 

onderzoekers alleen maar eigenschappen van bepaalde stimuli aan het onder

zoeken zijn. Er wordt alle mogelijke moeite gedaan om invloeden van aller

lei irrelevante faktoren te onderdrukken, om de gevonden resultaten 
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zo algemeen geldig mogelijk te maken. Maar er wordt bijna nooit gepro

beerd om de invloed te onderdrukken van de faktor stimuli, wat binnen 

bepaalde grenzen, ook een irrelevante faktor zou moeten zijn. 

Naast het feit dat in dit onderzoek een afwijkende soort stimuli gebruikt 

werd, kreeg elke proefpersoon bovendien een verzameling stimuli aange

boden, die telkens een willekeurige steekproef uit de totale verzameling 

stimuli was. Dit gebeurde om op nog detaillistischer schaal de algemeen 

geldigheid van de te vinden resultaten te bevorderen. 

De gedachtengang van de hierboven genoemde kritiek volgend, moeten de 

resultaten van ons onderzoek met voorzichtigheid bekeken worden.-Sommige 

resultaten zullen waarschijnlijk in overeenstemming zijn met eerder gevon

den resultaten en dat is de kans dat die uitkomst algemeen geldig is weer 

wat groter geworden. 

• 
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3. De stimuli 

Omdat het de bedoeling was om een onderzoek te doen op het gebied 

van het herkennen van visuele stimuli, was de eerste vereiste een 

geschikte stimulusverzameling te maken. Hierbij kon worden uitgegaan 

van de ideëen en het werk van Shepard en Cermak, die in 1973 een 

verzameling van vrije-vorm stimuli hadden bedacht. Binnen de vakgroep 

P.P.A.D. bestond een door G. Lebbink geschreven komputerprogramma, 

STIMULI, dat deze stimuli maakte. Dit programma is door mij, in het 

kader van het in dit verslag beschreven onderzoek, veranderd met als 

resultaat het programma CENTRALE TENDENTIE , dat gebruikt ~s om de 

uiteindelijke stimulusverzameling voor mijn experiment te genereren. 

3.1 Vrije-vorm stimuli 

Zij zijn bedacht door Shepard en Cermak, toen die een alternatief 

zochten voor de kunstmatige, geometrische en verbaal te beschrijven 

stimuli, die in diverse concept-leeronderzoeken werden gebruikt 

( Shepard & Cermak, 1973 ). 

Zij eisten ten eerste, dat elke stimulus op zich er meer natuurlijk 

en organisch uitzag en een geheel vormde. Ten tweede eisten ze, dat 

de psychologische relaties tussen de stimuli weergegeven konden worden 

in een kontinue parameterruimte en dat de dimensies, waarlangs ze 

variërden, voor een naïeve proefpersoon ( pp. ) niet te beschrijven 

waren. Ten derde moest de manier van genereren een expliciete, een

voudige en algemene regel zijn, die zich zou lenen om op een komputer 

uitgevoerd te worden. 

De methode, die Shepard en eermak gebruikten, noemden z~J zelf een 

analogie, in poolkoÖrdinaten, 
N 

r ( q ) = ~O exp (Wn cos( 

van de Fourier synthese. 

n(q + Q ))) 
n 

waarin: r(q) : de afstand, onder hoek q, van het middelpunt naar de 

omtrek van de figuur. 

q rondlopende hoek, 0~ q <21T' 

W de gewichtsfaktor van de n-de deelfiguur 
n 

Qn de beginhoek van de n-de deelfiguur 
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r(q) is de som van een aantal deelfiguren, die zich onderling onder

scheiden door het aantal lobben dat ze hebben, = n. De lobben van de 

n-de deelfiguur staan telkens onder een hoek van 2i/ n t.o.v. elkaar. 

Als r(q) wordt uitgetend, vormt het een eenvoudige, gesloten kromme. 

Omdat elke figuur de som is van een aantal deelfiguren, kunnen we de 

deelfiguren als de dimensies, aan te duiden met n, opvatten. De standen, 

die de n-de deelfiguur kan aannemen, zijn dan de waarden op de n-de 

dimensie. De dimensies zijn cyclisch, omdat elke deelfiguur na draai

ing over 2V/n weer in zichzelf overgaat. Alle dimensies samen vormen 

dan een toroide en een bepaalde figuur wordt dan gekarakteriseerd 

door een punt op het oppervlak van die toroide. 

Om nu een verzameling vrije vormen te maken, moeten de hoeken Q van 
n 

de n-de deelfiguren systematisch veranderd worden. Stel dat ik h,r, Rl 

vrije vormen wil maken door de waarden op de dimensies 2 en 3 te 

variëren. De beginhoeken zijn: Q1=i/2, Q2=.2, Q3=-.2,Q4=0,Q5=ü/10 en 

Q6=rt/6. Ik wil 9 waarden op dimensie 2 en 9 waarden op dimensie 3 

aannemen. Daartoe worden de hoeken van resp.Wen 2~/3 in 9 gelijke 

stappen verdeeld (hoeken van resp. rr/9 en 2ÏI/27 ). 

De synthese van zo'n vrije-vorm staat weergegeven in figuur 1. 

deze alle~al V 
'' );,v'. ~-
\j " &'l.f" 

+ 
een van deze 

·,':~) \\: \\" .. 
2 3 4 9 

+ 
een van deze. 

A B C D 

11. 

~ ......... ) 

!_) 
I 

uiteindelijke vrije vorm ----+ 

N.B. in de uitleg tot nu toe zijn de gewichtsfaktoren W weggelaten, n 
omdat deze in 3.2 nog aan de orde komen. 
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Shepard en eermak konkludeerden uit een tweetal experimenten, dat 

het hen gelukt was een laag dimensionele verzameling stimuli te maken, 

waarvan een naïeve pp. de dimensies, waarlangs veranderingen optraden, 

niet vermoedde. Bovendien waren er door de toroidale struktuur geen 

randstimuli, die door hun extrema gemakkelijk te herkennen zouden 

zijn. 

3.2. Het programma STIMULI. 

Binnen de vakgroep P.P.A.D. van de onderafdeling Wijsbegeerte en Maat

schappijwetenschappen op de THE, is door G. Lebbink een uitbreiding 

van de vrije-vorm stimuli gemaakt, het programma STIMULI, waarmee niet 

alleen de relatieve gewichten en de beginhoeken veranderd konden worden, 

maar ook van elke deelfiguur de vorm van de lobben ( Lebbink 1975 ). 

De uitdrukking voor de figuren werd: 

f(x) 
N exp (W.cos i(x+Q .. +Q.)) - exp (W.) 

' l. l.J l. l. C +i:-. V.------__......__ _____ _ 

i=l l. exp (W.) - exp (-W.) 
l. l. 

waarin 

x: rondlopende hoek, O~x<2ü. 

f(x): de afstand, onder hoek x- van het middelpunt tot de omtrek van 

de figuur. 

C: de straal (in cm.) van de cirkel, die wordt toegevoegd. 

V.: de relatieve grootte van de i-de deelfiguur. De groottes zijn 
l. 

relatief, omdat ze zo gekorrigeerd worden, dat de figuur altijd 

binnen een afgepast vierkant met zijde GR kan. 

W.: de faktor die de vorm van de lobben bepaalt, -2~W.{20, W.~O. 
l. l. l. 

lage W.: lobben breed en rond, hoge W.: lobben smal en puntig. 
l. l. 

Q.: de beginhoek van de i-de deelfiguur. 
l. 

Q .. + Q.: de standen die de i-de deelfiguur kan innemen. 
lJ l 

Qij : 2ü/i x j/Pi, j=0,1, ••• ,Pi_ 1, met Piis het aantal standen op dim. 1.. 

Naast de cyclische dimensies van de standen van de deelfiguren, zijn 

er nu ook nog niet-cyclische dimensies, nl. per dimensie de faktoren 

V. en W .• Als een figuur opgebouwd is uit de dimensies 1,2, •.• N, dan 
l l 

heeft deze figuur N cyclische en 2N niet-cyclische dimensies en kan 

de figuur weergegeven worden als een punt in een 3N-dimensionale ruimte. 
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De algemene invoerparameters van STIMULI zijn: 

GR: de zijde van het vierkant ( in cm. ), waarin de figuur moet passen. 

VERV: de faktor, waarmee alle figuren in vertikals richting vervormd 

worden. 

N: de hoogste, voorkomende dimensie. 

C: de straal van de cirkel (in cm.). 

L: het aantal stimulusverzamelingen dat achter elkaar getekend wordt. 

het nut hiervan is, dat er per keer meerdere verzamelingen gemaakt 

kunnen worden. Op deze manier is het mogelijk langs de niet-cyclische 

dimensies te variëren. 

De invoerparameters per dimensie zijn: 

P.: het aantal standen van de i-de deelfiguur. 
~ 

V.: de relatieve grootte van de i-de deelfiguur. 
~ 

W.: vorm van de lobben van de i~de deelfiguur. 
~ 

Q.: beginhoek van de i-de deelfiguur, in radialen. 
~ 

Als P.=O (dimensie i komt niet voor) , dan hoeven er geen waarden 
~ 

voor V.,w. en Q. gegeven te worden. 
~ ~ ~ 

De totale invoer voor het genereren van een verzameling stimuli met 

STIMULI ziet er als volgt uit: 

GR,VERV,N,C,L, P1,v 1,w1,Q 1, P2,v2,w2,Q2, ••. , PN,VN,WN,QN' 

De figuur wordt door de komputer bepaald door 150 punten op de omtrek 

te berekenen, te tekenen en er dan een vloeiende kromme doorheen te 

trekken., d.w.z. een kromme die kontinu differentieerbaar is. 

Zie voor de tekst en verdere uitleg over de werking van het programma 

Lebbink 1975. 

3.3 Het programma CENTRALE TENDENTIE. 

Dit programma is gebaseerd op STIMULI, het tekent ook dezelfde figuren, 

maar is door mij zo veranderd, dat het 2 specifieke kenmerken heeft. 

STIMULI genereerde een komplete verzameling figuren, d.w.z. alle 

mogelijke korobinaties van waarden op de dimensies kwamen ook voor. 
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1. CENTRALE TENDENTIE genereert een willekeurig aantal, vrij te kiezen 

figuren uit zo'n komplete verzameling. Het nut hiervan is, dat het 

zo mogelijk is om voorexperimenten te houden met representatieve steek

proeven uit grote stimulusverzamelingen, hetgeen betrouwbaar, goedkoop 

en overzichtelijk is. 

2. CENTRALE TENDENTIE bepaalt van de gegenereerde deelverzameling het 

gemiddelde (de centrale tendentie). Deze centrale tendentie speelt 

een belangrijke rol in onderzoeken over abstraktie, waar het uit te 

voeren experiment veel op lijkt. 

De tekst van het programma is opgenomen 1n bijlage 8.i. 
3.3.1 Het genereren van stimuli uit een komplete verzameling. 

Om dit te doen, wordt eerst de komplete verzameling gedefinieërd 

m.b.v. dezelfde invoerparameters als bij STIMULI. Er zijn dan soms 

dimensies die of niet voorkomen of vast liggen (P.=O resp. P.=l). 
1 1 

Door de invoer van V. en W. ligt van elke wel voorkomende deelfiguur, 
1 1 

de relatieve grootte en de vorm van de lobben vast. Door P. en Q. 
1 1 

liggen alle mogelijke standen van de i-de deelfiguur vast. Als P2=3 

en Q2=0 bv., dan zijn de 3 mogelijke waarden op dimensie 2: 0,~/3 en 

2IT/3. Dit noteren we als x2=0 resp. 1 en 2. We nummeren de opvolgende 

waarden van dimensie k m~:>t Xk= O, 1, .. , Pk_ 1. 

Elke stimulus is de som van een aantal deelfiguren, in bepaalde standen, 

met vastgelegde vorm en grootte. Een stimulus kan dan weergegeven worden 

door de invoerparameters van STIMULI en een vektor (X1,x2, ••. ,~). 

Een voorbeeld. 

P1,v 1,w1,Q1, •.• ,P4,v4,w4,Q4, : 1,1,1,1, 3,1,1,0, 2,1,1, /4, o, 

Dit zijn in totaal P1xP2xP3= 6 stimuli (niet P4 want P4=0), die aldus 

in vektorvorm weergegeven kunnen worden: (O,O,O,O), (0,1,0,0),(0,2,0,0) 

(0,0,1,0),(0,1,1,0) en (0,2,1,0). 

De stimulus weergegeven door (0,2,1,0) is de figuur, die bestaat uit 

de som van: 

dimensie 1 : V 1 =1, w 1 =1, Q1 +QlO= 1 

dimensie 2: V 2=1, w2=1, Q2+Q22= 211"13 

dimensie 3: V 3=1, w3=1, Q3+q31 =7ï/4 +Tf/3= 7Tr/ 12 

dimensie 4 komt niet voor want P4=0. 

Om nu een bepaalde stimulus uit de komplete verzameling te maken, 

wordt zijn vektor ingelezen. 
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In feite is in het voorbeeld x4 van de vektor niet nodig, omdat deze 

vastligt. Ook als P4=1 ligt de stand van de deelfiguur vast, ook dan 

x4=o. Om nu te voorkomen, dat er nutteloze getallen worden ingelezen, 

wordt het getal B bepaald. B is de hoogste dimensie waarvoor geldt dat 

P.>l. Om een vektor nu vast te leggen, zijn slechts de eerst B getal-
1 

len nodig. 

Voorbeeld 2. 

Pt,vt,wt,Qt, ••• ,P6,v6,w6,Q6, is : 

1,2,1,1, 3,1,-1,0, 2,1,1,lf/4, o, 1,1,1,2, 1,1,1,3, 

Dimensie 4 komt niet voor en op dimensies 5 en 6 liggen de waarden 

vast. Er geldt nu dat B=3. Elke stimulus ligt nu vast met de vektor 

(X
1
,x2,x3). (0,2,1) is de vektor van de' stimulus: 

dimensie 1: v 1=2, w1=1, Q1+ Q10= 1. 

dimensie 2: v2=t, w2=-1, Q2+ Q22= 2W/3. 

dimensie 3: v3=t, w3=I, Q3+ q31 = 7Tr/12. 

dimensie 5: v5=1, w5=t, Q5+ Q50= 2. 

dimensie 6: v6=t, w6=t, Q6+ Q60= 3. 

N.B. Ook x 1 is in feite niet nodig, maar om het niet te gecompliceerd 

te maken, wordt deze gewoon meegeschreven. 

De invoerparameters, die nodig zijn om met CENTRALE TENDENTIE, stimuli 

uit een komplete verzameling te genereren zijn nu: 

F, x1,x2 , ••• ,XB' 
1... ) 

1estim~lus 
xt,x2, ••• ,xB, 

\........ ./ 

2esti;ulus 

,xt ,x2' •.• ,xB 
"'-- V IJ 

Fe stimulus 

F is het aantal te genereren stimuli. 

B 1s de hoogste dimensie waarvoor geldt dat P.)1. 
1 

3.3.2 Het genereren van de Centrale Tendentie. 

Een stimulus wordt gegenereerd door 150 punten op de omtrek te bepa

len. Een parameter M doorloopt daartoe de getallen van 0 tot 150 en 

de parameter PIM =TI/75xM loopt mee van 0 tot 2 IT, in stappen van rr/75 

radialen. Voor elke hoek PIM wordt de straal van de oorsprong tot aan 

de omtrek bepaald en t.b.v. de tekenprocedure omgezet in karthesische 

koÖrdinaten. 

Om nu de centrale tendentie (het gemiddelde) te bepalen, wordt per 
biunen 

hoek PIM de y-koÖrdinaat opgetel~ · het array INFO(M, 1) met 151 
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plaatsen. De x-koÖrdinaat wordt per hoek PIM opgete~d in INFO(M,2). 

Uiteindelijk staan dan op de plaatsen in de array's de sommen van 

de afstanden, van alle F stimuli, van het middelpunt tot de omtrek. 

Als alle F stimuli berekend en opgeteld zijn, wordt de som van de 

stimuli uitgetekend door voor elke M het punt (INFO(M,2),INFO(M,I)) 

te tekenen en er later een vloeiende kromme doorheen te trekken. 

Omdat de figuur binnen een vierkant, met zijde GR, moet passen, 

wordt er binnen het programma gekorrigeerd, zodat het gemiddelde 

ontstaat. 

Daar het nonsens is om van één stimulus de centrale tendentie te 

bepalen, gebeurt dit slechts als F>l. 

De komplete uitvoer van het programma CENTRALE TENDENTIE is: 

de F gekozen stimuli uit de gedefinieërde komplete verzameling plus 

het gemiddelde van deze F stimuli (mits F>l). 

3.3.3 Het genereren van de basisfiguur van een kategorie. 

Het genereren van een basisfiguur is geen speciale eigenschap van 

het programma, maar alleen een bijzondere manier van toepassen. Omdat 

de centrale tendentie en de basisfiguur voortaan vaak in één adem 

genoemd worden, zullen we hier een bespreking aan de basisfoguur wijden. 

Er moesten ten behoeve van het onderzoek kategorieën gemaakt worden. 

Elke kategorie was zo opgebouwd, dat alle stimuli eruit één of meer 

deelfiguren, in een vaste stand, gemeenschappelijk hadden. Deze deel

figuren vormen samen de basisfiguur, het konstante gedeelte im de 

stimuli uit een kategorie. Elke stimulus bestond uit een basisfiguur 

en de som van een aantal andere deelfiguren van andere dimensionali

teit, waarvan de standen wel konden veranderen. 

Om de basisfiguur te genereren, worden in de invoer van de komplete 

verzameling alle P.~l nul gemaakt. Dan doen alleen de dimensies nog 
1 

mee, waarop de waarden vastliggen. Omdat het programma slechts werkt 

als er minstens twee stimuli gedefinieërd worden, wordt dan weer de 
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eerste P.=1, 2 gemaakt. Dan voer Je in dat F=1. De vektor van de basis
~ 

figuur bestaat dan uit B nullen. 

In het geval van voorbeeld 2 uit 3.3.1 wordt de komplete invoer dan: 

GR,VERV,N,C,L, 2,1,1,1, O, O, O, 1,1,1,2, 1,1,1,3, 

1, 0, (Bedenk dat B=1 ) 

Hierbij kan mooi gebruik gemaakt worden van het feit, dat als 1=2, 

dat er dan twee stimulusverzamelingen kunnen worden gegenereerd. 

Eerst kies je bv. een aantal stimuli uit een komplete verzameling en 

daarna laat je de basisfiguur genereren. 

3.4 De Stimulusverzameling. 

Bij het genereren van de stimulusverzameling werd uitgegaan van 

een zestal eisen. 

1. Er moesten drie kategorieën gemaakt worden en elke kategorie moest 

een komplete verzameling zijn. 

2. De globale vorm van de stimuli moest betrekkelijk eenvoudig zijn 

en er mochten slechts lage dimensies voorkomen. 

3. Alle stimuli uit een kategorie moesten opgebouwd zijn uit een 

basisfiguur met daarop een verstoring. Deze opbouw was analoog aan 

die uit de onderzoeken vanPosneren Keele (1968,1970) en anderen (zie 

Diekhorst, 1976 ). 

4. De basisfiguren en de centrale tendenties van de drie kategorieën 

moesten goed van elkaar te onderscheiden zijn. 

5. De drie kategorieën moesten zo groot zijn, dat elke pp. in elk 

onderdeel van het experiment verschillende stimuli aangeboden kon 

krijgen. ( zie Inleiding 2 ). 

6. Het leren indelen van de kategorieën mocht niet te moeilijk of te 

gemakkelijk zijn. Bovendien moesten de kategorieën ongeveer even moei

lijk zijn. Het streven was, dat na de leertaak gemiddeld ongeveer 50% 

van de aan te bieden nieuwe stimuli, korrekt zou worden ingedeeld. 

Er werd op de volgende wijze geprobeerd aan deze eisen te voldoen. 

ad 1. Hieraan was gemakkelijk te voldoen. Er werden drie verzamelingen 

stimuli gedefinieërd en alle elementen van de verzamelingen werden 

in het onderzoek gebruikt, zodat de kategorieën kompleet waren. 
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ad 2. Bij het genereren werden slechts de dimensies 1 t/m 5 gebruikt. 

Dit resulteerde erin, dat de stimuli maximaal vier duidelijke lobben 

en insnoeringen hadden. Door het variëren van de faktoren W. werd er 
1 

voor gezoegd, dat de stimuli een "volle" vorm hadden, met in het cen-

trum een massief gedeelte. 

ad 3. De basisfiguur werd in alle drie kategorieën gevormd door de 

dimensies 1 en 4. De verstoringen waren opgebouwd uit deelfiguren van 

dimensie 2, 3 en 5. 

ad 4. De centrale tendenties en basisfiguren van de drie uiteindelijk 

gebruikte kategorieën zagen er als volgt uit. 

I 

~f 

'-I ,-----.. __ ----"\ 
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ad 5. Per pp. waren er maximaal 75 stimuli nodig en er zouden 48 ppn. 

nodig zijn. Op dimensie 2 kwamen 3 waarden voor, 4 waarden op dimen

sie 3 en 6 op dimensie 5. Dat zijn, inklusief basisfiguur en centrale 

/ 
// 

I 
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tendentie, per kategorie 74 stimuli, dus in totaal 222. Dit aantal 

voldeed m.i. aan de gestelde eisen. 

ad 6. Om tussen de kate~orieën een zekere mate van overeenkomst in 

opbouw te laten bestaan, gold voor elke kategorie dat w1 + w4 = I.4, 

VI + v4 = 2, en ook w2 + w3 + w
9 

= o, v2 + v3 + v5 = 2.1. 

Het onderzoeken van de moeilijkheidsgraad voor het leren indelen van 

stimuli uit 3 kategorieën, was alleen mogelijk door het uitvoeren van 

voorexperimenten, die dezelfde opzet hadden als het uiteindelijke 

onderzoek. Dergelijke voorexperimenten kosten echter veel tijd en die 

tijd was binnen het kader van dit afstudeeronderzoek echter beperkt. 

Er is voorexperiment gedaan met 4 ppn. 

Voor de rest is er vooral afgegaan op het inzicht van de onderzoeker 

en de resultaten van enkele kleine testjes, uitgevoerd op diens vrouw. 

De onderzoeker begon met eerst intuïtief drie verzamelingen te genere

ren en door de faktoren V., W. en Q. te variëren, werd uiteindelijk 
1 1 1 

een drietal verzamelingen gevonden, die wel geschikt leken. Deze drie 

verzamelingen werden bepaald door de volgende invoerparameters ( zie 

voor de betekenis 3.2. 

9,1,5,0,3, 

1,I,2,0, 3,.55,-.9,.7, 4,.7,-.1,1.6, 1,1,-.6,.5, 6,.85,1,I.2, 

1,1,-.6,.9, 3,.85,1,1.2, 4,.55,-.9,.7, 1,1,2,0, 6,.7,-.1,1.6, 

1,I,.7,.5, 3,.7,-.1,1.6, ~,.85,I,1.2, 1,1,.7,.9, 6,.55,-.9,.7, 

respektievelijk kategorie A, B en C. 

Uit elk van de kategorieën werden met behulp van CENTRALE TENDENTIE 

20 willekeurige stimuli gegenereerd, plus van elke kategorie de centrale 

tendetie en de basisfiguur. Met deze 66 stimuli werd het voorexperi

ment uitgevoerd. Hieronder staan in tabelvorm enkele resultaten van 

dit onderzoek vermeldt. Tabel I geeft per pp. en per kategorie het 

gedeelte van de stimuli uit de de transfer, dat ko~rekt werd ingedeeld. 

PP• 

1 

2 

A 

8% 

94% 

3 69% 

4 27% 

gemiddeld 50% 

B 

59% 

96% 

100% 

84% 

85% 

c 
43% 

86% 

43% 

49% 

SS% 

tabel l. 

Zie voor nadere bijzonderheden over de opzet van het experiment 6.1. 
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Uit deze resultaten bleek dat kategorie B te gemakkelijk was, wat ook 

bevestigd werd door het kommentaar van de ppn. en daarom werd een 

andere kategorie B gezocht. Kategorieën A en C bleken te voldoen aan 

de eis dat ongeveer 50% korrekt moest worden ingedeeld en dat ze even 

moeilijk moesten zijn. Daarom werden deze twee kategorieën niet ver

worpen. 

Voor kategorie B werden enkele alternatieven gemaakt, waarvan er uit

eindelijk een werd uitgekozen. Door tijdgebrek kon de uiteindelijke 

verzameling stimuli niet meer worden uitgetest. De geschiktheid van 

de gebruikte stimulusverzameling zal dus moeten blijken uit het eigen

lijke onderzoek. 

De drie komplete verzamelingen, die gebruikt werden als de stimulus

verzameling ,werden weergegeven door de volgende invoerparameters: 

9,1,5,0,6, 

1,1,2,0, 3,.55,-.9,.7, 4,.7,-1,1.6, I,I,-.6,.5, 6,.85,1,1.2, 

72, o,o,o,o,o, o,o,o,o,I, o,o,o,o,2, .... ,o,2,3,o,4, o,2,3,o,5, 

2,1,2,0, O, O, I,I,-.6,.5, O, 

I, O, 

1,1,.01,1.5, 3,.85,1,1.2, 4,.55,-.9,.7, 1,1,1.4,1, 6,.7,-.1,1.6, 

72, n,o,c,o,o, o,o,o,o,I, .... ,o,2,3,0,5, 

2,1,.01,1.5, o, o, 1,1,1.4,1, o, 

1, 0' 

1,1,.7,.5, 3,.7,-.1,1.6, 4,.85,1,1.2, 1,1,.7,.9, 6,.55,-.9,.7, 

72, o,o,o,o,o, o,o,o,o,t, ... o,~,3,0,5, 

2,1,.7,.5, o, o, 1,1,.7,.9, o, 

1, o, 

Met deze invoerparameters voor CENTRALE TENDENTIE worden door de 

komputer achtereenvolgens uitgetekend: 

van kategorie A, de 72 stimuli, de centrale tendentie en de basisfiguur. 

Daarna in dezelfde volgorde kategorie B. ··en C. 

In bijlage 8.2 staan de 72 stimuli van elke kategorie uitgetekend. 
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4. Achtergronden en vraagstelling van het onderzoek 

4. I. Achtergronden 

Er zijn al vaker onderzoeken gedaan naar het generaliseren op grond van 

eerdere ervaringen. Het in dit verslag te bespreken onderzoek probeert 

enkele aspekten van dit fenomeen verder te onderzoeken. Ook hier zullen 

ppn. stimuli moeten leren indelen in een aantal kategorieën, die wel 

disjunkt zijn maar die het ontbreekt aan een nauwkeurige begrenzing. Veel 

van de vroegere onderzoeken staan uitgebreider dan hier beschreven in 

mijn stageverslag (Diekhorst, 1976). 

4. I. I. Abstraktie van een prototype 

Een van die vroegere onderzoeken werd uitgevoerd door Posner en Keele 

(1968, 1970). De ppn. moesten stimuli leren indelen in drie kategorieën. 

De stimuli uit elke kategorie bestonden uit toevallige verstoringen van een 

patroon van 9 punten binnen een matrix van 30 x 30. Dit basispatroon heette 

de centrale tendentie en was bovendien het, per punt, gemiddelde van alle 

patronen uit de kategorie. De stimuli zelf werden de puntenpatronen (van 

Posner) genoemd. 

' Na de ~eëindiging van de leertaak moesten i~ de trenstertaak enkele oude en 

nieuwe stimuli en de drie centrale tendenties in de drie kategorieën 

ingedeeld worden, zonder dat er terugkoppeling gegeven werd. 

De nieuwe stimuli werden signifikant beter dan volgens toeval ingedeeld, 

maar wel slechter dan de oude stimuli. De drie centrale tendenties werden 

bijna even goed ingedeeld als de oude patronen en duidelijk beter dan de 

overige nieuwe patronen. Daarnaast werden zwaardere verstoringen van de 

centrale tendenties slechter ingedeeld dan minder zware verstoringen. 

Posner en Keele probeerden dit goed indelen van nieuwe stimuli en centrale 

tentienties tijdens de transfertaak, te verklaren met behulp van he~, tijdens 

het leren, abstraheren van algemene informatie over de kategorieën. 

Met abstraheren werd bedoeld het uitselekteren en opslaan van bepaalde 

eigenschappen van een ervaring, wat het generaliseren van een ervaring 

mogelijk maakt. 

Zij namen aan, dat deze geabstraheerde informatie opgeslagen werd ~n de 

vorm van een prototype voor elke kategorie. Nieuwe stimuli zouden dan 

ingedeeld worden op grond van hun gelijkenis met één van de prototypes. 
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Uit het feit, dat de centrale tendenties zo buitengewoon goed werden 

ingedeeld, konkludeerden Posner en Keele dat de prototypes erg op de 

centrale tendentie~ leken. Zij en vele andere onderzoekers na hen gingen 

de centrale tentendies toen ook maar prototypes noemen, wat m.i. zeer 

onjuist was (zie ook 4.1.2.). 

Naast het prototype zou er volgens Posner en Keele informatie opgeslagen 

worden over de variabiliteit tussen de stimuli uit een kategorie en over 

de geleerde stimuli. 

4. 1.2. De Schematheorie 

Het idee van het opslaan van informatie over een groep stimuli in de 

vorm van een prototype, stamde uit de zg. Schematheorie (Evans, 1967). 

Jeze theorie ~s een generalisatietheorie, die probeert te verklaren 

hoe mensen, een groep van onderling verschillende objekten, als equivalent 

opvatten. Een objekt is alles wat als een eenheid beschouwd kan worden. 

De schematheorie gaat er van uit dat informatie in een ge9rganiseerde vorm 

opgeslagen wordt, zodat ze weer opgeroepen kan worden als dit nodig is. 

De theorie zegt, dat een objekt beschreven kan worden door één of meer 

regels. Een groep objekten kan dan beschreven worden met een verzameling 

regels. Een verzameling objekten, die door mensen als equivalent beschouwd 

worden, b.v. zoogdieren, kan dan ook met een verzameling regels, het schema, 

beschreven worden. Dan is echter het aantal regels veel kleiner dan het 

aantal objekten uit de beschreven verzameling, omdat meerdere objekten 

dezelfde re~els zullen volgen, die dan ook maar I maal opgeslagen hoeven 

te worden (b.v. de regel: zoogdieren zogen hun jongen). De regels z~Jn 

probabilistisch van aard, omdat niet alle objekten aan alle regels hoeven 

te voldoen (b.v. zoogdieren leven op het land). 

Met behulp van het schema is het mogelijk om voor een groep, als equivalent 

opgevatten objecten een prototype te maken.Dit hoeft geen bestaand objekt te 

zijn en eerder werd dit door mij geÏnterpreteerd als het algemene beeld 

van zo'n groep objekten (Diekhorst, 1976). Een objekt uit een groep kan nu 

beschouwd worden als een verstoring van het prototype. Hoe zwaarder de 

verstoring, des te moeilijker is te zien dat het objekt in die groep 

thuishoort (b.v. walvis binnen zoogdieren). Dit kan verklaren waarom bij 

Posner de indelingen slechter werden als de verstoringen zwaarder werden. 

Mijns inziens is het onjuist om de centrale tendenties van Posners 

kategorieën prototypes te ,noemen, omdat het in essentie twee heel ver

schillende objekten zijn. Het lijkt er wel op dat de centrale tendenties 
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~n Posners onderzoek een goede benadering van de prototypes zijn. 

4. 1.3. Andere experimentele resultaten 

Brandsford en Franks (1971) gebruikten als stimuli konfiguraties van 

geometrische vormen zij vonden, dat de ppn er opmerkelijk zeker van waren 

dat ze de centrale tendentie al eens eerder gezien hadden in de leertaak, 

terwijl dat niet het geval was. Ook zij trachtten hun resultaten te ver

klaren met behulp met het, tijdens de leerfase, abstraheren van een 

prototype. 

Soortgelijke resultaten als die van Posner en Keele werden ook gevonden 

door o.a. Homa, Gross, Cornell, Goldman en Shwartz (1973), Homa en 

Chambliss (1975) en Strange, Keeney, Kessel en Jeukins (1970). 

Homa, Cross, Cornell, Goldman en Shwartz (1973) introduceerden het begrip 

subjektief prototype. Zij meenden, dat als een pp. tijdens een leertaak een 

beperkt aantal stimuli uit elke kategorie aangeboden kreeg, de pp. slechts 

op grond van de aangeboden stimuli een prototype kon abstraheren. 

Dit subjektieve prototype zou vrij zeker afwijken van het prototype, dat 

geabstraheerd zou zijn, als tijdens de leerfase uit elke kategorie alle 

elementen aangeboden zouden zijn, de zg. objektieve prototypes. 

Uitgaande van deze 'redenering zou, met het toenemen van het aantal aan

geboden stimuli, per kategorie, het subjektieve prototype moeten gaan 

konvergeren naar het objektieve~prototype en daardoor zou er beter ingedeeld 

moeten gaan worden. 

Zij deden een experiment om dit te testen, gebruikten daarbij als stimuli 

de puntenpatronen van Posner en vonden inderdaad de voorspelde verbeterde 

indeling van nieuwe stimuli en de centrale tendenties van de komplete 

kategorieën. 

In het onderzoek van Homa en Vosbergh (1976) moesten de ppn. tijdens de 

leerfase doorgaan tot ze alle puntenpatronen twee maal achtereen korrekt 

hadden ingedeeld. Homa en Vosbergh vonden als resultaat van hun onderzoek, 

dat de transferresultaten het beste waren, als er tijdens de leertaak stimuli 

werden geleerd die de hele breedte van de kategorieën besloeeen. In het 

geval dat er slechts lichte verstoringen van de centrale tendenties aan

geboden werden, werden de centrale tendenties later zeer goed ingedeeld, 
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maar de overige n~euwe stimuli relatief erg slecht in vergelijking met 

ru~mere leerkondities. Zij bestempelen zo'n leertaak met lichte verstoringen 

als een poging om van het prototype een fysische realiteit te maken. 

Volgens hen moest prototype-abstraktie onderzocht worden via het laten 

indelen van de gewone, nieuwe stimuli. 

Volgens Homa en Chambliss (1975) bestond het geabstraheerde prototype 

van de kategorie uit kenmerken, die gemeenschappelijk waren binnen die 

kategorie en kenmerken, die onderscheidend tussen de kategorieën waren. 

Als het idee aanvaard werd dat ppn. inderdaa~ prototypes abstraheren, 

moest nog onderzocht worden hoe stimuli tijdens de transfertaak dan in die 

kategorieën werden ingedeeld. Dit werd o.a. onderzocht door Reed (1972), 

die als stimuli de schematische gezichten van Brunswick gebruikte, en 

Barresi, Robbins en Shain (1975), die weer de puntenpatronen gebruikten. 

Allen vonden dat de tussen de kategorieën onderscheidende kenmerken, het 

belangrijkst waren bij het indelen van nieuwe stimuli in kategorieën. 

Dit was een te verwachten resultaat, omdat deze kenmerken de beste voor

spellers voor het kategorielidmaatschap waren. 

4.1.4. Samenvatting 

Als het idee van abstraktie van prototype-informatie aanvaard wordt, kunnen 

de tot nu toe gevonden resultaten als volgt puntsgewijs worden samengevat. 

Het onderstaande is voor een deel gebaseerd op een model, dat gegeven is 

door Homa en Chambliss (1975). 

I. Een objekt uit een kategorie kan worden voorgesteld als een verzameling 

kenmerken. 

2. Met het gradueel leren van een kategorie worden de kenmerken gerang

schikt naar de mate, waarin elk kenmerk het kategorielidmaatschap voor

spelt. 

3. Er zijn drie soorten kenmerken: 

a. idiosyncratische, die slechts zeer weinig objekten eerneen hebben~ 

b. gemeenschappelijke, die vaak voorkomen bij objekten uit één kategorie, 

c. gemeenschappelijke èn onderscheidende kenmerken, die objekten binnen 

een kategorie gemeen hebben en die binnen andere kategorieën niet 

gemeenschappelijk zijn. 

4. De idiosyncratische kenmerken worden het snelst vergeten. 

5. Het subjektieve prototype is een integratie van gemeenschappelijke en 
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onderscheidende kenmerken. 

6. De tijdens de leerfase opgeslagen informatie bestaat uit specifieke 

informatie over de eeleerde objekten, het subjektieve prototype en 

informatie over de variabiliteit tussen de objekten uit een kategorie. 

7. Nieuwe objekten worden ingedeeld op grond van het subjektieve proto

type, waarbij de onderscheidende kenmerken het belangrijkst zijn. 

8. Het subjektieve prototype kan konvergeren naar het objektieve proto

type als de pp. meer ervaring met verschillende objekten uit de 

kategorie krijgt. 

9. Het subjektieve prototype wordt het meest adequaat als de aangeboden 

stimuli een groot deel van de breedte van de kategorieën bestrijken. 

JO. Hoe adequaat het subjektieve prototype is, kan worden ~fgelezen uit 

de mate, waarin onbekende stimuli in de transfertaak korrekt worden 

~ngedeeld. 
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4.2. Vraagstelling 

Het tijdens het afstuderen uitgevoerde onderzoek richtte zich, evenals 

onderzoeken als dat van Posner, op het vermogen om kategorie-informatie 

te generaliseren. Bij Posners onderzoek moesten de ppn. tijdens de transfer 

oude en nieuwe stimuli indelen, zonder dat er terugkoppeling gegeven werd. 

In ons onderzoek werd gekeken of, en zo ja hoe, de indelingen van alleen 

nieuwe stimuli veranderden als het indelen zes maal herhaald werd. 

Een verdere afwijking van Posners experiment was dat er zes leerkondities 

waren die langs twee dimensies varieëerden. 

De bedoeling was om de invloed van de leerkondities op de transferindelingen 

te onderzoeken. 

Het derde.verschil met Posner was dat er een andere stimulusverzameling 

gebruikt werd. De redenen hiervoor zijn al besproken in hoofdstuk 2. 

4.2. I. Het herhalen ~n de transferfase 

Stel dat er tijdens het leren indelen van stimuli uit drie kategorieën, 

met feedback, informatie geabstraheerd wordt en opgeslagen wordt in de vorm 

van drie prototypes. Er is dan eigenlijk geen reden om te verwachten dat het 

abstraktieproces tijdens de tranfertaak op zou houden. De pp. zal informatie 

abstraheren uit de nieuwe stimuli en zal deze informatie toevoegen aan de 

prototypes. Daardoor zouden de prototypes beter moeten worden en zou ook de 

indeling van nieuwe stimuli moeten verbeteren. Nu is het mogelijk dat er 

foutief geleerd wordt, b.v. pp. let op irrelevante kenmerken of hij heeft 

namen van kategorieën verwisseld. Maar voor de pp. maakt het niet uit, omdat 

hij het onderscheid tussen korrekt en foutief abstraheren niet kan maken. 

Als er echter tijdens de transferfase ook stimuli uit de leertaak ingedeeld 

moeten worden, dan is het mogelijk dat de pp. grond van opgeslagen 

specifieke informatie korrekties kan aanbrengen in foutieve prototypes. 

Om dat te voorkomen worden er in de transfertaak alleen nieuwe stimuli aan

geboden. 

Als ~n de transferfase de nieuwe stimuli moeten worden ingedeeld, eebeurt 

dit op grond van de geabstraheerde prototypes. De gegeven indeling zal in 

overeenstemming zijn met die prototypes en de nieuwe informatie bevestigt 

het prototype en breidt het uit; dit is voor de pp. positieve terugkoppeling. 

Als de pp. niet weet waarin in te delen en indeelt door te gokken, kunnen 

de prototypes niet bevestigd en uitgebreid worden. Zo worden de prototypes 

steeds adequater om de nieuwe stimuli in te delen en zal het gokken afnemen. 
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Hierdoor zal de kans toenemen, dat een stimulus op trial i en i+l identiek 

wordt ingedeeld; dit zullen we een konsistent paar noemen. 

Als de pp. goed geleerd heeft adequate prototypes te kunnen opbouwen dan 

is de verwachting dat gedurende de transferfase de prototypes door abstraktie 

van nieuwe informatie steeds beter zullen worden. De kans op een korrekte 

indeling zal dan ook toenemen. 

Als er matig of slecht geleerJ ~s, zal de kans op een korrekte indeling 

konstant blijven of zelfs dalen, omdat door het toevoegen van informatie 

aan onjuiste prototypes de kans op foutieve indelingen stijgt. Maar ook 

dan zal de kans op een konsistent paar steeds blijven toenemen. 

De konsistentie zal eigenlijk maar ~n êên situatie niet toenemen, nl. als 

er zo slecht geleerd is dat de pp. bijna elke indeling moet gokken. In dat 

geval zal de kans op een korrekte indeling en de kans op een konsistent paar 

rond het goknivo van 1/3 liggen. 

4.2.2. De leerkondities 

Er zijn zes leertaken, die variëren op twee dimensies, nl. de leerervaring: 

het totale aantal presentatie van stimuli tijdens de leertaak per kateeorie, 

en de leerbreedte: het aantal verschillende stimuli per kategorie, dat een 

pp. te leren krijet. De leerbreedte is van invloed op het besef dat de pp. 

van de breedte van de kategorieën. 

De twee dimensies zijn tot de volgend~ zes leèrkondities gekombineerd: 

leerervaring 24 12 

leerbreedte : 12 konditie A konditie D 

leerbreedte : 6 " B " E 

leerbreedte : 3 " c " F 
I 

De verwachting is dat de ppn. in kondities A, B en C, met leerervaring 24, 

tot betere indelingen zullen komen dan de ppn. in D, E en F, met leerervaring 12. 
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Er kan ook een gunstig effekt van de toenemende leerbreedte ZLJn, maar het 

LS mogelijk dat het te weLnLg herhalen van de stimuli in de kondities A en 

D remmend werkt op het gradueel leren van de kategorieën. 

4.2.3. De stimulusverzameling 

De vrije-vorm stimuli die tijdens het onderzoek gebruikt zijn, wijken nogal 

af van de puntenpatronen van Posner, die tot nu toe meestal gebruikt zijn. 

De centrale tendenties van de kategorieën werden in Posners onderzoek zeer 

goed ingedeeld en het is interessant om te kijken of dat hier ook het 

geval is. Ook de positie van de basisfiguur binnen de drie gebruikte 

kategorieën moet onderzocht worden. 

Bovendien moet gekeken worden of de gebruikte stimulusverzameling geschikt 

was voor het experiment. In het bijzonder of de drie kategorieën ongeveer 

even moeilijk waren en of ze samen niet te moeilijk of te gemakkelijk 

waren. 

4.2.4. Het onthouden van specifieke informatie 

Als een pp. tijdens de leertaak een aantal stimuli leert indelen, slaat 

hij ook inforcratie op over die stimuli (zie 4. 1.4.). Of er na beëindiging 

van de leertaak veel specifieke informatie opgeslagen is, zal afhangen 

van de leerkonditie. Omdat in de kondities C en F slechts 9 stimuli vaak 

herhaald worden, zullen de ppn. in C en F veel specifieke informatie kunnen 

opslaan. In de andere kondities zal dit veel minder het geval zijn. 

Om te onderzoeken of er na de transferfase nog specifieke informatie uit de 

leertaak onthouden is, wordt na de transfertaak nog een herhalingstaak 

afgenomen. In deze herhalingstaak moeten de ppn. de leertaakstimuli éénmaal 

indelen, zonder dat er feed-back gegeven wordt. 

4.2.5. Hebben de ppn. geleerd? 

Tijdens het onderzoek komen de ppn. Ln een leertaak terecht en als die 

afgelopen is, wordt er van de ppn. verwacht dat ze het geleerde in de trans

ferfase toepassen. Een vraag die zich onvermijdelijk opdringt is: hebben 

de ppn. wel geleerd? 
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Deze vraag kan binnen dit onderzoek niet beantwoord worden. Wat wel 

onderzocht kan worden is of er ppn. z~Jn die gokken bij het indelen tijdens 

de transferfase. Het kunnen ontkennen van deze hypothese, leidt echter niet 

tot de konklusie dat er geleerd is. Het is nl. zeer goed mogelijk dat ppn., 

ook als ze geen leertaak gehad hebben, toch met een zekere konsistentie gaan 

indelen. Als blijkt dat de ppn. niet gokken is dit voor dit onderzoek 

natuurlijk wel een resultaat dat het aannemelijk maakt dat er geleerd ~s. 

Zoals uit deze vraagstelling duidelijk zal zijn, ~s het uitgevoerde 

onderzoek er niet een waar~n nauwkeurig geformuleerde hypotheses getoetst 

worden, maar meer een explorerend onderzoek. 
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5. Het onderzoek 

Het uitgevoerde onderzoek leek op onderzoeken als dat van Posner. 

Hoewel er toch een aantal afwijkingen in voorkomen, die reeds 

besproken werden in vraagstelling 4.2. 

5. I. Methode 

Proefpersonen (ppn.) 

In totaal deden 66 personen aan het onderzoek mee, en allen 

ontvingen daarvoor f 7,50. Het merendeel van hen was student aan de 

THE., de anderen waren studenten aan andere opleidingen. Zij werden 

op volgorde van binnenkomst aan één van de 6 kondities toegewezen. 

Wanneer tijdens het onderzoek de experimentator de indruk had dat 

een pp. zich niet voldoende kon of wilde inzetten, b.v. in gevallen 

waar~n een pp. erg duf was of zich duidelijk verveelde of ergerde, 

werden zijn resultaten niet meegerekend. Bij zes ppn. was dit het geval; 

zij werden vervangen door anderen. 

Onbevredigende prestaties waren geen reden om een pp. niet mee te laten 

tellen. In de gevallen van uitsluiting rnaakte de pp. het experiment wel 

af en ontving ook zijn geld. 

Van de 60 resterende ppn. kregen 48 ppn. kondities waarin de centrale 

tendentiefiguur en de basisfiguur niet voorkwamen. 

Twaalf ppn. kregen deze figuren wel tijdens hun onderzoek. 

Stimuli. De stimuli zijn reeds besproken ~n hoofdstuk 3. Zij waren 

gedrukt op kaartjes van 9 x 9 cm. 

In alle delen van het onderzoek kwamen telkens evenveel A's, B's en 

C's .voor en deze werden per pp. voor elk onderdeel van het onderzoek 

willekeurig, zonder teruglegging, uit de drie kornplete verzamelingen 

getrokken. Per pp. kon een bepaald plaatje dus niet in twee verschillende 

onderdelen voorkomen. 

Proefopzet 

Het onderzoek dat per pp. afgenomen werd, bestond uit v~er delen n.l, 

een inleidende fase, een leertaak, een transfertaak en een herhalings~ 

taak. 

Er waren 6 verschillende leertaken: A,B,C,D,E en F. De transfertaak 

was voor alle ppn. gelijk, evenals de inleidende fase. De herhalings-
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taak was gerelateerd aan de leertaak en was dus niet voor allen gelijk. 

De inleidende fase bestond eruit dat de pp. gedurende 1~ minuut uit 

elke kategorie 3 plaatjes te zien kreeg, die willekeurig uit de res

pektievelijke verzamelingen getrokken waren. Dit om kennis te maken 

met de soort stimuli en op voorhand al een idee van de klassen te 

krijgen. 

In de leertaak moesten de ppn. een variabel aantal plaatjes leren 

indelen. Nadat de pp. zijn indeling gegeven had, werd hem meegedeeld 

wat de korrekte indeling was: feed- back. 

De leerkondities varieerden op 2 dimensies. Ten eerste, de leererva

ring, d.i. het totaal aantal presentaties van plaatjes per kategorie, 

kwam voor op 2 nivo's, n.l. 24 en 12 presentaties. Ten tweede, de leer

breedte, het aantal verschillende te presenteren plaatjes per kate

gorie; 3 nivo's n.l. 12, 6 en 3 plaatjes. Voor de 3 kategorieën samen 

leverde dit: 

72 presentaties 36 presentaties 

Konditie A: 2 herhalingen van 36 plt's Konditie D: maal 36 plaatjes 

Konditie B: 4 herhalingen van 18 plt's Konditie E: 2 maal 18 plaatjes 

Konditie C: 8 herhalingen van 9 plt's Konditie F: 4 maal 9 plaatjes 

Om in de kondities C en F te voorkomen, dat de ppn. door het geringe 

aantal plaatjes het 9e plaatje konden uittellen, werden in alle kon

dities de plaatjes in blokken van 18 stuks aangeboden. We hoopten dat 

zo het uittellen van het laatste plaatje onmogelijk zou worden. 

In de transferfase moest elke pp. 30 willekeurig gekozen plaatjes 

indelen en dat 6 maal doen. Er werd nu echter geen feed-back gegeven. 

De herhalingstaak bestond uit het indelen van de laatste 18 plaatjes 

van de leertaak. Bij de kondities C en F wilde dat zeggen dat elk plaatje 

twee maal voorkwam. Ook nu werd er geen feed-báck gegeven. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling om naast het onderscheid in de 

leerkondities nog een extra onderscheid te maken, n.l. door de helft 

van de ppn. in de transfertaak ook de centrale tendentiefiguur en de 

basisfiguur te laten indelen en de andere helft deze figuren niet te 

geven. Dit onderdeel van het onderzoek is slechts gedeeltelijk uitge-
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voerd, n.l. 3 ppn. in kondities A en B, I pp. in konditie C enD en 

2 ppn. in kondities E en F. Er werd gestopt omdat de verwachtte hoge score 

voor de centrale tendentie er niet was en dat de resultaten van het 

reeds uitgevoerde gedeelte een zeer grote ruis vertoonden. Er werd 

toen besloten de resterende ppn. te gebruiken voor de konditie zonder 

basisfiguren en centrale tendenties. 

Procedure 

Bij de inleiding kreeg de pp. een instruktie te lezen, waarin stond 

dat hij/zij plaatjes moesten leren indelen in 3 kategorieën A,B en C 

en dat er geen regel bestond waarmee de plaatjes 100% goed konden 

worden ingedeeld. Daarna maakten de ppn. gedurende I! m1n. kennis met 

de stimuli en de kategorieën door het bekijken van 3 stimuli uit 

elke kategorie. Vervolgens lazen de ppn. een instruktie, waarin de 

procedure van de leertaak beschreven stond en oefenden ze deze op 

enkele nepplaatjes, die door de experimentator getekend waren. 

Tijdens de leer-, transfer- en herhalingsfase werd gebruik gemaakt 

van een electrische metronoom, die stond afgesteld op 7~ sek. tussen 

2 tikken. 

In de leerfase was de procedure als volgt. Na tik 1 keek de pp. gedurende 

7~ sek. naar de bovenste van de stapel van 18 stimuli, die voor hem 

lag. Op tik 2 noemde de pp. de kategorie waarin de stimulus volgens 

hem thuishoorde en keek op de achterkant van het kaartje, waar de 

juiste kategorie aangegeven stond,plus een identifikatienummer, dat 

alleen voor de proefleider van belang was. Na gekeken te hebben, 

draaide de pp. het kaartje weer om en had nu tot tik 3 de tijd om de 

stimulus opn1euw te bekijken, maar nu de juiste kategorie wetend. 

Op tik 3 gaf hij het kaartje aan de proefleider en ging direkt verder 

met de volgende stimulus. 

Ondertussen noteerde de proefleider de kategorie en het nummer van de 

stimulus plus de indeling, die de pp. gegeven had. Als er herhalingen 

voorkwamen, schudde de proefleider telkens de stapel kaartje&. Het 

achterop kijken om de juiste indeling te weten te komen, vormde de 

feed-back in deze leertaak. De extra periode van bezichtiging van de 

stimuli was bedoeld om het leren te bevorderen. 
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In de transferfase moesten 30 stimuli 6 maal worden ingedeeld. Ook 

hier werd tussen de trials de stapel kaartjes geschud om de volgorde 

te veranderen. Tijdens de transfertaak werd geen feed-back gegeven. 

De pp. keek dus 7! seconde naar de stimulus en noemde op tik 2 de 

kategorie waarin de stimulus volgens hem thuishoorde en gaf het kaart

je aan de proefleider. Daarna werd direkt verder gegaan met de volgen

de stimulus. De proefleider noteerde weer de kategorie, het nummer en 

de gegeven indeling. 

Na trial I zei de proefleider tegen de pp. dat het de bedoeling 

was dat hij telkens opnieuw probeerde er zoveel mogelijk goed te 

doen en dat hij niet moest proberen dezelfde stimulus telkens 

identiek in te delen. 

De herhalingstaak werd op dezelfde wijze uitgevoerd als de trans

fertaak. Het onderzoek werd besloten met het vragen aan de pp. 

of hij gedurende de transfertaak gegokt had. En zo niet, waarop 

hij dan gelet had bij het maken van zijn indeling. 

5.2 De resultaten. 

5.2.1 Inleiding. 

Bij de verwerking van de resultaten uit de transferfase van het onder

zoek werd gebruik gemaakt van de volgende drie afhankelijke variabelen: 

I. het aantal korrekt ingedeelde stimuli per pp., per trial en per kategorie. 

2. het aantal konsisteute paren per pp., per opeenvolgend paar van trials 

en per kategorie. 

3. de zes gegeven indelingen voor één stimulus door één pp .. 

Als een pp. voor een bepaalde stimulus de indelingen AAAAAA geeft, dan 

is hij in het geheel niet onzeker over de kategorie waarin de stimulus 

thuishoort. Zijn de indelingen bv. ABCACB, dan is hij zeer onzeker over 

de juiste kategorie. De informatietheorie van Shannon maakt het mogelijk 

deze onzekerheid kwantitatief weer te geven. De definitie van de onzeker

heid over de uitkomst van een gebeurtenis met m mogelijke uitkomsten, 

met elk een even grote waarschijnlijkheid, is: H= 
2

1og m. 

Deze definitie is analoog aan de statistische definitie van de entropie: 

S= k.ln g. WaarinS de entropie is, k de konstante van Boltzmann eng het 
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aantal mogelijke toestanden. Evenals S heeft H de neiging om naar een 

maximum te gaan. 

Als de waarschijnlijkheden op het voorkomen niet even groot zijn, maar 

p. voor elke uitkomst, dan is de onzekerheid van de uitkomst i: h.= 2logi/p .. 
1 1 1 

Als nu een gebeurtenis n maal herhaald wordt, wordt de kans op uitkomst 

i geschat met behulp van de relatieve frequentie van het voorkomen van 

uitkomst i: p .• 
1 

De onzekerheid van een gebeurtenis is het gewogen gemiddelde van de onze-

kerheden van alle mogelijke uitkomsten: H 

geschatte waarde van H is:~ p. 2logi/p .. 

2 
= L p. h. = ~ p. log I /p.. De 

• 1 1 • 1 1 
1 1 

• 1 1 

In ons geval hebben we zes indelingen en kunnen we pA,pB en Pc bepalen. 
2 De onzekerheid is maximaal als p- =p =p =I/3 H = log3 = 1.584. De 

A B C ' max 
onzekerheid is minimaal als één p.=l·, dan H • =0. 

1 m1n 

Het begrip informatie wordt door o.a. Attneave (I959) en Garner (I962) 

gedefinieërd als datgene, dat onzekerheid vermindert. De hoeveelheid 

informatie is gelijk aan de hoeveelheid gereduceerde onzekerheid. De 

hoeveelheid gereduceerde onzekerheid is H - H = ~H. Op deze wijze kan ma x 
de hoeveelheid informatie bepaald worden, die in de zes gegeven indelin-

gen voor elke stimulus aanwezig is. 

Zes identieke objekten kunnen op zeven verschillende manieren ingedeeld 

worden in drie, niet van elkaar te onderscheiden, klassen. Als w~ nu 

niet letten op de namen van de drie kategorieën, kunnen de zes indelingen 

op zeven verschillende manieren verdeeld zijn ( bv. AAABCB en BABCBC zijn 

beiden 3-2-I verdelingen). De zeven mogelijke verdelingen zijn: 

verdeling onzekerheidsreduktie AH 

6-0-0 I. 584 

5-I-0 .934 

4-2-0 .666 

4-I-I .332 

3-3-0 .584 
I 

3-2-I • 123 

2-2-2 .000 tabel 2. 

Als een pp. zeker is van de indelingen die hij geeft, zal de onzekerheids

reduktie hoog zijn, maar zal ook de kans op een konsistent paar hoog 

worden. Er zal dus in de resultaten, die gevonden worden in de analyses 

van konsisteute paren en de onzekerheidsreduktie, een grote mate van 

overeenkomst bestaan. 
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Er zijn bij de verwerking van de resultaten uit de transferfase drie 

variantieanalyses gemaakt, nl. van de aantallen korrekte indelingen, de 

aantallen konsisteute paren en van de onzekerheidsreduktie ÀH. 

De faktoren, die in de variantieanalyse meegenomen werden, waren: 

A: de leerervaring; vaste faktor; kwam voor op 2 nivo's. 

B: de leerbreedte; vaste faktor; kwam voor op 3 nivo's. 

C: de trials; vaste faktor; 6 nivo's bij korrekte indelingen, 5 nivo's 

bij konsisteute paren, kwam niet voor bij H. 

D:AB: ppn.; stochastische faktor, genest onder AB, d.w.z. dat elke pp. 

slechts voorkwam in één kombinatie van AB (d.i. leerkonditie); 8 nivo's. 

E: de kategorieën A,B en C; vaste faktor; 3 nivo's. 

Bovendien werden alle interakties t/m de derde orde als faktor meegenomen; 

alle hogere interakties werden als restvariantie beschouwd. 

In bijlage 8.3 is de output van de drie variantieanalyses opgenomen. 

5.2.2 Het herhalen in de transferfase. 

De trialafhankelijkheid van de aantallen korrekte indelingen bleek niet 

signifikant te zijn, F(5,744)=1.74, p).05. Ook was er geen enkele inter

aktie met de faktor trials signifikant. 

In figuur 3 staat, voor elke leerkonditie, het verloop van de gemiddelde 

relatieve frequentie van de korrekte indelingen pk' uit tegen de trials • 

.00 . 

rJ 1\ t;k 
I \ I 

• ",.8 ' .......... ,,...,.... 

I \1 .~·A .~ 
,, . 

/·~: , ' 
' 

·~- '·( . .._ ~. 

• /1 

30~-----------------------
l. J 

~}------------------------
3 'f s b l 

t.RfALS --?-

figuur 3 

Bij alle kondities bleef het nivo konstant, behalve bij konditie D waar-
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bij een neiging tot daling optrad. 

Uit de variantieanalyse van de konsistente paren bleek dat daar de trials 

wel signifikant waren, F(4,612)=5.87, p<.OOS. In figuur 4 staat 'het 

over de kondities gemiddelde verloop van de relatieve frequentie van 

de konsistente paren pkp" 

/' -· ---· • . / 
~~--~--------------

figuur 4. 

~'I H ~:c. 

tr1"a.Ls -.. 

Bovendien was de interaktie leerervaring x leerbreedt x trials signifi

kant, F(8,612)=2.96, p<.OOS. D.w.z. dat er tussen de zes leerkondities 

verschillen waren in het verloop van pkp met de trials. In figuur 5 staan 

de p 's van de zes kondities uigezet tegen de trials. kp 

} ,S'c l 
Pkp ! 

.6o 

I 
( ·-7-- .. 

....... - -·-·-B• ... __ :-'" 

A·-·/"'. 

·fo·-------
1..3 3. V 'f,)- ~b 

t.nÄL<>-

figuur 5. 

5.2.3 De leerkondities. 
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Uit de variantieanalyses van de korrekte indelingen bleken de faktoren 

leerervaring en leerbreedte beiden signifikant te zijn, leerervaring 

F(I,42)=5.60, p<.025; leerbreedte F(2,42)=2.32, p<.OS. De interaktie 

leerervaring x leerbreedte bleek zeker niet signifikant te zijn, F(2,42)= 

.08, p)) .OS. In figuur 6 staat de over de ppn. kategorieën en trials 
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gemiddelde relatieve frequentie van het aantal korrekte indelingen pk' 

uitgezet tegen de leerbreedte. De parameter in deze grafiek is de leer

ervaring. 

1 ,55 

~ .so 

.'15 

.lfo 

.35 

8 • 

/.E 
:/ 
j 6 ll figuur 6. 

~e ....-... 

De ppn. in konditie B deelden signifikant beter in dan de ppn. in 

konditie A (!(286)=2.69,« (.01, tweezijdig) en konditie C (!(286)=3.21, 

~<.002, tweezijdig). De resultaten in konditie A en C verschilden niet 

signifikant. Analoog was het gemiddelde resultaat in konditie E beter 

dan de resultaten in de konities D (!(286)=4.71,~<.001, tweezijdig) en 

F (!(286)=3.38, ()((.001, tweezijdig). Ook D en F verschilden onderling 

niet. 

De effekten van leerervaring en leerbreedte bleken bij de analyse van de 

konsisteute paren niet signifikant te zijn, evenmin als de interaktie 

leerervaring x leerbreedte. In figuur 7 staat voor elke leerkonditie pkp' 

in figuur8aH, beiden uitgezet tegen de leerbreedte met weer de leererva

ring als parameter . 

• 6o 

.5,~..-______________ _ 
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5.2.4. De stimuli. 

5.2.4.1. Basisfiguren en centrale tendenties. 

In het onderzoek kwamen 12 ppn. voor die tijdens de transferfase ook de 

drie centrale tendenties en basisfiguren moesten indelen. De relatieve 

frequenties van korrekte indelingen waren voor deze ppn.: pk(bf)=.417, 

pk(ct)=.366, pk(andere)=.416. 

Geen van deze relatieve frequenties bleek, bij een u-toets, signifikant 

van de andere twee af te wijken. 

In tabel 3 staan de relatieve frequenties van korrekt indelen, pk' van de 

drie centrale tendenties en de drie basisfiguren. 

basisfiguur 

centrale tendentie 

A 

.50 

• 15 

B 

.43 

• 17 

c 
.32 

.78 tabel 3 • 

2 Uit een k -toets op onafhankelijkheid bleek, dat de verdeling van het aan-

tal korrekte indelingen over de basisfiguren en de centrale tendenties 

niet onafhankelijk was van de kategorieën, k;=34.9 (p<<.OOl). eet werd 

te vaak korrekt ingedeeld en A en B te weinig. ct ct 

Ook werd getoetst of het voorkomen van de basisfiguren en centrale ten

denties nog invloed had op het aantal korrekte indelingen in de transfer

fase. Daartoe werden per konditie geschat: p(met)=kans op een korrekte 

indeling van de overige transferstimuli als er basisfiguren en centrale 

tendenties voorkwamen en p(zonder)=kans op een korrekte indeling als 

ze niet voorkwamen. In de kondities A en B waren elk 3 ppn. "met", 

1 pp. in konditie C enD en 2 ppn. in konditie E en F. 

In tabel 4 staan per konditie de schattingen van p(met) en p(zonder). 

p(met) p(zonder) 

A .424 .454 

B .441 .527 

c .439 .441 

D .400 .355 

E .394 .445 

F .353 .376 tabel 4 
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De hypothese dat p(zonder), tegen de alternatieve hypothese p(zonder)> 

p(met) moest verworpen worden in het geval van konditie B (~=3.90,01<,0001) 

en konditie E (~=1.94,~=.026), maar niet voor de andere vier kondities. 

Gemiddeld over alle kondities was pk(met)=.411 en pk(zonder)=.433. 

De hypothese p(met)=p(zonder), tegen p(met)(p(zonder), moest verworpen 

worden, ~=1.86,~< .05. 

De resultaten van de 12 ppn. mochten samengenomen worden als de konsis

tentie onderzocht werd. Uit de X~oets op onafhankelijkheid bleek dat 

de verdeling van het aantal konsistente paren onafhankelijk was van 
. .. 'l,2 3 de kategorLeen, A 2 =. , p~.l5. Uit een u-toets op de resultaten van de 

12 ppn. bleek, dat de over de trials gemiddelde relatieve frequenties 

van konsistente paren; pkp' voor de basisfiguren.en centrale tendenties 

signifikant groter was dan die van de andere stimuli uit de transfer

taak, pkp(bf + ct)=.769 en pkp (andere)=.641 (~=5.01, .0001). De 

gemiddelde relatieve frequentie van het aantal konsistente paren als 

er geen basisfiguren en centrale tendenties voorkwamen was .644. Er 

was geen signifikant verschil tussen p1 (andere) en p
1 

(zonder) u=.29. 
{p ~p -

Evenals in de transfertaak "zonder" bleek pkp(andere) te stijgen met 

het toenemen van het ~rialnummer, pk (andere) op trial 1,2 t/m 5,6 was: ,p 
~58, .61, .66, .69 en .65. 

5.2.4.2 De kategorieën. 

Uit de variantieanalyse van de aantallen korrekte indelingen bleek er een 

effekt van de kategorieën te zijn, F(2,744)=3.92, p(.025. 

pk(A)=.413, pk(B)=.444, pk(C)=.442. Uit een t-toets bleek pk(A) signifi

kant lager te zijn dan pk(B) en pk(C) op een nivo vanCX'=.05, eenzijdig; 

resp. !(572)=1.83 en !(572)=1.75. 

Ook bij de konsistente paren bleek er een signifikant effekt van de kate

gorieën te zijn, F(2,612)=3.87, p(.025. Er werd gevonden dat pkp(A)=.637, 

pkp(B)=.628 en pkp(C)=.665. Uit een t-toets bleek dat C signifikant meer 

konsistente paren had dan kategorie A en B, resp. !(476)=1.68,~(.05, 

eenzijdig en !(476)=2.18, CX(.025, eenzijdig. 

Bij AH was er ook weer, zoals verwacht (zie 5.2.1 ),een kategorieeffekt 

F(2,1380)=4.19, p(.025. AHA=.85, AHB=.84, AHc=.92. Het verschil in onze

kerheidsreduktie tussen C en A,B was signifikant, resp. !(858)=2.14,~<.025, 

eenzijdig en !(858)=2.44,~(.01, eenzijdig; hetgeen overeenstemde met de 

grotere konsistentie voor kategorie C. 
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Naast het hoofdeffekt van de kategorieën in de drie variantieanalyses 

waren er nog enkele interakties met de kategorieën signifikant. Dat was 

de interaktie leerbreedte x kategorieën voor de aantallen korrekte indelin

gen, F(4,744)=13.96, p(.005; voor de konsisteute paren, F(4,612)=2.44, 

p(.05 en het was bijna signifikant voor de onzekerheidsreduktie, F(4,1380) 

=2.01, F. 05 (4,1380)=2.37. 

Daarnaast was er voor de aantallen korrekte indelingen een effekt van 

leerervaring x leerbreedte x kategorieën, F(4,744)=6.87, p(.005. 

5.2.5 Het onthouden van specifieke informatie. 

Uitgaande van punt 4 uit 4.1.4 is de verwachting dat, als er tijdens de 

leerfase veel specifieke informatie over de aangeboden stimuli opgeslagen 

is, deze ook weer vrij snel vergeten zal worden. Er zal nu onderzocht 

worden of de ppn. in de diverse leerkondities specifieke informatie ont

houden hebben en of er gedurende de transferfase specifieke informatie 

vergeten 1s. 

In tabel 8 staat per konditie de gemiddelde relatieve frequentie van de 

korrekte indelingen op de laatste leertrial, de transfertaak en de herhalings

taak. 

pk(laatste leer trial) pk(transfer) pk (herhaling) 

konditie A .44 .45 .49 
11 B .58 .53 .49 
11 c • 81 .44 .65 
11 D .38 .36 .37 
11 E .44 .45 .46 
11 F .63 .38 • 50 tabel 8 . 

Bij de herhaling en de laatste leertrial is voor de kondities A,B,D en E 

pk bepaald over de 18 stimuli in die trials. Bij konditie C en F is pk 

bepaald over de laatste 9 verschillende stimuli van de leertrial en de 

eerst 9 verschillende van de herhaling. pk(transfer) is bepaald uit de 

180 indelingen per pp .• 

Slechts voor de kondities C en F kan met een u-toets de hypothese dat 

pk(transfer)=pk(herhaling) verworpen worden, resp. op .OOI en .OI nivo, 

beide tweezijdig. 

Het vergeten van specifieke informatie tijdens de transferfase werd onder-
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zocht door per pp. de score op de herhalingstrial af te trekken van de 

score op de laatste leertrial. Slechts voor de konditie F kon de hypothese, 

dat het verschil 0 was, verworpen worden, !(7)=2.05, ~<.OS, eenzijdig. 

Voor konditie C was het verschil bijna signifikant, !(7)=1.82, t(7) voor 

=.05, eenzijdig=1.89. 

5.2.6. Hebben de ppn. geleerd? 

In het onderzoek naar het al dan niet gokken van de ppn. werd uitge

gaan van de 7 verdelingen die mogelijk zijn als één stimulus zes maal 

wordt ingedeeld (zie tabel 2, 5.2.1). 

SteL dat een pp. gokt• dan zijn de kansen dat een stimulus in A, B of 

C ingedeeld wordt elk 1/3 en zijn de zes indelingen onderling onafhankelijk. 

In het algemeen wordt de verdeling van n indelingen gegeven door de mul-

tinomiale verdeling: 

waarin: 

X is het aantal malen dat de stimulus in A wordt ingedeeld, analoog 
a 

voor B en C. : · · ·-

P(XA,XB,XC) is de kans op XAindelingen in A, XB in B en XC in C. 

n: totaal aantal indelingen; XA+~~~=n. 

pA: kans dat een stimulus in A werd ingedeeld; analoog voor Ben C. 

Met behulp van deze multinemiale verdeling kan bepaald worden, hoe 

groot de kansen op 7 verdelingen zijn, als de pp. uitsluitend gokt; 

dit staat ~n tabel 5. 

verdeling p onder gokken 

6-0-0 3 -5 

5-1-0 12.3-s 

4-2-0 30.3-s 

4-1-1 30.3-5 

3-3-0 20.3-5 

3-2-1 120.3-5 

2-2-2 30.3-5 
+ tabel 5. 

We definiëren nu E als zijnde de gebeurtenis, dat de zes indelingen, 

die een pp. voor een bepaalde stimulus geeft, een verdeling hebben van 

4-2-0, 4-1-1, 3-3-0, 3-2-1 of 2-2-2. Als de pp. gokt, dan is p(E)=230/243. 
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Stel dat de pp. geleerd heeft, dan zullen er meer extreme verdelingen 

(6-0-0 en 5-1-0) voorkomen en zal p(E)(230/243. Per pp. zal nu p(E) 

geschat worden door de relatieve frequentie van E: p. te bepalen (i=1,2, 
l. 

.•• ,48). 

Nu kunnen we voor elk van de 48 ppn. een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval 
x 

bepalen, waarvan we de bovengrens p. (E) zullen noemen. Voor dit interval 
l. 

geldt dat, als de werkelijke waarde p.(E) buiten het interval zou liggen, 
l. 

p.(E))p.x(E), de kans op een gevonden waarde kleiner of gelijk aan p., 
l. l. l. 

kleiner is dan de onbetrouwbaarheid~. 

We willen de onbetrouwbaarheid~ per pp. zo kiezen, dat de simultane 

onbetrouwbaarheid van alle 48 intervallen gezamelijk niet groter is dan 

.05. Hieraan is voldaan als ~=.001 genomen wordt, zoals blijkt uit de on

gelijkheid van Bonferroni (zie Miller 1966): P(A1v.A2v .•• v ~)~P(A 1 )+P(A2 ) 

+ .. • +P(~) • 

De volgende simultane uitspraak kan dan gedaan worden: onder de veronder
x stelling dat één of meer van de 48 waarden van p.(E))p. (E), is de kans 

l. l. 

op waarden van p., kleiner of gelijk aan de gevonden waarden, kleiner dan 
l. 

5%. 

De bovengrens van het interval kan o.a. gevonden worden uit een normale 

benadering van de 

p. + 
l. 

waarin: 

2 
+ uoc 

n 
p.x(E): de bovengrens van het onbetrouwbaarheidsinterval voor pp. i. 

l. 

u : de kritieke waarde van u behorende bij de onbetrouwbaarheid 0<, 

~.OOl(eenz.)= 3.09. 

p.: de gevonden waarde van p(E) voor pp. i, (i= 1,2, •.. ,48). 
l. 

q.= 1 - p. 
l. l. 

n : het aantal waarnemingen per pp., n= 30. 

In figuur 9 staan de zuivere schattingen p. van p.(E) (aangegeven met een 
l. l. 

punt) en de bovengrenzen p.x(E) van de betrouwbaarheidsintervallen (aange-
1. 

geven met een kruis) voor alle 48 ppn •. Ook staat aangegeven p = p(E) als 
g 

de pp. gokt. De nummering voor de ppn. van 1 t/m 48 zit als volgt in elkaar 

1 t/m 8 de 8 ppn. uit konditie A, 9 t/m 16 zijn uit B, daarna C,D,E en F. 
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Alleen voor pp. 44 ligt p niet binnen het gebied, waarvoor de nulhypothese 
g 

p44 (E)= pg op .OOI nivo verworpen kan worden. Het blijkt dat ~=1.94, dan 

is ot(.03, éénzijdig. 

5.2.7 Proefpersonen. 

De faktor ppn. bleek ~n alle drie variantieanalyses signifikant te z~Jn. 

Bij de aantallen korrekte indelingen was F(42,744)=11.96, p<.005; bij de 

konsisteute paren F(42,612)=7.25, p<.005 en bij de onzekerheidsreduktie 

F(42,1380)=6.09,p (.005. 
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5.3 Discu~~:ie van de resultaten. 

5.3.1 Het herhalen. 

Het herhalen van het indelen in de transferfase blijkt een significante 

invloed te hebben op het verloop van de konsistentie. De konsistentie 

van de zes kondities samen blijkt te stijgen, wat in overeenstemming ~s 

met onze verwachtingen (zie 4.2.1).Echter in de konditiesCenE blijft 

pkp konstant op een nivo dat beduidend hoger dan 1/3 ligt. Dit feit weer

spreekt de uitspraak, dat de konsistentie alleen konstant kan blijven als 

er door de ppn. uitsluitend gegokt wordt, zodat pkp=l/3. Dit konstant 

blijven van de konsistentie bij de ppn. uit de kondities C en E kan niet 

verklaard worden, tenzij je aanneemt dat de prototypes identiek blijven, 

d.w.z. dat er geen abstraktie plaatsvindt. 

Bij vijf van de zes leerkondities hebben de trials geen invloed op het aan

tal korrekte indelingen, alleen voor konditie D is er een lichte daling 

te bespeuren. Dit zou moeten betekenen, dat de ppn. uit D foutief nieuwe 

informatie uit de stimuli abstraheren, doordat ze in de leertaak slecht 

geleerd hebben. Dat er ~n konditie D slecht geleerd is, blijkt uit het 

feit dat het gemiddeld aantal korrekte indelingen voor D van alle zes 

kondities het laagst is. 

Konditie B blijkt de beste konditie te zijn, maar de scores van de ppn. 

stijgen niet met toenemend trialnummer. Blijkbaar is er niet goed genoeg 

geleerd, om door de abstraktie van nieuwe informatie een stijgend aantal 

korrekte indelingen te verkrijgen. 

5.3.2 De leerkondities. 

De leerkondities hebben geen invloed op de gemiddelde konsistentie. 

Dit wijst erop dat alle kondities ongeveer evenveel zeker weten bij de 

ppn. teweeg hebben gebracht. Dit wordt, uiteraard, bevestigd door het 

ontbreken van invloeden van de leerkondities op de onzekerheidsreduktie. 

Het eerder door anderen gevonden resultaat, dat een grotere leerer

varing ook hogere scores in de transfer geeft, wordt in dit onderzoek 

weer bevestigd. Maar t.a.v. de leerbreedte is een afwijkend resultaat 

gevonden, omdat blijkt dat de leertaken met de grootste leerbreedte niet 

de hoogste scores opleveren. Nu valt dit te verklaren door te bedenken 
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dat als er zoveel verschillende stimuli voorkomen in de leertaak, 

elke stimulus slechts 1 of 2 maal zal voorkomen. Door het zeer grote 

aantal verschillende kenmerken van stimuli wordt het voor de pp. 

moeilijk onderscheid te maken tussen idiosyncratische en gemeenschap

pelijke kenmerken. Hierdoor wordt het gradueel leren van een kategorie 

erg bemoeilijkt, wat tot een niet erg adequaat prototype zal leiden. 

Bij het leren in kondities met zeer kleine leerbreedte treedt een andere 

beperkende faktor op. Het aantal verschillende kenmerken is relatief 

laag en de kans is groot dat er kenmerken voor die kleine deelverzame

ling door toeval gemeenschappelijk én onderscheidend zijn, maar dit 

niet zijn voor de komplete verzameling, zodat ook dan een foutief 

totype geabstraheerd wordt. 

5.3.3 De stimuli. 

pro-

De rol, die de centrale tendentie in de experimenten van Posner e.a. 

speelde, was die van de benadering van het objektieve prototype. Daar

om werd ze ook veel beter ingedeeld dan vergelijkbare andere nieuwe 

stimuli. Deze rol speelt ze niet binnen de in het onderzoek gebruikte 

stimulusverzameling, wat blijkt uit het feit dat de centrale tendenties 

bijna significant slechter ingedeeld worden dan andere nieuwe stimuli. 

De gemiddelde transferscore van de gewone stimuli is, als er centrale 

tendenties en basisfiguren voorkomen, zelfs signifikant lager dan de 

gemiddelde score zonder deze bijzondere stimuli. Dit wijst erop, dat 

het voorkomen van deze bijzondere stimuli een verslechterende invloed 

op de gemiddelde transferscore heeft. Daarnaast heeft het voorkomen 

van de basisfiguren en centrale tendenties geen invloed op het stij

gen en op het gemiddelde van de konsistentie van de andere nieuwe sti

muli. Deze twee resultaten,een verslechterde score t door het voorko

men van basisfiguren en centrale tendenties en toch een hoge, stijgen

de konsistentie, wijst in de richting van foutieve abstraktie ten ge

volge van het voorkomen in de transferfase van basisfiguren en centrale 

tendenties.-De basisfiguren en vooral de centrale tendenties, die een 

behoorlijk ronde vorm hebben (zie figuur 2 in 3.4),wijken qua vorm 

nogal af van de andere stimuli uit de kategorieën. Als een PP• ze in 

moet delen, blijken basisfiguren en centrale tendenties weinig gelijkenis 
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met de geabstraheerde prototypes te vertonen. Om toch in te kunnen 

delen, zullen kenmerken van het prototype met oorspronkelijk een laag 

gewicht zwaarder gaan wegen en ook omgekeerd. Er is dan sprake van fou

tieve abstraktie en het prototype zal minder adequaat voor het indelen 

van de andere stimuli worden. Door de afwijkende vorm van de basisfi

guren en centrale tendenties zijn deze gemakkelijk te onthouden, wat 

zou moeten leiden tot een hogere konsistentie, wat uit de resultaten 

ook blijkt. 

Het blijkt dat er verschillen zijn tussen de drie kategorieën, al zijn 

deze niet erg groot. Stimuli uit A worden relatief te weinig goed inge

deeld en kategorie C wordt konsistenter ingedeeld en heeft ook meer on

zekerheidsreduktie. Dit laatste kan komen omdat C makkelijker is dan A 

en B, maar dit blijkt niet ufrde aantallen korrekte indelingen, of omdat 

A en B vaker als restkategorie gebruikt worden. 

De gevonden interakties van de faktor kategorieën met faktor uit de leer

taken kunnen niet verklaard worden, omdat de stimulusopbouw en de op

bouw van de leerkondities onafhankelijk van elkaar zijn. 

5.3.4 Specifieke i~formatie. 

Gezien de opbouw van de leertaken is het te verwachten, dat de ppn., 

uit de kondities c~en F met hun groot aantal he~halingen van weinig 

verschillende stimuli, het meeste specifieke informatie uit de leer

taak zullen onthouden. Dit blijkt uit het feit, dat deze ppn. in de 

herhaling gemiddeld hoger scoren als in de transfertaak, terwijl dat 

voor de andere 4 kondities niet geldt. 

De specifieke informatie over de stimuli uit de leertaak bestaat voor 

een groot deel uit idiosyncratische kenmerken, die snel vergeten worden. 

Ondanks het feit dat er slechts een vrij korte tijd (=1/2 uur) tussen 

het einde van de leertaak en de herhalingstaak lag, kon toch voor kon

ditie F worden aangetoond dat er vergeten was. Voor konditie C kon dit 

bijna worden aangetoond. Dat ppn. in F meer kans hadden om te vergeten 

dan in konditie C is begrijpelijk, omdat in C twee maal zoveel leer

ervaring gegeven werd dan in konditie F. 
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5.~.5 Hebben de ppn~ geleerd? 

Uit de 48 betrouwbaarheidsintervallen blijkt dat we niet voor alle 

48 ppn. simultaan de uitspraak, met een onbetrouwbaarheid kleiner 

dan 5%, kunnen doen dat de ppn. niet gegokt hebben. Deze uitspraak 

kunnen we wel doen voor 47 van de 48 ppn •• Het resultaat van die ene 

pp. (pag 44) blijkt ook nog af te wijken van het goknivo, zij het 

slechts op CJ. =.03 nivo. 

Samenvattend kan gesteld worden dat (bijna) alle ppn. niet gegokt 

hebben. 

Het nadeel van de gebruikte techniek ligt in het konservatisme bij 

het verdelen van de onbetrouwbaarheid. Gebruik makend van de ongelijk

heid van Bonferroni ligt slechts de bovengrens van de totale onbetrouw

baarheid vast en je hoopt dan maar dat de werkelijke waarde niet teveel 

van die 5% afwijkt. Er zijn wel technieken om intervallen te maken, 

waardoor de totale onbetrouwbaarheid precies 5% is, o.a. de Studentized 

Maximum Modulus, maar deze kon niet wor~en gebruikt, omdat de koëfficiënt 

IMJ~ , die de analogie van u~ is, voor ons geval niet bekend was. 
k_J 

~6 Het intervieuw, 

Uit het intervieuw na afloop van het experiment, waarin gevraagd werd 

waarop de ppn. bij het indelen gelet hadden, bleek dat bijna alle ppn. 

een bepaald beeld van elke kategorie hadden. Ze waren er echter niet 

zeker van of ze wel de korrekte kategorienaam bij de stimuli wisten. 

Het merendeel van de ppn. wist van elke kategorie een aantal kenmerken 

op te noemen, die de stimuli uit die kategorie mees~al hadden en de 

anderen niet. Maar ze maakten wel duidelijk dat deze kenmerken alleen 

niet voldoende waren om een kategorie te beschrijven. Ook de algemene, 

globale vorm was daarvoor nodig. De kenmerken, die het meest genoemd 
i 

werden waren: de vorm van de insnoeringen en van de lobben, en de hoeken 

die de delen van de figuur met elkaar maakten. 

De voorzichtige konklusie, uit de resultaten van de intervieuws, ~s dat 

de ppn. inderdaad een prototype van elke kategorie hadden en dat dat 

bestond uit een aantal onderscheidende kenmerken. De resultaten uit dit 

intervieuw ziin in overeenstemming met enkele punten uit de samenvatting 

in 4. 1. 4. 
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6. Algemene discussie en konklusies. 

Verscheidene resultaten uit het onderzoek, zoals het vergeten van speci

fieke onformatietijdens de transfertaak en de invloed van het toenemen 

van de leerervaring, zijn in overeenstemming met de eerder door anderen 

gevonden resultaten, die o.a. vermeld staan in 4.1. De resultaten van de 

intervieuws wijzen erg duidelijk op het bestaan van een prototype, dat 

bestaat uit gemeenschappelijke en onderscheidende kenmerken. Hoewel een 

introspektief resultaat altijd met de nodige voorzichtigheid bekeken moet 

worden, maakt het resultaat het bestaan van een prototype als een psychi

sche realiteit weer wat waarschijnlijker. 

Het effekt van de leerbreedte is niet in overeenstemming met de eerdere re

sultaten van Homa en Vosburgh. Het verschil moet gezocht worden in het 

verschil in de opzet van de leertaak. In het onderzoek van Homa en Vos

burgh was het aantal herhalingen van elke stimulus zeer groot ( ongeveer 

20x ) , terwijl in ons onderzoek het aantal herhalingen soms erg klein 

was (1 à 2). Uit ons gevonden resultaat blijkt dat voor het goed gradueel 

leren van een kategorie een voldoende aantal herhalingen van de stimuli 

noodzakelijk is. 

Het uitgevoerde onderzoek is opgezet om enkele aspekten van het generali

seren uit eerdere ervaringen te onderzoeken. Hierbij werd uitgegaan van het 

idee, dat er tijdens het leren indelen van stimuli in kategorieën ab

straktie van kategorieinformatie plaatsvond. Volgens de onderzoeker was er 

geen reden waarom die abstraktie beperkt zou blijven tot de leertaak. Er 

werd geprobeerd te onderzoeken of er ook geabstraheerd werd als de ppn. 

het indelen van nieuwe elementen uit de kategorieën moesten herhalen. 

Gevonden resultaten,als het dalen in konditie D van het aantal korrekte 

indelingen met het toenemen van het trialnummer, het verslechteren van de 

transferscore als er basisfiguren en centrale tendenties in de transfer

taak voorkomen en het stijgen van de konsistentie, kunnen uitgaande van het 

concept van abstraktie tijdens het herhaald indelen,verklaard worden. Jam

mer genoeg werd er, zelfs voor de ppn. uit kategorie B, geen stijging van 

het aantal korrekte indelingen met het toenemen van het trialnummer ge

vonden. Waarschijnlijk was het in leertaak B bereikte nivo voor de ppn. 

niet hoog genoeg om door abstraktie van nieuwe informatie tot stijgäng 

van de transferscore te komen. (zie 4.2.1) Het vinden van zo'n stijging 

zou een zeer sterke aanwijzing voor het bestaan van de abstraktie tijdens 

de transfertaak geweest zijn. 
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Nu het aantal korrekte indelingen in de transferfase niet stijgt voor de 

beste leerkonditie, terwijl de konsistentie wel toeneemt, komt het 

nadeel van de gebruikte proefopzet naar voren, n.l. dat de ppn. ook 

steeds zekerder worden van foutieve indelingen. Dit zou in praktijksi

tuaties wel eens grotere nadelen dan voordelen kunnen hebben, omdat 

het korrigeren van konsisteute fouten zeer moeilijk is. 

Als echter uit een ander onderzoek blijkt dat, als er nog beter geleerd 

is, het aantal korrekte indelingen wel toeneemt, dan zal het herhalen 

van het indelen van de nieuwe stimuli wel voordeel bieden. 

De centrale tendenties, die van de drie kategorieën gemaakt zijn, 

blijken heel andere resultaten op te leveren als de centrale tendenties 

van Posner. Was de centrale tendentie bij Posner een goede benadering 

van het objektieve prototype, binnen deze stimulusverzameling 1S dat 

zeer zeker niet het geval, wat blijkt uit de lage scores, die de ppn. 

hiervoor halen. Echter bij Posner leek de centrale tendentie erg op de 

andere stimuli uit de kategorieën, maar bij deze vrije vorm stimuli was 

er zeer weinig gelijkenis. Dit feit zal zeer zeker invloed gehad hebben 

op het lage aantal korrekte indelingen van onze centrale tendenties. 

Het resultaat toont echter wel aan dat de centrale tendentie zeker niet 

in het algemeen een goede benadering van het objektieve prototype is, 

zodat het, zoals ik reeds in 4.1.1 en 4.1.2 betoogde, onjuist is om 

de centrale tendentie prototype te noemen. 

De uiteindelijke konklusie over de gebruikte vrije-vorm stimulusverza

meling is 1 dat we niet helemaaltevreden kunnen zijn. Kategorie A bleek 

iets moeilijker te zijn dan B en C, hoewel de verschillen niet groot 

waren, en het gemiddeld aantal korrekte indelingen was te laag, wat ook 

op andere punten in het onderzoek een groot nadeel bleek te zijn. 

Met deze manier van genereren van stimuli is het zeer goed mogelijk de 

kategorieën wat gemakkelijker te maken, evenals dat het mogelijk moet 

zijn om A, B en C even moeilijk te maken. Om dit te kunnen bereiken zal 

een toekomstig onderzoeker meer tijd moeten steken in het uittesten van de 

gegenereerde stimulusverzameling. Maar al met al kan de eerste poging, om 

de vrije vormen te gebruiken als stimuli in een onderzoek, toch als rede

lijk geslaagd beschouwd worden. 
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--,8. ~Biilëges. 

Bijlage 8.1. Het programma CENTRALE TENDENTIE. 

Het programma is geschreven in BEATHE en de kaartendeck is verkrijg

baar bij L. Thijs van de vakgroep P.P;A.D. van de onderafdeling 

W. en MW •. Voor het tekenen kan de z.g. "off-line" plotter 30 of 11 

gebruikt worden. 

' oE~ I i• ' 
~'IN~LJD~' ~DRA~~ROClOWHLS" 

'~LLE'INCKiNu=~EAQLK),fLCTCKlNW=~LOTTEAlO>; 
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~IOIV5Jt=PII5CJ 

'F'O r( • I : = 1 ':)lEf'' 1 '~NT I L '" 'C 0' 
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1. z = 7 ó I G t{; G V : =IJ t1 * VER v ; 
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Bijlage 8 •. 2De gebruikte stimulusverzameling. 

De stimuli uit een kategorie zijn willekeurig genummerd met getallen 

van 1 t/m 72. Onder de plaatjes staat de vektornotatie van die figuren, 

maar de volgorde van de figuren is precies omgekeerd aan de volgorde 

van de vektoren. Er staat bv. O,O,O,O,ö t/m 5. Het meest rechtse 

plaatje is dan o,o,o,o,o" het tweede van rechts is o,o,o,o,t, en 

het meest linkse is O,O,O,O,S,. Alle stimuli zijn hier 3x verkleind. 

Voor de centrale tendenties en de basisfiguren van de 3 kategorieën 

zie 3.4. 
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't~WACHTING vAN DE GEMIODtLU~ KWADKAT~NSOMMEN 
N b:l ..... ..... 

W~IZONTAAL : DE VARlANTlt.CUMPONENTEN AA IV TAL KOK.I<EI<TE ! N~ELÏN6EN 
(D 

t-' 

fUH !KAAL : Ol VARlANTIE~RONNEN < lll 
0 
0 (D 
ti 

CXl 
rt . 

1 2 3 4 ~ 6 7 8 ·~ 10 11 12 13 14 0 w 
(D . 
t-' 
1-'• 0 n c;: 
::r' rt 

l A 432 0 0 0 0 0 0 0 0 I) 18 0 0 0 rt ..... Cl 

~ 1:3 288 0 0 0 0 0 0 0 0 1ti 0 0 0 ~ rt 

3 c !44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 
V1 llJ 

4 t. 288 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 
. ::l 
N 

~ A- B 144 0 0 0 0 0 18 0 0 0 
. p. - (D 

6 A- C 7~ 0 0 0 0 0 0 0 0 
. 

< 
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ti 

8 8- c 48 0 0 0 0 0 0 
..... 
llJ 

9 B- E 96 0 0 0 0 0 ::l 
rt 

10 E- C 48 0 0 0 0 1-'• 
(D V1 

ll û: A- B 18 0 0 0 llJ V1 
::l 

1ê A- ti- C 24 0 0 llJ 
1-' 

13 A- ti- E 4ts 0 til 

14 8- t.- c 16 (D 
til . 

~RON t<S OF GKS TOETSEN TEGEN F-WAAROE 

A 146.69 1 146.69 0: A- 8 5.60 

b 121.56 ê 6U.18 0: A- tl 2.3t. 

c 19.08 Ij 3.82 REST 1.7~ 

E. 17.18 2 8.'::)~ REST 3.92 

A- t3 ~.34 2 ê.17 o: A- 8 0.08 

A- C 19.90 5 J.98 ~EST 1.82 

A- E ~.46 ~ 4.73 ~-<EST 2.16 

8- c 21.52 10 2. lIj REST 0.98 

b- E 122.33 4 30.S8 REST 13.96 

E- C 19.61 1U 1.'16 ~-<EST 0.8~ 

D: A- rl 1100.74 ~2 26.21 ~EST 11.96 

A- b- C 1tj.24 10 1.82 REST o .tu 
A- rl- f_ 6U. U:3 ~ 1'::).04 Rt.ST 6.87 

8- E- C 2ê.17 20 ! .11 REST o.s1 
RtST 1630.JJ 7~4 2.19 



VE~WACHTING VAN D~ GEMIODELüE KWADRATENSOMMEN 

HORiZONTAAL . DE VARIANTIECOMPONENTEN AANTAL kaNslJTEI'/TE PAREN . 
Vt.tH !KAAL . DE VARIANTIE~RONNEN . 

1 2 J 4 6 7 8 10 11 12 13 14 

1 A 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 
ê. b 240 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 
3 c 144 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 E 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ A- B 120 0 0 0 0 0 15 0 0 0 
ó A- c 72 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 A- E 120 0 0 ü 0 0 0 0 
8 13- c 48 0 0 0 0 0 0 
'1 13- E 80 0 0 0 0 0 

10 E- c 48 0 0 0 0 
11 D: A- B 1~ 0 0 0 

12 A- 8- c 24 0 0 U'l 
CT> 
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14 B- E- c 16 
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E. 18.48 2 9.24 REST 3.~7 

A- 8 52.31 2 26.15 D: A- ~ 1.51 
A- c 2.09 4 o.s2 KEST 0.22 
A- E 0.86 ê. 0.43 REST 0.18 

~- c 10.23 8 1.28 REST 0.54 
B- E 23.33 4 5.83 REST ~.44 

E- c 5.03 8 0.63 REST o.2o 
u: A- 8 726.97 42. 11.31 REST 7.25 
A- B- c 56.57 d I.Ol REST 2.96 
A- 8- E 11.56 4 2.89 REST 1.21 
B- E- c 34.88 lb 2.18 REST 0.111 
RE.ST 1460.58 612. 2.39 



VtRWACHTING VAN Dt GEMIDDELOE KWADRATENSOMMEN 

HORIZONTAAL : OE VARIANTIECOMPONENTEN 
VcRTIKAAL : DE VARIANTIE~RONNEN 
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