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Samenvatting 

Uit de literatuur blijkt dat, }iet volgende verschijnsel behoorlijk reprodu

ceerbaar is, plaatjes beter worden herkend, wanneer ze voorzien vaneen naam 
- -

(label) ~~JU-geleerd. Een aantal voorwaarden, waaronder het verschijnsel 

duidelijk optreedt is bekend. Deze voorwaarden zijn: 

1. De labels moeten gewone woorden zijn, geen nonsenswoorden. 

2. De effektiviteit wordt groter wanneer er een a priori verband tussen 

~-~ de .plaatjes en de bijbehorende labels bestaat, d.w.z. wanneer het 

label op het plaatje betrekking heeft. 

Uit deze voorwaarden is geen konklusie te trekken t.a.v. de "locus" van het 

effekt. De vraag is, op welke plaats in de keten: leren, onthouden, uitvoeren 

van de taak, de labels effektief zijn. Duidelijke aanwijzingen zijn er, dat 

dit niet het onthouden is. Blijft over de vraag of labels effektief zijn 

bij het leren, d.i. het opslaan van informatie, of het uitvoeren van de 

taak, d.i. bij het terugzoeken van informatie. De moeilijkheid hierbij is, 

dat altijd m.b.v. een test moet worden vastgesteld, wat ppn weten. Een 

model is ontworpen, waarmee onder de verschillende hypothesen kan worden ---
voorspeld hoe pp onderdelen van het geleerde materiaal (plaatjes, labels 

en paren) zou vergeten. Een experiment werd uitgevoerd, om de resultaten 

m.b.v. dit model te verwerken. Dit materiaal bleek echter te weinig paren 

te bevatten om het model toe te passen. De resultaten werden daarom op de 

in dit soort experimenten gebruikelijke manier verwerkt. Hierb~j bleek, 

dat een aantal konklusies, die door enkele onderzoekers werden getrokken 

diskutabel zijn. 
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Taal speelt een belangrijke rol bij het leren op school. In de eerste 

plaats is taal inhoud van het leren op vrijwel alle scholen. Daarnaast 

is taal medium bij het leren: veel informatie wordt met behulp van taal 

overgedragen. Wat men zich minder vaak realiseert, is dat taal bovendien 

het leren kan ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is labelen, dit is 

het verschijnsel, dat plaatjes beter herkend worden, wanneer ze bij het 

leren voorzien waren van een naam (label). 

Ook andere taken met plaatjes worden vaak beter uitgevoerd wanneer de 

plaatjes, gepaard met een label worden geleerd. Interessante aspekten 

van dit verschijnsel zijn onder andere: 

1. De algemeenheid. Treedt eenzelfde soort verschijnsel op bij het leren 

van motorische handelingen, bij het leren van samenstellingen van gelui

den en/of abstrakter zaker, zoals bijvoorbeeld natuurwetten en stellingen. 

2. De "locus". Is het beter uitvoeren van de testtaak een gevolg van 

(a) effektlever opnemen van de informatie tijdens het leren, (b) van 

beter onthouden en/of (c) van een gemakkelijker terugvinden van de nodige 

informatie uit het geheugen tijdens het uitvoeren van de testtaak. 

Dit verslag is een beschrijving van een onderzoek naar de locus van la

belen. Hoofdstuk I geeft een lit~ratuuroverzicht. In hoofdstuk II wordt 

het experiment ·beschreven, waarmee we de locus van labelen verder tracht

ten te onderzoeken. In hoofdstuk III worden hiervan de resultaten gegeven. 

Hoofdstuk IV bevat de konklusies die getrokken zijn. 
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Hoofdstuk I - Literatuuroverzicht 

Inleiding 

Nadat Carmichael, Hogan en Walter (1932) het effekt van labels op het 

herkennen van plaatjes hadden vastgesteld, werden onderzoeken gedaan 

die waren gericht op (a) de voorwaarden waaronder labels effektief zijn 

en (b) op de oorzaak, ofwel de "locus" van dit effekt. Deze experimenten 

verschillen sterk in opzet. Soms gaven de proefpersonen (ppn.) zelf een 

naam aan elk plaatje. In andere gevallen leerden ze elk plaatje met een 

label, dat de experimentator (E) er van tevoren aan gegeven had. In het 

laatste geval varieerde de leertaak van één of meer keer zien van elk 

paar plaatje-label, tot zestien keer achter elkaar elk plaatje met het 

label proberen te benoemen, waarna de ppn. het label te zien kregen, dat 

bij het plaatje hoorde. Soms moesten ppn. het label hardop nazeggen. 

In enkele gevallen was het label te horen in plaats van te lezen. Wat 

dit punt betreft vonden Chan en Travers (1966) dat er geen verschil in 

effektiviteit was op herkenning tussen gesproken en geschreven labels. 

Naast enkele andere testtaken werden twee typen herkenningstesten gehan

teerd: 

1. Een "ja-nee" test, waarbij ppn. een aantal plaatjes achter elkaar ziet. 

Bij elk plaatje moet hij "ja" an.twoorden (of aanstrepen op een formulier) 

als hij het plaatje herkent.en "nee" als hij het niet herkent. Meestal 

heeft hij de helft van deze plaatjes bij het leren gezien. 

2. Een meerkeuze-test. Pp. ziet een aantal plaatjes en moet aangeven welke 

hij meent te herkennen. 

In dit verslag gaan we alleen in op de effektiviteit van door E gegeven 

labels. De procedures die gevolgd zijn in beschreven experimenten worden, 

indien nodig, vermeld. 

§ 1. Voorwaarden, waaronder labels effektief zijn 

1.1. Betekenis en relevantie van het label 

eel onderzoek is gedaan naar de invloed van het wel of niet betekenis 

hebben van het label. Pyles (1956) vond, dat naast gewone woorden ook 

nonsenswoorden als labels effektief zijn op herkenning van plaatjes. 

Ppn. waren hier kleuters. In tegenstelling hiermee vonden Chan en Travers 

(1966) met undergaduates als ppn. een klein negatief effekt van nonsens

labels, dat wil zeggen dat ppn. die de plaatjes zonder labels leerden, 

deze beter herkenden, dan ppn. die nonsenslabels bij de plaatjes leerden. 

De tendens in latere onderzoeken was, dat nonsenslabels dezelfde resulta

ten op herkenning gaven als plaatjes zonder labels (bijvoorbeeld ElJ.is 



• 

-6-

(1968). Hierbij werd nog een andere eigenschap van het label gevarieerd, 

namelijk relevantie. Dat is de mate waarin het label past bij het plaat

je. 

Dit wordt vastgesteld aan de hand van het aantal malen, dat een label 

voorkomt in vrije associaties op het betreffende plaatje, gegeven door 

een groep, met de ppn. vergelijkbare, personen. 

Omdat relevante nonsenslabels niet bestaan, krijgt men zo drie soorten 

labels: 

1. betekenisvolle, relevante labels (M.R.), 

2. betekenisvolle, irrelevante labels (M.I.R.), 

3. nonsenslabels. 

M.R. labels zijn vrijwel altijd effektief. Nonsenslabels bijna nooit. H.I.R. 

labels zitten hier tussen. Afhankelijk van de eigenschappen van het plaatje 

en de uit te voeren taak, zijn ze soms even goed als M.R. labels, en 

zelden slechter dan nonsenslabels. 

1.2. Interakties tussen labelsoort en eigenschappen van de plaatjesx 

Ellis (1968) varieerde de associatiewaarde (A.V.)xxen de komplexiteit van 

de plaatjes. U.I.R. labels bleken alleen effektief te zijn op herkennen 

bij niet-komplexe plaatjes met e.en lage A.V. In de andere gevallen waren 

M.I.R. labels evenals nonsenslabels niet effektief. 

Price en Slive (1970) vonden iets soortgelijks: M.R. labels waren effek

tiever dan M.I.R. labels, voor zowel plaatjes met een hoge A.V., als voor 

plaatjes met een lage A.V. Het verschil in effektiviteit tussen M.R. en 

M.I.R. labels was het grootst voor plaatjes met een hoge A.V. 

Deze resultaten zijn dubieus, omdat plaatjes met een hoge A.V. ergens 

op lijken en waarschijnlijk relevantere labels hebben. 

x De in 1.2. beschreven experimenten verschilden sterk in opzet. Ze 

worden uitvoeriger beschreven in § 3. 

xx De associatiewaarde van een plaatje wordt bepaald door het aantal vrije 

associaties, dat binnen een bepaalde tijd op het plaatje gegeven wordt. 
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1.3. Interakties tussen labelsoort en testtaak 

Ellis (1968) trainde ppn. in het geven van een respons op elk plaatje. 

Ppn. moesten namelijk binnen twee sekonden na verschijning het label bij 

elk plaatje noemen. Na die twee sekonden verscheen het label naast het 

plaatje. Dit gebeurde in U of 16 leertrials. (In één leertrial werden 

alle acht plaatjes een keer doorlopen) . De testtaak bestond uit het leren ' 

van een andere respons bij elk plaatje. Als het plaatje verscheen moesten 

ppn. een knop indrukken, voor elk plaatje een andere knop. Als ze de goede 

knop indrukten, ging een licht branden. Bij ppn. met 8 trials training 

waren alleen !1.fX. R. labels effektief. Bij ppn. met 16 trials training 

waren H.I.R. labels even effektief als M.R. labels. H.I.R. en M.R. labels 

bereikten na 16 trials ook bijna hetzelfde niveau van goed benoemen tij

dens de training. Na 8 trials was dit niet het geval, zie tabel 1.1. 

Tabel I.1. Uit Ellis (1968). 

l\1EAN CoRRECT ANTICIPATIONS DURING 
PREDIFFERENTIA TION TRAINING 

Type of Label 

MR 
MIR 
cvc 
IS 

8 

7.4 
5.4 
2.0 
6.0 

Triale 

16 

8.0 
7.7 
3.2 
6.7 

Het labelingsexperiment van Santa 

(1975) wijkt in opzet sterk af van 

de meeste andere. Ppn. zagen eerst 

alle acht plaatjes. Zonder labels, 

wanneer ze in de "no-label condition" 

zaten, anders met labels. Vervolgens 

werden ze getraind in het herkennen 

van helften van plaatjes: 2 sek. za-

gen ze een heel plaatje, na 4 sek. 

tussentijd verschenen vier bovenhelf

ten of vier onderhelften. Ze moesten aangeven welke van deze vier helften 

bij de eerder geziene figuur hoorde, dat wil zeggen, een helft daarvan 

was. 

In de testtaak zagen ppn. eerst vier helften van één soort (boven- of onder

helften) naast elkaar, na 4 sek. tussentijd gevolgd door vier helften van 

dezelfde soort of 4 helften van de andere soort, ook naast elkaar. 

Deze twee opeenvolgende rijtjes plaatjes bevatten, in het eerste geval, 

op één bepaalde positie beide hetzelfde plaatje. Bijvoorbeeld het tweede 

plaatje van rechts in het eerste rijtje was hetzelfde als het tweede van 

rechts in het tweede rijtje. Deze positie moesten ppn. aangeven. Dit was 

de herkenningstaak. 

In het geval dat beide rijtjes uit tegenovergestelde helften bestonden, 

pasten twee helften, die op één bepaalde positie stonden bij elkaar. Pph. 

hoefden nu niet twee helften bij elkaar te zoeken, maar moesten aangeven 

op welke plaats komplementaire helften stonden. Santa noemde deze taak 

"redintegration". Herkenning en redintegration liepen in de test door elkaar. 

De resultaten waren, dat redintegration door alle soorten labels (M.R., 

!'1. I. R. en nonsens) sterker bevorder werd dan herkenning. 
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Fig. I. 1. 
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Fig.I.1. Uit Santa (1975) 

In figuur I.l. is te zien dat 

relevante labels weer de nei-

ging vertonen een uitzonderings

positie in te nemen. Het ver

schil tussen relevante en an-

dere labels was echter niet 

signifikant. 

1.4. Effekt van relevante labels bij herkenningstesten, waarin de aflei

ders hetzelfde voorstellen als het te herkennen plaatje 

Men kan zich afvragen of bijvoorbeeld het label paard bij een paardekop

achtig plaatje nog wel effektief is, als de afleiders in de herkennings

test ook op paardekoppen lijkep. Wilgosh (1975) liet kleuters relevante 

en niet-gelabelde plaatjes herkennen in een ja-nee opzet. De toegevoeg

de helft plaatjes in de test stelden steeds hetzelfde voor als een van 

de geleerde plaatjes. Gelabelde plaatjes bleken beter herkend te worden 

dan niet-gelabelde. 

In het eerder genoemde experiment van Chan en Travers (1966) stelden de 

alternatieven van elk item in de meerkeuzetest steeds hetzelfde voor. 

1.5. Samenvatting 

Het meest in deze paragraaf naar voren springende is de dominante rol van 

de relevantie van labels. Dit zou erop kunnen duiden, dat de mate waarin 

het label met het plaatje geassocieerd wordt belangrijk is, wil een label 

effektief zijn. Dit wordt gesteund door twee met elkaar samenhangende in 

1.3. genoemde zaken: 

1. M.I.R. labels worden soms pas effektief na lang leren (16 trials), 

2. na zo lang leren worden M.I.R. labels evengoed geassocieerd met de 

plaatjes als M.R. labels. 

Daarnaast valt op, dat herkenning als testtaak zeker ten aanzien van M.T.R. 

labels een bijzondere plaats inneemt, hoewel hierover op dit moment (na 

twee alternatieve taken) weinig te zeggen is. 
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!3 2. De "locus" van het effekt van labels 

2.1. De associatie plaatje-label na korte retentietijden 

In het in 1.3. genoemde experiment van Santa (1975) was nog een variatie 

ingebouwd bij de test. De helft van de ppn. die met M.R. labels de plaat-

jes gezien hadden, moesten de labels van het eerste rijtje van vier helften 

(zie 1.3.) hardop noemen. De andere helft ppn. met M.R. labels werd geïn

strueerd dit juist niet te doen. Dit benoemen bleek de effektiviteit van de 

relevante labels te verhogen. Dit, terwijl de training voor beide groepen 

identiek was. Santa's konklusie dat dit in tegenspraak is met modellen van 

labelen, waarin labels effektief zijn door hun invloed op het leren is 

wat vergaand. In ieder geval kan gebruik van de labels tijdens het testen 

een positief effekt op het uitvoeren van de testtaak hebben. 

Price en Slive (1970) onderzochten de rol van associaties bij het herken

nen van plaatjes. De herkenningstest was hier een ja-nee test. Na het aan

strepen van ja of nee moesten ppn. opschrijven "aan welk objekt of situatie 

het plaatje deed denken". Variabelen bij dit experiment waren labelsoort 

(M.R. en M.T.R) en associatiewaarde van het plaatje (hoge A.V. en lage A.V.). 

Per konditie konden drie scores worden bepaald: . 

1. herkenning van de plaatjes,· 

2. het aantal associaties, 

3. het aantal "korrekte associaties'', dit is het aantal malen dat het 

label genoemd werd als associatie. 

De invloed van de variabelen, labelrelevantie en associatiewaarde (van 

het plaatje-) op herkenning was identiek met die op "korrekte associaties" 

(Vergelijk tabel I.2. en tabel I.3). Er was een signifikant hoofdeffekt 

van zowel relevantie als associatiewaarde en een signifikante interaktie 

relevantie x associatiewaarde. 

Tabel I. 2. 

MEANS AND STANDARO DEVIATIONS OF VALUES OF 
d' FOR. HIGH (HA V) AND LoW ASSOCIATION 

VALUE (LAV) AND RELEVANT (REL) 
AND lRREVELANT (I RR) LABEL 

CoNDITIONS 

Shape 

HAV 
M 
SD 

LAV 
M 
SD 

Label condition 

REL 

2.31 
.83 

1.15 
.73 

IRR 

1.37 
.76 

1.39 
.49 

.. -----····--·---------'--·------

Tabel I.3. Uit Price en Slive (1970) 

MEANS AND STANDARD DEVIATIONS OF CORRECT 
AssociATIONS FOR HtGH (HAV) AND Low 

AssoCIATION VALUE (LAV) AND FOR 
RELEVANT (REL) AND IRRELEVANT 

(I RR) LABEL CoNDITJONS 

Label condition 

Shape 

REL IRR 

HAV 
M 9.00 3.07 
SD 2.86 2.72 

LAV 
M 4.63 1.93 
SD 2.91 1.81 
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De bereidheid op "yes" aan te strepen werd signifikant beïnvloed door: 

1. De associatiewaarde van het plaatje: p(yes/hoge A.V.)>p(yes/lage A.V.) 

2. Het wel of niet associëren op een plaatje: p(yes/associatie)>p(yes/geen 

associatie) en p(yes/associatie)>p(no/associatie). 

Bovendien was van invloed of deze associatie korrekt (dit is het label) 

was of niet. Voor de 16 geleerde plaatjes (dus niet de afleiders) gold: 

1. p(yes/inkorrekte associatie) .72 

2. p (yes/een associatie) . 86 

3. p(yes/korrekte associatie) .98 

Het model dat Price en Slive aanvoeren voor labelen berust op een zoekpro

ces in het geheugen naar zogenaamde representaties. Dit proces wordt in 

werking gezet wanneer pp. een plaatje ziet, zowel bij het leren (identifi

cation) als bij het herkennen. De rol van het label hierbij is, dat" ..... 

Ss(ppn.) were aided in finding a representation in the identification process 

by pairing a verbal label with the shape". De rol van representaties bij her

kenning is dat: (Price en Slive (1970)): "The probability of a "yes" res

ponse, then, is greatest when the reprsentation elicited during recognition 

is identical to that found during learning, next highest when a nonidenti-

cal representation is elicited,zmd lowest when no representation is elicited". 

De associaties die gegeven worden bij het herkennen worden beschouwd als 

verbale codes van de opgeroepen representaties. 

Dit biedt de mogelijkheid om te konkluderen dat: 

.....•.... the effect of A.V. is to increase the overall number of represen

tations, while the effect of label relevanee is to increase the probability 

that the representation when elicited will be"correct", i.e. identical to 

that occurring during learning". 

Twee opmerkingen nog over dit experiment: 

1. De retentietijd was kort: tussen leren en testen voerden ppn. gedurende 

3 min. een wiskunéfetaak uit. 

2. Er was één leertrial: elk plaatje werd één keer mèt label gezien. Het 

label werd gesproken (via een bandrekorder) . 

2.2. De associatie plaatje-label na langere retentietijd 

Ellis is voorstander van een model van labelen, waarin de labels invloed 

hebben op wàt en hoe geleerd wordt. Het duidelijkst is dit geformuleerd in 

de volgende aanhaling uit Ellis en Daniel (1971): 

"Ellis {1968) has propösed that representative labels direct S's attention 

to distinctive features of the stimulus pattern, a view that places emphasis 

on the process of stimulus selection and contends that representative ver

bal labels aid S in more rapidly acquiring a set of functional cues during 

PA acquisition by directing S 's visual search for distinctive feat_ures". 
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El lis en Daniel ( 1971) t.oetsen deze hypothese op twee manieren: 

1. Indirekt, door te veronderstellen dat wanneer labels invloed hebben 

tijdens het herkennen, de vergeetcurve van ppn. in een labeling kon

ditie minder steil mag dalen, dan die van ppn. die zonder labels leer

den. Dit is niet waarschijnlijk. Clark (1965) en Shepard (1967) vonden 

dat plaatjes bijna niet vergeten worden, in tegenstelling tot de labels. 

2. Direkt, door na elk retentieinterval niet alleen herkenning te meten, 

maar ook het aantal nog bekende labels te laten noemen (free recall) 

en te kijken hoe goed ppn. de plaatjes nog konden benoemen (aided re-

call). 

Ad.1. Fig. ·r.2. en I.3. laten zien, dat ongeacht de kondities bij het le

ren (veel of weinig training, met of zonder labels) plaatjes niet vergeten 

worden. Dat wil zeggen ze worden even goed herkend na bijvoorbeeld 7 dagen 

als na 0 minuten. 

Fig. I.2. Uit Ellis en Daniel (1971). 

0 &~~-----------------.----------------,--, 
~ 
~ g 6 

~ 
Q: 
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Fig. I.3. Uit Ellis en Daniel (1971) 
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De statistische verwerking van de resultaten bevestigde dit. 

Ad.2. Fig. I.4. geeft de resultaten van herkenning van de plaatjes, her

innering van de labels (free recall) en benoemen van plaatjes (aided re

call) voor verschillende retentietijden. 

Fig. I.4. 

tl 
(I) 
z 
~ 
(I) 
LIJ 
Q: 

1-u 
~ 
Q: 
0 u 
z 
C( 
LIJ :e 

8 ---

7 

6 

5 
.......,__. STIMl/LVS RECOGNITION 

o---o FREE RECALL (RESPONSr:SI 

o---o A/DEO RECALL (RESPONSES) 

4 

ol 
0 15min 2days 7days 14 doys 28days 

RETENTION INTERVAL (cube root, min) 

Cornparison of the temporal S:'OUrse of &timu;us rc<'O)!nitio•t, aided 
reeall of the r•csponscs, and (ree reeall of the rc~pon'.f'~ (Exr. I I 1 ). 



-13-

statistische verwerking van de resultaten leverde het eerder genoemde 

beeld op: plaatjes werden niet vergeten, labels wel. Bovendien werden 

de associaties vergeten, maar dit kan verband houden met het vergeten 

van de labels. 

De resultaten wezen verder uit dat: 

p(label herinneren/plaatje herkend) neemt af met de tijd, evenals 

p(plaatje benoemen/plaatje herkend) 

Voor korte retentietijden komen de resultaten overeen met die van Price 

en Slive (1970). p(label herinneren/plaatje herkend) is groot na korte 

retentietijden. De afname van deze kans en het niet vergeten van de plaat

jes steunen echter meer de hypothese van Ellis. 

Verder bleek dat de voorwaardelijke kansen: 

p(plaatje herkend/label herinnerd) en 

p(plaatje herkend/plaatje goed benoemd) niet in de tijd afnamen, althans 

niet statistisch signifikant. 

Bovenvermelde resultaten werden bevestigd in een gelijksoortig experiment 

van Daniel en Ellis (1972). 

Dit experiment kwam in opzet in zoverre meer met dat van Price en Slive 

(1970) overeen, dat het leren hier uit één trial bestond. Een nieuw punt 

in dit experiment was, dat de relatie tussen het herinneren van een label 

en het herkennen van een plaatje van één paar plaatje-label werd bepaald 

met behulp van een korrelatiemaat. De gevonden korrelaties waren zeer laag. 

§ 3. Samenvatting van experimentele gegevens 

3.1. Overzicht 

In de vorige paragraaf zijn twee modellen voor labelen aan de orde geweest: 

1. Het model van Price en Slive, waarin labels het tot stand komen van re

presentaties beïnvloeden. Deze representaties zijn van belang bij het 

herkennen. 

2. Het model van Ellis, waarin labels de aandacht van ppn. richt op eigen-

schappen van een plaatje, die dit plaatje van andere onderscheid. 

Deze modellen verschillen niet zozeer in "waar" labels effektief zijn. In 

beide modellen is dit bij het leren. Het verschil zit meer in hoe ze effek

tief zijn. Hoewel Price en Slive respektievelijk Ellis en Daniel argumen

ten tegen elkaars modellen aanvoeren is het moeilijk ze tegen elkaar te 

toetsen. Hoogstens ondersteunt een experimenteel gegeven het ene model meer 

dan het andere. 

In onderstaand schema zijn een aantal eerder genoemde uitkomsten van experi

menten geplaatst onder dat model, waar ze het meest voor pleiten. Hierin 

wordt het benoemen van een plaatje met het label een korrekte associatie 

genoemd,t ongeacht of ppn. gevraagd werd het label bij het. plaat.je te noe-
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men (aided recall) of dat het label als vrije associatie op het plaatje 

gegeven werd. In dit schema is verder: p(h) de kans dat een plaatje herkend 

wordt, p(l) de kans dat een label herinnerd wordt en p(d) de kans op een 

korrekte associatie. p(h/1) is dan de kans dat een plaatje herkend wordt, 

gegeven dat het bijbehorende label herinnerd wordt. 

I. Price en Slive 

1. De effektiviteit van labels 

wordt verhoogd, wanneer ppn. 

geïnstrueerd worden het label 

te gebruiken bij het uitvoeren 

van de taak (2.1.) 

2. Herkennen en het geven van 

korrekte associaties wordt 

door A.V. en labelrelevantie 

op identieke wijze beinvloed(2.1.) 

3. p(h/a) = .98 en p(h/7a) = .72 

(2.1.) 

4. p(h/a) neemt niet signifikant af 

met de retentietijden tot 2S 

dagen (2.2.) 

3.2. Enkele opmerkingen 

II. Ellis 

1. Relevante labels zijn ook effek

tief, wanneer ze voor de afleiders 

in de herkenningstest ook relevant 

zijn (1.4.) 

2. Plaatjes worden nauwelijks verge

ten, ongeacht of ze met of zonder 

labels geleerd zijn. Labels en as

sociaties plaatje-label worden wel 

vergeten (2.2.) 

3. p(l/h) en p(a/h) nemen met de re

tentietijd af (2.2.) 

1. De punten I.3. en I.4. uit het schema doen vermoeden, dat ppn. ook na 

langere retentietijden vrijwel alle plaatjes, die ze korrekt weten te 

benoemen, ook herkennen. 

Echter p(~a) neemt wel af, omdat p(~a) p(h/a) x p(a) afneemt met 

de retentietijd. 

2. Punt II.3. is eigenlijk wel voor de hand liggend p(a) en p(l) nemen 

immers af met de retentietijd. Een interessante toets is eigenlijk of 

p(a) sterker afneemt dan p(a/h) of niet. 

3. De meeste punten 1, 2 en 3 onder het model van Price en Sli.ve zijn onder

zocht voor kortere retentietijden. De punten 2 en 3 onder het model van 

Ellis geven aan wat er gebeurt in de loop van de tijd na het leren. 

Zo'n verschil maakt vergelijking eigenlijk onmogelijk, het gaat daar-

bij om verschillende dingen: onthouden op korte termijn en onthouden 

op langere termijn. 

§ 4.Enkele meer algemene modellen 

4.1. Generation recognition modellen 

Een eerder genoemd bezwaar tegen de modellen uit s 2 en 3 is dat ze nloei

l.ijk te toetsen zijn met behulp van de uitgevoerde labelexperi.menten. 

Ium1ers, al is er een sterke samenhang tussen bijvoorbeeld éle pJ.:'l.ilt je;> die 
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herkend worden en de labels die herinnerdl worden, (dat wil zeggen (l h) / 

p(l) p(h)) dan is dit een aanwijzing, dat de een waarschijnlijk het terug

vinden van de ander bevordert. Niet duidelijk is (a) wat oorzaak is en 

wat gevolg (b) hàe dit terugvinden wordt bevorderd door één van de twee. 

Dit laatste wordt in het model van Price en Slive vrij uitvoerig omschreven. 

Een argument voor een zovergaand model zou dan nog kunnen zijn, dat het 

een voor labelen gemaakte specifikatie van een algemeen geldig model is. 

Het model van Price en Slive lijkt veel op de groep zogenaamde "generation

recognition" modellen. De aanname bij deze modellen is, dat het weergeven 

van opgeslagen informatie gebeurt in twee elkaar opvolgende of overlappende 

fasen: 

1. Het impliciet genereren van mogelijke responsen. 

2. Herkenning van één van deze responsen, doordat het aan bepaalde krite-

ria van aannemelijkheid voldoet. 

Het model van Price en Slive werkt niet met responsen, maar met de daar

mee samenhangende representaties. Er is een tussenstap ingebouwd. 

Tulving en Thomson (1973) lieten ppn. rijtjes woorden leren. Bij elk woord 

in het rijtje stond een woord, dat er niets mee te maken had, dat wil zeg

gen een woord dat niet om de een of andere reden met het eerste geassoci

eerd wordt. Als ppn. gevraagd werd vrije associaties te geven op deze laat

ste zogenaamde kontekst woorden, kwam daarbij vaak het geleerde woord voor .. 

Als ze daarna de opdracht kregen de woorden die ze geleerd hadden te om

cirkelen, herkenden ze 53% van de geleerde woorden die ze opgeschreven 

hadden niet. Het is moeilijk met "generation-recognition" modellen te 

verklaren, dat, zoals hier, herkennen soms slechter gaat, dan herinneren. 

4.2. Encoding specificity 

Tulving en Thomson ontwierpen een model, dat erg algemeen en abstrakt is. 

Het zegt daardoor weinig, maar het heeft wel het voordeel, dat het een

voudig is en op veel situaties toepasbaar. Basis van dit model vormen de 

zogenaamde geheugensporen. Onthouden verbaast ons weinig, omdat het zo

veel voorkomt. Maar er zal toch iets moeten zijn, waardoor U op dit moment 

bijvoorbeeld uw eigen naam kunt noemen. Tulving en Watkins (1975) geven een 

abstrakte omschrijving van geheugensporen: 

"Traces are (a) conceptualized as structured aggregates of trace elements, 

(b) defined as relations between the conditions and the products of retrie

val (terugzoeken) and (c) quantitatively described in terros of valences 

(effectiveness) of retrieval, cues and of interrelations of cue valences". 

Bijvoorbeeld: een groep ppn. leert een lijst met woorden. Elk woord vormt 

een geheugenspoor. Door het geven van een woord (cue), dat in één of ander 

opzichtlijkt op een geleerd woord, of dat in de lijst in de buurt ervan 

stond, kunnen ppn. ertoe gebracht worden het geleerde woord te noemen. 

(Product of retrieval). De valenee of effectiveness van de gRbnli.ktP "no.-
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trieval cue" is dan de fraktie ppn. die het geleerde woord op cue noemt. 

Daarna kan een ander woord als cue gebruikt worden. om deze ppn. hetzelfde 

woord te laten geven. Een aantal ppn. zal nu op beide cues het geleerde 

woord als respons geven, een aantal op één van beide en een aantal op 

geen van beide. De aantallen ppn. in elk van deze mogelijkheden bepalen 

de "interrelations" van deze twee cues. Het begrip "conditions of retrie

val" omvat alle omstandigheden op het moment van respons. 

Een zwakke schakel vormt punt c, de kwantitatieve beschrijving. Daarin 

worden voor de hand liggende individuele verschillen genegeerd. Experimen

teel is dit geen bezwaar. De effektiviteit van een cue wordt vastgesteld 

voor een proefgroep èn een kontrolegroep, die andere "input kondities" 

heeft gehad. Wanneer bijvoorbeeld .de invloed van een kontekstwoord wordt 

gemeten, krijgt de proefgroep woorden met kontekstwoorden te leren, de 

kontrolegroep alleen de woorden. Verschillen tussen effektiviteiten van 

dezelfde cue geven informatie over verschillen in sporen, die een gevolg 

zijn van verschillende inputkondities. Dit vloeit voort uit het encoding 

/ 

( 

Fig.I.5. Zie de tekst 

specifik~t~eprincipe: (vergelijk 

figuur II. 4 .') "the principle that 

any retrieval cue is effective 

only to.the extend that its infor

mational contents match the infor-

mation contained in the trace of 

the event". (Tulving en Watkins, 

197 5) ~ 

In grote lijnen komt het erop neer, 

dat de kontekst mede bepalend is 

voor de eigenschappen van het ge

heugenspoor van een gebeurtenis. Met de eigenschappen van dit spoor ligt 

de effektiviteit van verschillende cues vast. Opvallend is de overeenkomst 

tussen dit model over het terugzoeken van informatie uit het geheugen 

en de ideëen van Ellis· over labelen: Het label (vergelijk kontekst) helpt 

de ppn. bij het verkrijgen van funktionele (vergelijk effektieve cues) . 

De cues zijn hier eigenschappen van het plaatje. 

4.3. Een uitbreiding op Ellis' hypothese 

In een latere versie van Ellis' hypothese (Ellis en Daniel, 1972), wordt 

naast de eerder genoemde funktie van labels (de zogenaamde direktieve 

funktie) een konfirmatieve funktie verondersteld. Dit houdt in, dat pp. 

door middel van het label, tijdens de training, weet hoe goed hij de figu

ren van elkaar onderscheidt. Als hij namelijk de plaatjes verkeerd benoemd, 

weet hij dat hij ze nog niet uit elkaar kan houden. De confirmatieve funk

tie van labels is waarschijnlijk belangrijk als: 

1. De training bestaat uit meer dan één trial. En dan vooral, wanneer pp. 
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de plaatjes moet benoemen en daarna wordt geïnformeerd of zijn antwoord 

goed of fout was. 

2. De labels gemakkelijker uit elkaar te houden zijn dan de plaatjes. 

Dit laatste is vrijwel altijd het geval. Behalve het experiment van Santa, 

werden alle in § 2 genoemde experimenten uitgevoerd met plaatjes van van 

der Plas en Garvin (1959). Dit zijn puntenpatronen, waarvan de punten zà 

met elkaar verbonden worden, dat een kontour ontstaat. Verschillende plaat

jes worden verkregen, door de positie van de punten systematisch te vari

eren. Het aantal punten varieert van vier tot vierentwintig. 

§ 5. Kritische beschouwing van de gepresenteerde literatuur. 

5.1. Wat staat vast en wat niet? 

Enkele konklusles uit de genoemde literatuur zijn: 

1. Er is geen algemeen geldig leermodel, dat het effekt van labels voor

spelt. 

2. Labels zijn niet effektief door hun invloed op het onthouden. Ze bevor

deren niet het vasthouden van de informatie. Stel namelijk dat dit wel 

zo was, dan zouden plaatjes zonder label sneller vergeten worden dan 

plaatjes met een label. Dat wil zeggen dat de vergeetkurve voor onge

labelde plaatjes steiler af moet lopen over steeds grotere retentie

tijden dan de vergeetkurve voor gelabelde plaatjes. Met de resultaten 

van Ellis en Daniel (1971) en Daniel en Ellis (1972) moet een dergelijke 

hypothese verworpen worden. 

3. Er zijn aanwijzingen dat labels effektief zijn tijdens het leren. Het 

lijkt erop, dat labels er voor zorgen dat meer informatie, of effek

tlevere informatie wordt opgenomen. Welke van deze laatste twee is ook 

niet duidelijk, maar dat is voorlopig niet aan de orde. 

Bij de aanwijzingen uit punt 3 zijn nog wel enkele kritische noten te 

plaatsen. Ze zijn voor een deel gebaseerd op konklusies, die getrokken 

zijn uit het "vergeten" van plaatjes en voor een ander deel op konklusles 

uit samenhangen tussen herkennen en vrije herinnering respektievelijk her

kennen en korrekt associëren, tijdens de test. 

5.2. Kritiek op de konklusles naar aanleiding van_ het vergeten 

Ellis en Daniel (1971) veronderstellen: wanneer labels effektief zijn bij 

het terugzoeken dan zullen plaatjes zonder label in de loop van de (reten

tie-) tijd steeds moeilijker terug te vinden zijn. Dit geldt in mindere 

mate voor gelabelde plaatjes, zodat de vergeetkurve voor engelabelde plaat

jes steiler afloopt dan die voor gelabelde plaatjes. 

Dit is een enigszins grove veJ:cmderstelling. Omdat bekend is, dat labels 

vrij snel vergeten worden, kan men net zo goed veronderstellen, dat qela-
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belde plaatjes bij korte retentietijden gemakkelijk teruggevonden zullen 

worden met behulp van het label. Naarmate de retentietijd toeneemt zijn 

ze, doordat het label vergeten wordt, steeds minder goed terug te vinden. 

Het vergeten van engelabelde plaatjes wordt niet beïnvloed door het ver

geten van de labels. Hierdoor zou de vergeetkurve voor gelabelde plaatjes 

wel hoger beginnen, maar sneller aflopen dan die voor engelabelde plaatjes. 

Dit is precies tegengesteld aan de hypothese, dat Ellis en Daniel toetsten. 

Netter zou zijn modellen te toetsen, waarin onderscheid wordt gemaakt tus

sen het vergeten van (ongelabelde) plaatjes en het vergeten van paren 

plaatje-woord. Enkele alternatieve modellen hiervoor worden beschreven in 

Appendix I. 

5.3. Kritiek op konklusies naar aanleiding van de samenhang tussen herken-

nen van een plaatje en herinneren van het label van hetzelfde paar. 

Het idee, dat labels niet effektief zijn bij het terugzoeken is gebaseerd 

op twee feiten (naast het punt dat in 5.2. genoemd is). 

1. p(l/h) neemt af met de retentietijd (Ellis en Daniel, 1971), 

2. p(J.Ah)~p(l) x p(h) (Daniel en Ellis, 1972)X'. 

Hierbij kan gekonkludeerd worden, dat vrije herinnering van het label 

geen nodige voorwaarde is voor het herkennen van het bijbehorende plaatje. 

Bekend is echter, dat plaatjes oo~ wel zonder label herkend kunnen worden. 

(Misschien doordat pp. zelf labels bedenkt. Ellis en Homan (1968) vonden 

dat ppn. die geïnstrueerd werden namen te bedenken voor de plaatjes, beter 

herkenden dan ppn. die niet hiertoe aangezet werden) . 

Het effekt van door E. gegeven labels kan wel zijn, dat er door de labels 

een paar plaatjes meer herkend kunnen worden. Bijvoorbeeld plaatjes waar

voor pp. zelf geen naam kon bedenken. Een dergelijke hypothese hoeft niet 

verworpen te worden op grond van de punten 1. en 2. 

Daar komt bij, dat p(l h) p(l) x p(h) ook wel tijdens het leren kan gelden. 

Dit zou in tegenspraak zijn met de konfirmatiefunktie van labels. Daniel 

en Ellis toetsten de genoemde korrelatie alleen tijdens het testen. 

Ellis en Daniel houden geen rekening met het tegenovergestelde verschijn

sel van labelen, namelijk dat een aantal woorden onthouden wordt door mid

del van de plaatjes. Vooral wanneer de labels relevant zijn en de plaatjes 

dientengevolge voorstellingen ervan, is dit niet uitgesloten (Paivio, 1969). 

Een afname van p(l/h) met toenemende retentietijd kan veroorzaakt worden, 

doordat vooral na korte retentietijden een aantal woorden door middel van 

de plaatjes onthouden wordt. 

X' phi koëfficiënt .09 en .12 
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5.4. Kritiek op konklusies naar aanleiding van samenhang tussen herkenning 

van en korrekt associëren op een plaatje. 

Dat p(a/h) afneemt met de retentietijd wijst er eveneens op, dat korrekt 

associëren geen nodige voorwaarde is voor herkennen. Ook hier is het ech

ter niet uitgesloten, dat pp. de korrekte associaties vergeet op plaatjes, 

die hij zonder gebruik van de labels herkent. 

Price en Slive konkluderen uit het feit, dat p(h/a)>p(h/7a), dat de opge

roepen representaties bij leren en herkennen identiek waren: dit was te 

zien, doordat de verbale kode ervan (namelijk het label) als vrije associa

tie gegeven werd tijdens het testen. Tijdens het leren was de kans groot, 

dat de opgeroepen representatie het label als verbale kode had, omdat het 

label ppn. hielp bij het vinden van een representatie. Het samen optreden 

van herkenning van en korrektie associatie op een plaatje ontstond, omdat 

beide door dezelfde representatie veroorzaakt werden. De moeilijkheid hier 

is, dat beide evengoed een gevolg kunnen zijn van Ellis' funktionele cues, 

die pp. bij het leren had verkregen. De samenhang tussen herkenning en 

korrekt associëren zegt in feite niets over wàt er gebruikt wordt bij het 

herkennen van plaatjes. Het lijkt erop, dat Ellis en Daniel, respektieve

lijk Price en Slive niet zozee~ argumenten aanvoeren tegen elkaars model

len, als wel tegen elkaars woordgebruik. 
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Hoofdstuk II - Het experiment 

§ 1. Probleemstelling 

In dit experiment wordt getracht enkele van de in Hoofdstuk I naar 

* voren gekomen onduidelijkheden nader te onderzoeken : 

1. Is de samenhang tussen het herkennen van een plaatje en het kennen 

van het bijbehorende label tijdens het leren sterker dan na enkele 

weken retentietijd? 

2. Is korrekt associëren een voorwaarde voor herkennen of is herkennen 

een voorwaarde voor korrekt associëren? 

3. Wordt onthouden van labels beïnvloed door het onthouden van plaatjes, 

dat wil zeggen worden labels onthouden met behulp van plaatjes? 

Door met ander materiaal te werken, wordt de algemeenheid van een aantal 

verschijnselen bekeken, zoals bijvoorbeeld het verschil in de steilheid 

van vergeetkurven van plaatjes herkennen en korrekt associëren. In plaats 

van de hoekige patronen van Van der Plans en Garvin (1959) worden plaatjes 

met ronde vormen gebruikt. 

§ 2. Materiaal en proefpersoneiT 

2.1. De plaatjes 

De 16 plaatjes werden gemaakt met behulp van het komputerprogramma "Stimuli" 

(Gerrit Lebbink, 1975). Ze waren ca. 7 cm. breed en ca. 9 cm. hoog. Met de 

labels er rechts naast (getypt in lettersoort courier) werden ze midden op 

A4 formaat papier geplakt. Op de achterkant hiervan stonden de vier alter

natieven van de herkenningstest. Dit geheel was in een plastic beschermhoes 

gestopt. Zo'n gelabeld plaatje met alternatieven op de achterzijde heet in 

dit verslag verder een item. 

2.2. De labels 

Om herinnering van de labels niet te gemakkelijk te maken werden woorden van 

twee of meer lettergrepen gekozen. ~e werden gehaald uit "Woord-frequen-

ties". 

Beginnend bij de laagste frekwentie werden woorden gekozen die: 

1. uit twee of meer lettergrepen bestonden, 

2. niet rijmden op tot dat moment gekozen woorden, 

3. niet semantisch verbonden waren met tot dat moment gekozen woorden. 

Deze procedure werd gevolgd, totdat er 16 woorden waren gekozen. 

~ Het model uit Appendix I was in deze vorm op dit materiaal niet toepasbaar. 
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2.3. De paren "plaatje-label" 

De labels werden op drie verschillende, willekeurige manieren met de 

plaatjes gekombineerd. Op deze manier ontstonden drie verzamelingen 

van 16 paren. Deze verzamelingen worden in het vervolg aangegeven met 

verzameling 1, verzameling 2 en verzameling 3. Geen enkel paar kwam in 

meer dan één van deze verzamelingen voor~. De labels waren irrelevant 

voor de plaatjes. Elke pp. kreeg één van deze drie verzamelingen als 

leer- en testset. 

2.4. De alternatieven bij de herkenningstest 

De afleiders voor de herkenningstest werden gemaakt,door de oorspronke

lijke plaatjes door midden te knippen en daarna twee helften van verschil

lende plaatjes bij elkaar te voegen. Voor elk plaatje worden drie aflei

ders gemaakt, in totaal dus 48 afleiders. Om te voorkomen dat pp. de juis

te plaatjes zou herkennen, doordat de afleiders verspringingen vertoonden, 

werd over de scheiding van de twee helften 6,3 mm. breed zwart dymotape 

geplakt. Dit gebeurde natuurlijk ook bij de oorspronkelijke plaatjes. 

Elk item in de herkenningstest bestond uit vier alternatieven, waaronder 

h l d 1 
. ~~ 

et ge eer e p aatJe 

2.5. De herkenningstesten 

Bij elk plaatje werden drie willekeurig gekozen afleiders geplaatst. Vier 

herkenningstesten: A, B, C en D werden gemaakt, elk van 16 items. De ver

schillen tussen deze vier testen waren: 

1. Het geleerde plaatje stond .niet altijd op dezelfde plaats. Dit om te 

voorkomen dat pp. de plaats van het geleerde plaatje als herkennings

punt kan gebruiken. 

2. De geleerde plaatjes waren in elke test met andere afleiders gekombineerd. 

Van de vier testen werden A, B en C bij het leren gebruikt en D. bij het 

testen. 

2.6. De proefpersonen 

Proefpersonen waren 37 T.H.E.-studenten en 5 medewerkers. Ze deden vrijwil

lig aan het experiment mee. Tijdens het leren werden ze gemotiveerd door 

middel van de instruktie, dat ze klaar waren "wanneer ze 12 van de 16 plaat

jes goed aanwezen". 

~ In Appendix II zijn de 16 plaatjes, elk met de drie daaraan gekoppel

de labels,. opgenomen. 

:t~ Een beeld van een herkenningsitem is opgenomen in Appendix III. 
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N.B.: 4 van de 42 ppn. herkenden 12 plaatjes vóór de laatste leertrial. 

De resultaten van deze 4 ppn. zijn niet verwerkt. 

§ 3. De procedure 

3.1. Het leren 

Pp. werd vooraf verteld, dat hij na 1 respektievelijk 2 weken getest zou 

worden. 

Het leren bestond uit 3 onderdelen: 

1. Met behulp van vier oefenitems (getekende vogels) werd de procedure 

duidelijk gemaakt. 

2. Ppn. zagen elk paar plaatje-woord één keer. 

3. Daarna volgden vijf leertrails.Elke leertrial bestond uit (a) een vrije 

herinneringstest voor de labels (b) een herkenningstest voor de plaatjes. 

Hierbij kreeg pp. feedback en (e) een asso'ciatietest met feedback. 

Tussen twee trials in werden de items steeds geschud. 

ad.2. Bij deze "introduktie" zagen ppn. eerst 3 sek. het label alleen, 

daarna 4 sek. het paar plaatje-woord. Dit gebeurde door dat E na 

3 sek. een kaart wegschoof, die niet het label, maar wel het plaat

je afdekte. 

ad.3. De vrije herinneringstest bestond uit het opschrijven van "de woor

den die pp. nog wist". Hij kreeg hiervoor 2 minuten. Bij de herken

ningstest werd pp. na 3 sek. aangespoord een alternatief aan te wij

zen, als hij dit nog niet gedaan had. Nadat pp. een alternatief had 

aangewezen, werd het item omgedraaid, zodat pp. het juiste plaatje 

met bijbehorend label te zien kreeg. Bij de associatietest werd al

leen het label met een kaart afgedekt. Pp. werd geïnstrueerd het 

label van het plaatje te noemen. Hij mocht dit in zijn eigen tempo 
x 

doen. Nadat hij een woord had genoemd, werd de kaart weggeschoven. 

3.2. Het testen 

Van de 38 ppn., die niet voor de laatste trial 12 plaatjes herkenden, wer

den er 20 na één week getest en 18 na twee weken. 

De test bestond uit (a) een vrije herinneringstest voor de labels, (b) een 

herkenningstest voor de plaatjes, nu zonder feedback en (c) een associatie-

test. 

x Pp. noemde soms een woord dat niet bij de 16 labels voorkwam. 
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~ 4. De variabelen 

De variabelen in dit experiment zijn: 

1. proefpersonen 

2. trials 

3. retentietijd 

4.1. Proefpersonen 

De resultaten van 38 ppn. zijn verwerkt. Hiervan zijn 20 ppn. na één week 

getest en 18 na twee weken. 

12 ppn. leerden verzameling 1, 12 verzameling 2 en 14 verzameling 3. Voor 

retentietijd 

1 week 2 weken 

1 6 6 

2 6 6 

3 8 6 

Fig. II.1. Verdeling van ppn. 

over de retentietij-

den en de paren ver-

zamelingen. 

de verdeling van deze ppn. over de 

retentietijden geldt, dat alle kondi

ties 6 ppn. bevatten, behalve dat 

van verzameling 3, na één week 8 ppn. 

getest werden. 

Een andere indeling van ppn. (achteraf) 

is die in 18 slechte plaatjes herkenners 

en 20 goede. 

Slechte herkenners herkenden op de laat

ste twee trials gemiddeld 8~ plaatje of 

minder, goedenherkenden gemiddeld op de 

laatste twee trials 9 of meer plaatjes. 

Het geluk wilde dat van de 20 goede herkenners er 11 na één week en 9 na 

twee weken getest waren en van de slechte 9 na elke retentietijd. 

4.2. De leertrials en de testen 

Een moeilijkheid bij het samenvoegen van leertrials en testen is, dat het 

aantal ppn. op de test na één week bijvoorbeeld half zo groot is als het 

aantal ppn. per trial. Bij het tekenen van leer- en vergeetkurven in één 

plaatje, zijn de waarden tijdens het leren op twee maal zoveel waarnemin

gen gebaseerd als de waarden bij het vergeten. 

4.3. Items 

Elke test bestond uit 16 items. Deze 16 items worden gekarakteriseerd door 
x de labels . In verzameling 1 hoort bij elk label een ander plaatje dan in 

verzameling 2. Met behulp van Appendix II kan dit omgezet worden tot een 

x Dit vereenvoudigde het skoren, omdat op een skoringsformulier anders 

16 moeilijk van elkaar te onderscheiden plaatjes hadden gestaan. 
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weergave van de resultaten, waarin de plaatjes de items karakteriseren. 

§ 5. De skaring 

Per proefpersoon, per item en per trial {of test) werden drie skores be

paald: 

1. Herinnering van het label: als pp. het label in een trial opschreef, 

werd dit aangegeven met een +. 

2. Herkenning van het bijbehorende plaatje. 

De vier alternatieven werden gekarakteriseerd met een cijfer tussen 1 

en 4. Linksboven werd genoteerd als 1, rechtsboven als 2, linksonder 

als 3 en rechtsonder als 4. De skore bestaat uit twee cijfers; het voor

ste geeft aan welk alternatief pp. aanwees, het achterste geeft het juis

te alternatief aan. Twee dezelfde cijfers geeft aan, dat pp. het plaatje 

herkende. 

3. Associatie: als pp. het plaatje goed (dit is met het label) benoemde, 

werd dit aangegeven met een +. 
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Hoofdstuk III - Resultaten 

Inleiding 

De verwerking van de resultaten is in twee onderdelen te splitsen: 

1. Het leren en het vergeten: de gemiddelde skores op elk van de drie 

tests, tijdens het leren en na één of twee weken retentietijd, geven 

aan, hoe de verschillende onderdelen werden geleerd en vergeten. 

2. De samenhang tussen de verschillende taken: de mate, waarin het aan

tal items, dat op twee tests goed wordt geskoord, groter is dan vol

gens toeval verwacht, geeft de samenhang tussen deze twee tests aan. 

Het verloop van deze samenhang gedurende het leren en het vergeten 

wordt onderzocht. 

§ 1. Het leren en het vergeten 

In tabel III.1. zijn de aantallen goed geskoorde items op elke test weer

gegeven. De skores zijn hier gemiddeld over ppn. die na één respektieve

lijk twee weken getest werden. Naast de gemiddelden (m) zijn de standaard

afwijkingen (s) en de aantallen ppn. , (n) waarover is gemiddeld weergege

ven. 
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Tabel III.1. De gemiddelde skores op de drie tests, per trial en per 

testgroep. Een groep ppn. werd na één week gestest, een 

andere groep na 2 weken. 

retentie-
tijd trial I II III IV V 

soort test 

vrije herinnering m 7.7 11.5 13.2 14.3 14.0 

s 2. 1 2.5 

n 20 20 

herkenning m 5.7 6.5 7.6 8.5 8.8 
.!><: 
OJ 2. 1 1.8 2.0 1.9 1.3 OJ s 
~ 

..... n 20 20 20 20 20 

associatie m 3.5 4.4 6.2 7.8 8.3 

s 1.6 2.1 2.5 3.0 I 3.3 

n 20 20 20 20 20 

vrije herinnering m 7.2 10.8 12.2 13.1 13.8 

s 1.6 2.0 1.8 1.8 1.6 

n 18 18 18 18 18 

herkenning m 6. 1 7.8 8.1 8.2 9.4 
1:: 1.4 2.1 1.7 1.9 2.0 OJ s 

.!><: 
OJ 18 18 18 18 18 ~ n 

N 

associatie m 2.5 4.7 6.7 7.8 8.6 

s 1.2 1.6 3. 0 3.1 3.4 

n 18 18 18 18 18 

1 
week 

12.5 

8.8 

1.9 

20 

6.6 

I 3.1 

I 20 

We zien, dat de groepen elkaar niet veel ontlopen. De standaardafwijkin

gen bij het associëren worden op de laatste trials vrij groot. Ppn. ver

schilden sterk in niveau, dat ze op deze test bereikten. Goede en slechte 

associeerders zijn redelijk verdeeld over beide testgroepen. 

In Fig. III.1.zijn de gemiddelde skores op de test uitgezet per trial. De 

resultaten van de leertrials zijn hierin gemiddeld over alle ppn. 

!t Eén ppn. is niet op vrije herinnering van de labels getest, na twee weken 

retentietijd. 

2 
wekE 

I 
I 

9.3 

2.3 

17!t 

9. 1 

1.6 

18 

4.7 

2.4 

18 



!IJ 
(!) 
~ 
0 
u 
!IJ 

(!) 
"d 
r-f 
(!) 

:g 
·.-I 
E 
~ 

15 

10 

5 

- 27 -

Fig. III.1. Gemiddelde skores op de drie testen en de voor gokken gekar

rigeerde skores op de herkenningstesten. 

--?-

I 

~ 

1:10~--~o vrlJe herinnering 
e----et herkenning 
& .t.. 
o--- -0 

- -tJ. 

~ 

associatie 
herkenning 
gekorrigeerd 
voor gokken 

0 

trial I II III IV V 1 week 2 weken 

Fig. III.1. geeft een bevestiging van een in hoofdstuk I genoemd ver

schijnsel: plaatjes worden niet vergeten; labels en associaties daaren

tegen wel. 

De verschillen in vergeten werden getoetst. Hiertoe werden niet de verde

lingen van de aantallen vergeten items met elkaar vergeleken, maar de ver

delingen van de frakties vergeten items. 

Ppn. met één week retentietijd vergaten signifikant meer van de labels 

dan van de plaatjes: t38 = 1.62, p<O.l. Voor ppn. met twee weken reten

tietijd waren deze verschillen groter: t33 = 3.82, p<0.005. Ook van de 

associaties werd signifikant meer vergeten dan van de plaatjes. Na één 

week: t38 = 3.46, p<0.005 en na twee weken: t34 = 6.38, p<0.0005 (alle 

toetsen eenzijdig). 

De groep van ppn. werd op grond van de som van hun skores op de herkennings

testen van trial IV en trial V, verdeeld in 20 ~oede en 18 slechte herken

ners. De gemiddelde skores op de andere twee testen, vrije herinnering en 

associatie, zijn weergegeven in fig. III.2. 
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Fig. III.2. Gemiddelde skores op de vrije herinneringstest en op de 

associatietest voor goede en slechte herkenners • 

/ 

II III IV 

J 
/~1 

/ \ 

V 

\ 
\ 

11 (!) 

o----o 
1::. à 

Ä----A 

1 week 2 weken 

• 
vrije herinnering,slechte herJ 
vrije herinnering,goede herk. 
associatie,slechte herkenners 
associatie,goede herkenners 

1Enkele verschillen tussen goede en slechte herkenners zijn: 

1. Tegen het einde van het leren associëren goede herkenners beter dan 

slechte. Dit houdt verband met de samenhang tussen herkennen en as

sociëren. Hierop wordt in § 2 van dit hoofdstuk ingegaan. 

2. Goede en slechte herkenners leren de labels in hetzelfde tempo. Goede 

herkenners vergeten echter minder snel labels. De verdelingen van de 

frakties vergeten labels van goede, respektievelijk slechte herkenners 

werden met elkaar vergeleken. Na één week retentietijd vergaten goede 

herkenners signifikant minder labels (beginniveau is ongeveer gelijk) : 

t18 = 1.74, p<O.OS, éénzijdig. Dit verschil was na twee weken retentie

tijd niet signifikant: t15 = 1.09, p<O.l. 

3. De knikken in de vergeetkurve voor associatie zijn een gevolg van ver

schillen in gemiddelde skores op deze test aan het einde van het leren. 

Goede herkenners, die na twee weken retentietijd werden getest, associ

eerden beter dan de goede herkenners in de groep, die na één week werd 

getest. Bij de slechte herkenners was dit juist andersom. Zie ook tabel 

III.2. 
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Tabel III.2. Gemiddelde skores op de associatietest in trial v. 

ppn. goede slechte 

retentietijd herkenners herkenners 

m = 8.5 m = 8.0 

één week s = 3.3 s = 3.4 

n = 11 n = 9 

m = 10.3 m = 6.9 

twee weken s = 3.8 s = 2.0 

n = 9 n = 9 

Het verschil in het vergeten van associaties tussen goede en slechte 

herkenners is getoetst. Dit.verschil was niet signifikant: na één week: 

t18 = 0.32; p<O.l en na twee weken t16 = 0.64; p<O.l. 

Ad.2. Het verband tussen goed herkennen en het minder vergeten van labels 

is ook nog op een andere manier getoetst. 

De produktmomentkorrelatie tussen de som van de skores op de herkennings

testen van de laatste twee trial plus de test en de fraktie vergeten la

bels is berekend. Voor ppn. die na één week getest werden was de korre

latiekoëfficiënt signifikant kleiner dan 0: r20 = -0.39; p<O.OS (eenzij

dig) • 

Voor de groep die na twee weken werd getest was de korrelatiekoëfficiënt 

iets groter dan O:r17 = 0.09, niet signifikant. 
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§ 2. Samenhang tussen de skores op de verschillende testen. 

Als maat voor de samenhang tussen de verschillende taken is per trial 

en retentietijddephi-koëfficiënt berekend tussen de skore op een 

plaatje en de skore op het bijbehorende label, respektievelijk de bij

behorendeassociatie, zonder te onderscheiden naar pp. (de phi-koëffi

ciënt geeft dezelfde nummerieke uitkomst als de produkt-moment korrela

tie, doch is slechts bruikbaar voor 2 x 2 tabellen). Phi werd bere

kend voor: 

1. Herkenning van de plaatjes en vrije herinnering van de labels ervoor 

in de tijd. Hiervoor werd phi tussen de skores op de herkenningstest 

en de vrije herinneringstest in dezelfde trial (i) berekend. 

2. Herkenning en vrije herinnering erna in de tijd. Dit gebeurde door 

phi tussen de skores op de herkenningstest van trial i en die van de 

vrije herinneringstest op trial i + 1 te berekenen. 

3. Herkenning en associatie erna: dit is de korrelatie tussen de skores 

op de herkenningstest en die op de associatietest in dezelfde trial. 

4. Herkenning en associatie ervoor: dit is de korrelatie tussen de skores 

op de herkenningstest in trial i en die van de associatietest in trial 

i + 1. 

De phi-koëfficiënt zijn weergegeven in tabel III.3. 

Tabel II.3. De phi-koëfficiënten tussen steeds twee taken, per trial 

(zie tekst) . Tussen haakjes staat telkens het aantal paren 

waarover de bijbehorende phi is berekend. 

trial I II III IV V 1 week 

.019 -.002 .004 .032 -.010 .065 

2 weken 

.010 

herinnering i (608) (608) (608) (608) (608) (320) (272) 

nning i x -.001 -.017 -.030 -.027 1) . 020(320 

herinnering i + 1 (608) (608) (608) (608) 2).111(272 

nning i x .093 .012 .114 .182 .162 .187 .095 

ia tie i (608) (608) (608) (608) (608) (320) (288) 

nning i x .072 .058 .153 .126 3) .173 4).151 

ia tie i x 1 (608) (608) (608) (608) (320) (288) 

1) vrije herinnering na 2 weken 

2) vrije herinnering na 1 week 

3) associatie 1 week terug 

4) associatie 2 weken terug 
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Deze korrelaties zijn in alle gevallen erg laag. Vooral het verband tus

sen het herkennen van plaatjes en het herinneren van labels is erg zwak: 

alleen de korrelatie tussen herkenning in de laatste trial en vrije her

innering na één week is signifikant groter dan 0 <xf = 3.86; p<0.05)~. 
Dit stemt overeen met het resultaat aan het einde van§ 1. 

Het is hier alleen op een andere manier getoetst. 

De korrelaties tussen associatie en herkenning zijn in een aantal gevallen 

wel signifikant groter dan 0. Ze zijn echter te laag om de konklusie te 

rechtvaardigen, dat associatie· voorwaarde is voor herkenning, of andersom. 

Opvallend is, dat de korrelatie tussen herkenning .en associa-
,l 

tie in de test na twee weken niet s~gnifikant groter is dan 0 {x~= 0,128 

p > 0,10). Gezien de fluktuaties in de korrelatiekoëfficienten is het echter 

raadzaam hier geen konklusles aan te verbinden. 

Om vergelijking met het experiment van Ellis en Daniel, 1971,mogelijk te 

maken zijn de voorwaardelijke kansen: 

p(l/h), p(a/h), p(h/1) en p(h/a) berekend op trial V, na één week retentie

tijd en na twee weken retentietijd. (tabel III.4). 

Tabel III.4. Voorwaardelijke kansen: p(l/h), p(a/h), p(h/1) en p(h/a) 

kans 

trial V 

1 week 

2 weken 

op trial V, na één week retentietijd en na twee weken retentie-

tijd. 

p(l/h) p(a/h) p(h/1) p(h/a) 

.86 .60 .57 .64 

.81 .50 .50 .66 

.63 .33 .58 .64 

p(l/h) is ook apart voor slechte en goede herkenners berekend. Hierin traden 

verschillen op tussen deze beide groepen. Verschillen tussen de groepen 

goede en slechte herkenners zijn wel te verwachten, omdat p(l) minder snel 

afneemt bij goede herkenners, dan bij slechte. De voorwaardelijke kansen 

p(l/h) lijken hier evenals bij Ellis en Daniel af te lopen. Ellis en Daniel 

~ Het verband tussen x2 en de hier berekende korrelatiekoëfficiënt phi is: 

x2 = n(phi) 2 , waarin n het aantal paren waarover phi berekend is. 
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Tabel III.5. p(l/h) voor goede en slechte herkenners. 

••• J goede slechte 

herkenners herkenners 

kans p(l/h) p (1/h) 

trial V .85 .88 

1 week .85 .74 

2 weken .69 .58 

konkludeerden hieruit, dat labels niet gebruikt werden bij het terugzoeken 

van informatie tijdens het testen, anders gezegd dat het terugzoeken van 

informatie niet de locus van het effekt is. Het is echter niet uitgesloten 

dat een aantal plaatjes toch m.b.v. de labels herkend wordt, en evenmin -

dat het tegenovergestelde verschijnsel (labels worden onthouden d.mAv. de 

plaatjes) de afname van p(l/h} veroorzaakte. Als alternatief toetsen we 

daarom of d~ afname van p(l h) overeenkomt met de afname in 

, p (lAh)---~f ~~1::. de --~fname in p <iAh) • De gedachtengang 

hierachter is (in 't kort): Als een aantal plaatjes m.b.v. de labels wordt 

herkend, bevat p(lAh) een evengroot aantal bepaalde items. We gaan er (even

als Ellis) vanuit dat dan n.l. zowel het plaatje herkend moet worden als 

het label herinnerd. Zo'n paar wordt dan vergeten als het label vergeten 

wordt, d.i. evensnel als p(l) of netter p(lAh). In het geval, dat labels 

niet gebruikt worden bij het herkennen, neemt deze kern van specifieke items 

evensnel af als de andere (toevallige) paren. Daar echter plaatjes niet of 

nauwelijks vergeten worden, neemt dan p(lAh) evensnel af als p(lhh). 

Iets heel anders gebeurt er, wanneer labels d.m.v. de plaatjes onthouden 

worden. De kern van specifieke paren neemt dan af op dezelfde manier als 

p(lAh}. Nu weten we in dit experiment niet hoe groot de kern is. We toetsen 

of p(lAh) signifikant anders afneemt dan p(ÏAh) of p(lhh). M.b.v. een 

x
2 

toets werd getoetst of de afname in p(lAh) evenredig was met die in p(ÏAh) 

Tabel III.6. Tabellen voor de vergelijking van de afname van p(lAh) en die 

van p(lAh) resp. p(ÏAh). 

trial V 

1 week 

151 

141 

128 

109 

2 
x1 = 1,92 niet significant 

trial V 

2 weken 

a(lÁh) a(lAh) 

147 

97 

101 

71 

2 
x1 :::: 0,044 n.s. 
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a(l~h) a (ÏÀh) a(lAh) a ( illh) 

trial V 151 24 trial V 147 23 

1 week 141 34 2 weken 97 59 

2 
1,67 n.s. 

2 
24,22; p < 0,0001 x1 x1 

N.B. a(lhh) is het aantal malen dat van van een item het plaatje 

herkend én het label herinnerd werd, a(lAh) is het aantal malen, 

dat van een item het label herinnerd werd, maar het plaatje niet 

herkend. 

Alleen voor ppn die na twee weken getest werden, was de afname in p(JAh) 

signifikant anders dan de afname in p(ÏAh). p(ÏAh) nam hier zelfs toe. 

De mogelijkheid bestaat nog, dat bij goede herkenners p(JAh) anders af

neemt dan p(lÄh). 

Tabel III. 7. Tabellen voor de ve.rgelijking van de afname van p ( lt\h) en die 

van p(lAhl bij goede herkenners. 

trial V 

1 week 

a(lÁh) a(l~h) 

169 

181 

105 

68 

0,65; n.s. 

trial V 

2 weken 

169 

57 

0,027 n.s. 

105 

38 

Zowel na één week als na twee weken wijkt bij goede herkenners de afname 

van p(lAh) niet af van de afname van p(lAh). 
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Hoofstuk IV - Diskussie 

Opvallend aan de resultaten van dit experiment is, dat ze tot in details 

hetzelfde beeld geven als het experiment van Ellis en Daniel 1971. 

Punten van overeenkomst zijn: 

1. Plaatjes worden niet of nauwelijks vergeten, labels en associaties wel 

2. De samenhang tussen het herkennen van een plaatje en het kennen van het 

bijbehorend . label is na enkele weken retentietijd zeer zwak. Korrelaties 

waarmee deze samenhang wordt bepaald wijken niet signifikant van 0 af 

3. De voorwaardelijke kansen p(l/h) en p(a/h) nemen af met de retentietijd; 

p{h/1) en p(h/a) niet. 

Nu is punt 3 niet zo verwonderlijk. Het is eigenlijk een gevolg van punt 1. 

Alleen in het geval, dat pp alle items, waarvan hij zowel plaatje als label 

.kent, goed scoort, omdat hij het plaatje m.b.v. het label herkent, is te 

verwachten dat p(l/h) konstant is. Een iets nauwkeuriger toets is, de .af-

name in p (lAh) te vergelijken met de afname in p (lAh). 
... -- --

Er mag nu wel een afname zijn in p(l h), maar als deze kleiner 

is dan p(lAh) wijst dit er op, dat er onder de bekende paren een aantal 

is, waar iets mee aan de hand is. Als er in dit experiment al zulke paren 

zijn geweest, dan zijn ze toch te klein in aantal geweest, om de afname van 

p (lAh). te beïnvloeden. In alle gevallen bleek p (.1/\.h) .. niet signifikant. anders 

af te nemen dan p(lAh). 

Ook tegen deze methode is echter een bezwaar aan te voeren. Er zou een aan

tal paren mee opgespoord kunnen worden waar iets mee aan de hand is. Het 

is echter niet mogelijk aan te geven wat er mee aan de hand is. Het kan zijn 

dat deze paren ontstaan, doordat een aantal plaatjes m.b.v. de labels her

kend wordt en dat dit gepaard gaat met het kennen van zowel plaatje als 

label. Het is echter niet uitgesloten, dat een aantal labels onthouden 

wordt m.b.v. de plaatjes, hetgeen ook kan leiden tot een aantal paren waar

van zowel plaatje als label gekend wordt. 

Het model in append~x V, waarmee deze verschillende mogelijkheden waarschijn

lijk beter van elkaat onderscheiden kunnen worden was echter niet toe te 

passen: 

1. Omdat door de mogelijkheid een plaatje goed te gokken het aantal gescoorde 

, paren sterk fluktueert. In veel gevallen is het aantal paren dat pp scoort 

kleiner dan men op grond van toeval zou verwachten, d.w.z. de fraktie 



- 35 -

bekende paren is.vaak kleiner dan de fraktie bekende labels x de 

de fraktie bekende plaatjes. 

2. In dit experiment was de samenhang tussen herkennen en vrije herinnering 

zeer zwak, ook al tijdens het leren. 

Wat betreft punt 2 kunnen we het volgende opmerken: Men zou kunnen konklu

deren, dat deze samenhang niet noodzakelijk is. In dit geval kan dat echter 

niet, omdat niet zeker is of de labels effektief waren. In de loop van het 

experiment kon geen vergelijkbare kontrolegroep worden ingevoerd, omdat de 

proefgroep tijdens het leren een associatietaak kreeg. Bij deze associatie

taak werd de aandacht van ppn heel sterk op het plaatje gericht. Een taak, 

waarmee de aandacht van ppn in de kontrolegroep vergelijkbaar op de plaatjes 

werd gevestigd was niet te bedenken. Achteraf bekeken zou het beter zijn 

geweest wel een kontrolegroep in te voeren en geen associatietaak tijd.ens 

het leren. 

Een op verschillende manieren naar voren komend verschijnsel is, dat het 

niveau van herkennen samenhangt met het vergeten van woorden, althans voor 

een korte retentietijd: 

1. De korrelatie tussen het niveau van het herkennen van plaatjes en de 

fraktie vergeten labels week nèt.:signifikant vàn 0 af bij één week re

tentietijd. 

2. p(lÀh) nam niet signifikant anders af dan p(ïAh), dus niet anders dan de 

plaatjes bij één week retentietijd. 

Dit is geen aanwijzing dat labels effektief zijn bij het herkennen van 

plaatjes, omdat het dan na twee weken ook op had moeten treden. Immers ook 

gelabelde plaatjes worden"over langere retentietijd beter onthouden dan 

ongelabelde. De lage korrelatiekoëffièiènt~(r = -0,39) geeft aan, dat het 

niveau van herkennen een klein deel van de variantie in het vergeten van 

labels verklaart. Het kan zijn, dat enkele labels over korte tijd m.b.v. 

plaatjes zijn onthouden. Er zijn echter meer verklaringen mogelijk: 

1. goed plaatjes leren en weinig woorden vergeten zijn vaardigheden die 

sterk met elkaar samenhangen 

2. voor .enkele items was de kontext bij het leren uitzonderlijk, d.w.z. 

afwijkend van de kontext bij het aanbieden van de andere items. Dit geldt 

b.v. voor het eerste item dat pp wordt aangeboden. 
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Het is echter wel zinvol om bij labelingexperimenten rekening te houden 

met de mogelijkheid, dat labels worden onthouden m.b.v. het p~aatje. 

Ze worden kennelijk ook onthouden m.b.v. mijn gezicht. Een pp zei toen 

hij me weer eens zag:" Ik ken ze allemaal nog: voorzitter, leger, aarde, 

dochter enzovoort ...•. ". 

Het lijkt erop, dat de leertaak bij labelingexperimenten ertoe leidt dat 

mensen woorden met behulp van plaatjes leren en onthouden, inplaats van 

plaatjes m.b.v. woorden. 
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Appendix I - Aanzet tot een eenvoudig leer- en vergeetmodel om effek

ten van labels op het herkennen van plaatjes te lokaliseren. 

Wanneer pp. labels gebruikt om plaatjes te leren of plaatjes gebruikt 

om labels te leren en wanneer het hiervoor nodig is dat zowel plaatjes 

als labels gekend worden, moet aan het einde van de leerfase gelden: 

p(JJ\h) )' p(l). p(h) 

p(l) 

p(h) 

de kans dat een label bekend is 

de kans dat een plaatje herkend wordt 

(1) kan worden getoetst met behulp van 
;: 

10 = fraktie bekende labels in eeL vrije herinneringstest 

h 0 = fraktie herkende plaatjes in een herkenningstest 

(1) 

x 0 fraktie paren, waarvan het label herinnerd en het plaatje herkend 

wordt. 

Veronderstellingen: 

1. Een lid van een paar wordt onafhankelijk van het andere lid van dit 

paar geleerd; plaatjes met een kans a, labels met een kans b. 

2. De leden van het paar worden "als paar" geleerd. Het een kans q wordt 

het paar opgeslagen en zijn beide leden ervan bekend. 

3. 1. en 2. treden niet gelijktijdig voor één paar op. 

Gevolgen: 

1. Een plaatje is bekend met een kans a+ q. 

2. Een label is bekend met een kans b + q. 

3. Beide leden van één paar zijn bekend met een kans ab + q. 

% De index o verwijst naar het tijdstip direkt na het leren. 
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Veronderstellingen bij het testen: 

1. In een vrije herinneringstest worden labels met een kans 1 genoemd, 

wanneer ze zijn geleerd en met een kans 0, wanneer ze niet zijn ge

leerd. 

2. In een herkenningstest worden plaatjes met een kans 1 herkend, wanneer 

ze zijn geleerd en met 
1 

een kans m I wanneer ze niet zijn geleerd. Hier-

in is m het aantal alternatieven in de test. 

an () 
Uit de gevolgen 1, 2 en 3 

en de veronderstellingen 

bij het testen volgt: 

qn 

n 

Fig. 1. verdeling van de verzameling 

te leren paren (n) in deel ver-

zameling van geleerde paren of 

elementen. 

1 
(2) g m (1-a-q) 

p(Pl) = a + g + q (3) 

p(L) b + q (4) 

p(PJ-AL) b (a + g) + q (5) 

p(Pl), p(L) en p(PJÁL) kunnen met behulp van de retentietests na elke 

reten~ietijd ti geschat worden. 

We kunnen nu een aantal alternatieve veronderstellingen maken t.a.v, 

het leren en het vergeten van de "als paar" geleerde paren .. Deze 

veronderstellingen kunnen worden uitgedrukt in verbanden tussen ai, 

b. en q., waarbij de index i verwijst naar het tijdstip, waarop de 
~ ~ 

test wordt afgenomen. 

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden. De index 

0 geeft in deze voorbeelden het tijdstip direkt na het leren aan. 
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Voorbeeld 1 

Hoewel leden van een paar met elkaar verbonden, ("als paar") geleerd 

worden, worden ze niet "als paar" onthouden of vergeten: Het vergeten 

van alle plaatjes (resp. labels) is onafhankelijk van het vergeten van 

de labels (resp. plaatjes) . 

Voorbeeld 2 

(a.+q.) (b.+q.) 
~ ~ ~ ~ 

(a +q ) (b +q ) 
0 0 0 0 

1. Plaatjes van "als paar" geleerde paren worden alleen vergeten als 

hun labels vergeten worden. 

2 .• Labels van "als paar" geleerde paren worden met dezelfde kans ver

geten als "losse" labels. 

Gevolg: 

Voorbeeld 3 

b. 
~ 

b , of 
0 

b. b.+q. 
~ ~ ~ 

-= 
b b +q 

0 0 0 

1. Labels van "als paar" geleerde paren worden alleen vergeten als de 

bijbehorende plaatjes worden vergeten. 

2. Plaatjes van ~'als paar" geleerde paren worden met eenzelfde kans ver

geten als "losse" plaatjes. 

Gevolg: 
= 

a. 
~ 

a 
0 

of 
a. 
~ 

a 
0 

a.+q. 
~ ~ 

a +q 
0 0 



Appendix II - Verzameling van plaatjes en labels 

De plaatjes werden steeds met één van de drie labels 

gepresenteerd. 
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\ ruimte 

studie 
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studie 

dochter 

hotel 
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zomer 
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geluid 

hotel 

natuur 

meester 

geluid 

schrijver 

· aarde 

ziekenhuis . 

papier 
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keuken 

gedeelte 

aarde 

·dochter 

aarde 

voorzitter 

natuur 

zomer 

keuken 

• 
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zomer 

schrijver • 

. gedeelte 



Appendix III Voorbeeld van een testitem 
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