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Samenvatting: 

Er zijn enkele veronderstellingen gedaan, die een nadere uitwerking 

vormen van het Encoding - Specifity - Principle van Thomson en Tulving. 

Op basis van deze veronderstellingen zijn enkele voorspellingen 

gedaan voor het herkennen van woorden uit geleerde zinnen of woord

kombinaties. 

De voorspellingen worden slechts gedeelteljjk bevestigd, doordat impliciet 

was aangenomen dat de herkenning van losse woorden een geschikt 

'base-level' vormt. 

Onze oorspronkelijke veronderstellingen worden wel bevestigd, waarmee 

tevens enkele principiële argumenten tegen de theorie van Andersen en 

Bower zijn gevonden. 

Bovendien verklaren de resultaten een fundamentele controverse tussen 

Foss en Harwood enerzijds en Andersen en Bower anderzijds. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

In dit verslag wordt een geheugeneksperiment besproken, waarin het her

kennen van woorden onderzocht is. 

De aanleiding voor ons eksperiment was een eksperimenteel resultaat van 

Thomson en Tulving (1973) en de theoretische verklaring die daaraan 

gegeven werd. 

Thomson en Tulving vonden dat proefpersonen die korobinaties van 2 woorden 

hebben geleerd, naderhand vaak een geleerd woord niet als zodanig herkennen, 

terwijl ze wel in staat zijn ditzelfde woord te noemen wanneer het tweede 

woord uit de kombinatie als 'cue' gegeven wordt. 

Dit betekent dat een woord in het geheugen kan zijn opgeslagen, zonder 

dat het herkend behoeft te worden. 

Thomson en Tulving trokken hieruit de konklusie dat de toegankelijkheid 

van het 'geheugenspoor' van een woord variabel is en afhangt van hoe het 

woord geleerd is én op welke manier toegang gevraagd wordt. 

Deze laatste veronderstelling is in tegenspraak met de uitgebreide theorie 

van Andersen en Bower. In die theorie geven zij een geheugenmodel dat 

beschrijft hoe zinnen in het geheugen opgeslagen zijn en gebruikt worden. 

In hun model wordt automatische toegang tot het geheugenspoor verondersteld. 

Dit model, waaraan door Andersen en Bower zelf zeer veel waarde wordt 

toegekend, was al het onderwerp van een stage van P.v.Vroenhoven en mij. 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht van beide theoriën gegev·- voor zover 

ze van belang zijn voor ons onderzoek. 

Tevens worden in hoofdstuk ~ de twee hoofdpunten van het onderzoek aangegeven, 

die volgen uit de beide theoriën. 

De eksperimentele opzet wordt duidelijk gemaakt in hoofdstuk 3. 

Proefpersonen leerden woorden in een zinsverband óf in kombinatie met 

één ander woord. 

Er zijn twee leerwijzen gebruikt. Een semantische leerwijze waarbij op de 

betekenis van de woorden in de zin of de woordkombinatie gelet moest 

worden en een niet-semantische leerwijze waarbij de aandacht gericht 

werd op andere aspekten. 
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Na deze leerfase, de zgn. oriënteringsfase, moesten de proefpersonen pro

beren geleerde woorden te herkennen. 

De manier waarop een woord ter herkenning werd aangeboden werd gevarieerd 

door het te herkennen woord in de oude kontekst of in een vreemde kontekst 

aan de proefpersonen voor te leggen (de kontekst werd gevormd door andere 

woorden). Bovendien werden alle woorden ook los, d.w.z. zonder kontekst 

ter herkenning aangeboden. 

In hoofdstuk 4 worden resultaten gegeven, die m.b.v. verschillende 

verwerkingswijzen gevonden zijn. 

De verwerkingswijzen zelf zijn elk in een aparte bijlage beschreven. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten samengevat en besproken en worden er 

tevens enkele kanttekeningen bij geplaatst. 
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Hoofdstuk 2: Theorie over het herinneren. 

Par 2.1. Kontekst-specifieke-kodering. 

In een serie eksperimenten van Thomson en Tulving (1973) werd gevonden 

dat het onder bepaalde omstandigheden gemakkelijker is geleerde woorden 

opnieuw te noemen dan ze te herkennen (in het algemeen is herkenning 

gemakkelijker). 

We beschrijven zo'n eksperiment: 

De proefpersonen leerden 24 kombinaties van 2 woorden, zoals bv. grond-KOUD, 

het eerste woord van elk paar wordt 'cue' genoemd, het tweede woord wordt 

'deelwoord' genoemd. 

De proefpersonen wisten dat zij na het leren, in de testfase, het woord 

grond als cue zouden krijgen en dat dan het bijbehorende doelwoord 

KOUD als antwoord gegeven zou moeten worden. 

De cue-woorden en de doelwoorden waren van tevoren zo saMen gekozen 

dat ze een lage vrije-associatie norm hadden (norm 1%, daarom noemen we 

grond ook een'zwakke cue'). 

Bij elk paar woorden hoorde nog een derde woord, dat van tevoren gekozen 

was om zijn hoge vrije-associatie norm met het doelwoord (norm 52%, in 

het voorbeeld kan dat zijn: het woord warm). 

Deze zgn. 'sterke. cues' werden door de proefpersonen niet geleerd. 

Na het leren van de woordkombinaties kregen de proefpersonen de onverwachte 

opdracht om vrije associaties te geven op de sterke cues, die hen 

gepresenteerd werden. 

Door de hoge vrije-associatie norm van de sterke cues met de doelwoorden 

kwamen er onder de vrije associaties ook veel doelwoorden voor. 

(gemiddeld werden per proefpersoon ongeveer 75% van het maximaal aantal 

te genereren doelwoorden als vrije associatie gegeven) • 

Vervolgens moesten de proefpersonen nagaan of bij hun vrije associaties 

ook woorden voorkwamen, die zij in de leerfase geleerd hadden. Zij 

moesten dus de geleerde woorden herkennen onder de door herzelf gegenereerde 

associaties. 

Na deze onverwachte test kregen de proefpersonen de zwakke cues en moesten 

het hierbijbehorende doelwoord geven. 

Het resultaat was dat de proefpersonen slechts 30% van de als vrije 

associatie gegenereerde doelwoorden ook als doelwoord herkenden, gaf men 

de zwakke cue, dan wisten de proefpersonen in 60% van het aantal prestaties 

het bijbehorende doelwoord te noemen. 

( 
) 
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Dit resultaat baarde destijds enig opzien omdat in het algemeen gevonden 

wordt dat herkenning gemakkelijker is dan recall. 

Konklusie: Herkenning van het doelwoord gaat slechter dan cued reeall 

· van het deelwoord. Er zijn woorden die niet herkend worden, 

maar wel in het geheugen zijn opgeslagen. 

Dit resultaat was merkwaardig en werd door Thomson en Tulving ad hoc 

verklaard met het zgn. "Encoding-Specifity-Principle", dat ze als volgt 

formuleerden; 

Wat opgeslagen wordt in het geheugen, wordt bepaald door 

wat waargenomen wordt en hoe het gekodeerd is, en dat wat 

is opgeslagen bepaalt welke terugzoekcues effektief zijn 

in het verschaffen van toegang tot dat wat is opgeslagen. 

Tijdens de leerfase wordt een woord specifiek waargenomen en gekodeerd. 

Het geheugenspoor dat gevormd wordt, wordt bepaald door deze specifieke 

kodering, en daardoor is het mogelijk dat herkenning van het doelwoord 

slecht gaat, als tijdens de herkenning het doelwoord anders specifiek 

waargenomen wordt. 

Het te herkennen doelwoord heeft dan te weinig overeenkomst met de 

opgeslagen specifieke kodering om bij het goede geheugenspoor te komen. 

Konklusie: KOUD in de kontekst 'grond' is duidelijk anders dan KOUD in de 

kontekst 'warm' en wordt daarom moeilijk herkend. 

Geef je van het doelwoord een andere specifieke betekenis (bepaald door 

het vrij associëren) dan kom je niet bij het geheugenspoor van het deelwoord. 

Geef je een zwakke cue dan kom je wel bij het geheugenspoor. 

Tulving en wiseman (1976) gaan nader in op kondities die het niet-kunnen

herkennen (recognition failure) 1) beinvloeden. Hun eksperimenten hebben 

op systematisch gekozen afwijkingen na, dezelfde opzet als die van 

Thomson en Tulving. 

We geven enkele van de bevindingen van Tulving en Wiseman weer. 

Een mogelijke variabele is het al dan niet gerelateerd zijn van de twee 

geleerde woorden. Tot nu toe waren de woorden altijd zwak gerelateerd, 

hetgeen blijkt uit de vrije-associatienorm van 1%. 

1) Recognition failure is gedefinieerd als de voorwaardelijke kans dat een 

woord niet herkend. wordt,,gegeven dat cued reeall van het woord wel 

succes had. 
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Nu bleek dat als woorden ongerelateerd waren, het gecued-weeropnoemen 

wel slechter ging dan herkennen, maar de recognition failure was nog even 

groot, dus ongevoelig voor de relatie tussen cue- en deelwoord. 

Tot nu toe waren de woorden die door de proefpersoon herkend moesten worden 

door de proefpersoon zelf gegenereerd als een vrije associatie op een 

derde woord, de zgn. 'sterke cue'. 

In volgende eksperimenten hoefden de proefpersonen die woorden niet meer 

te genereren, maar kregen zij die woorden temidden van afleiders. 

De sterkte van de recognition failure.werd daardoor wel minder, maar het 

bleef wel bestaan. Het aantal afleiders per doelwoord in de herkennings

lijst bleek bij variatie van 1 tot 7 géén noemenswaardige invloed te hebben 

op de sterkte van de recognition failure. 

Nog 2 kondities die invloed hadden: 

Het maakte verschil wat er eerst gedaan werd in de testfase: Eerst 

gecued-weeropnoemen of eerst herkennen. 

Vond er eerst gecued-weeropnoemen plaats, dan was de recognition · 

failure minder sterk. 

Er vond zowel gedwongen-• ·als vrije-keus herkenning plaats. 

Bij de gedwongen keus moesten de proefpersonen één van de alternatieven 

aangeven als herkend zijnde. De recognition failure bleek hier 

veel minder sterk te zijn dan bij vrije-keus herkennen. 

De globale konklusie uit het onderzoek van Tulving en Wiseman is dat, 

hoewel de sterkte van de recognition failure gevoelig is voor verschil

lende veranderingen in de eksperimentele opzet~ het verschijnsel als 

zodanig zeer robuust is; De recognition failure blijft in meer of mindere 

mate aanwezig. 

Uit andere onderzoeken naar dit verschijnsel valt een soortgelijke 

konklusie te trekken (zie bv. Rabinowitz, Mandler and Barsalou, 1977). 



-6-

Par.2~2. Nivo van verwerking: 

craik en Tulving (1975) hebben het over kondities die het herkennen 

en opnoemen (recall) beïnvloeden. 

Craik en Tulving geven een proefpersoon een taak uit te voeren met een 

_aantal woorden. Daarna werd, voor de proefpersoon onverwachts, gekeken 

hoeveel hij zich nog herinnerde van de woorden. 

(Van Parreren 1960, noemt dit incidenteel leren, leren zonder dat je 

het zelf weet) • 

De verschillende taken werden door Craik en Tulving zo gef.ozen, dat ver

ondersteld mag worden, dat ze verschillen in nivo van verwerking. 

De proefpersonen kregen een aantal woorden, en moesten al naar gelang de 

taak voor elk woord een 'ja' of 'nee' antwoord geven op één van de 

volgende vragen: 

A. Is het woord in hoofdletters geschreven? 

B. Rijmt het woord op •••.••••••• ? 

c. Past het woord in de ziD·······? 

Gezegd werd dat nivo van verwerking toenam van type A naar type c. 
De bedenktijd, nodig voor het kunnen geven van een antwoord nam toe met 

nivo van verwerking. 

Belangrijker is dat zowel herkenning als weer opnoemen (recall), sterk 

afhing van nivo van verwerking. Woorden die in taak C waren gezien, werden 

zowel beter herkend als beter weer opgenoemd (free recall) dan woorden uit 

taak A. Taak B gaf resultaten tussen A en C in. 

Een mogelijke verklaring voor het betere herkennen en weer opnoemen 

zou de grotere bedenktijd kunnen zijn, zoals door Craik en Loekhart in~ 

1972 verondersteld is. 

Dit bleek niet zo te zijn. In een volgend eksperiment van Craik en Tulving 

werden namelijk vragen van het type A (de oppervlakkige verwerking) zo 

gesteld dat ze zeer veel tijd vergden. Die ekstra tijd leverde echter 

geen verbeterde herkenning op. 

De hoeveelheid woorden die herkend of weeropgenoemd wordt, hangt dus niet 

alleen af van bedenktijd, maar ook van het nivo van verwerking. 

Craik en Tulving nóemen het nivo van verwerken dan ook: mate van uitwerking 

van de stimulus' (stimulus-elaboratie). 

:Een tweede, minder ui tg esproken resultaat uit eksperimenten van Craik 

en Tulving was dat woorden die in de leerfase een ja-antwoord, signifikant 

beter herkend en weeropgenoemd werden dan woorden waarop de proefpersoon 

een nee-antwoord é.lar\ 

·Dit bleek niet aan het ja of nee te liggen, maar hing ervan af of de vraag 

en het woord een 'logisch geheel' vormden. 

..... 1; 
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Samenvattend: Het herkennen en weeropnoemen van woorden gaat beter, 

naarmate er op een hoger nivo verwerkt is. 

Dat hogere nivo wordt niet bepaald door de bedenktijd, 

maar door de manier van leren, de zgn. oriëntatietaak en 

(enigszins) door het gebruikte materiaal. 

N.B. Een hoog nivo van verwerking noem ik in het vervolg een semantische 

verwerking, waarmee bedoeld wordt dat de inhoud of betekenis van 

de woorden een rol speelt. De niet-semantische verwerking geeft dan 

aan dat op andere aspekten van de woorden gelet wordt, bv. lettertype, 

uitspreekbaarbeid of leesbaarheid. 

Par.2.3. Gevolgtrekkingen en voorspelling: 

Dat verschillende nivo's van verwerking leiden tot kwantitatieve verschil

len in hetgeen onthouden wordt is inmiddels ruimschoots aangetoond: er 

wordt méér onthouden na een semantische oriëntatietaak dan na een 

niet-semantische. 

Volgens ons zijn er echter ook kwalitatieve verschillen in hetgeen 

onthouden wordt als funktie van de oriëntatietaak, d.w.z. dat er volgens 

ons na semantisch leren niet alleen méér, maar dat er ook'iets anders' 

wordt onthouden. 

Stel we laten een proefpersoon een taak uitvoeren met korobinaties van 

2 woorden, of met korte zinnen, in plaats van met losse woorden. 

De oriëntatietaak is semantisch of niet-semantisch. 

Bij een semantische verwerking wordt vooral op betekenis-aspekten van 

de woorden gelet. 

Wij veronderstellen dat die betekenis-aspekten mede bepaald worden door 

de kontekst waarin het woord staat, d.w.z. door de overige woorden uit 

de zin of de woordkombinatie. 

Bij een niet-semantische verwerking wordt gelet op bv. lettertype, 

uitspreekbaarbeid of leesbaarheid van de woorden. Wij veronderstellen 

dat deze niet-semantische aspekten van de woorden minder bepaald 

porden door de overige woorden uit de zin of de woordkombinatie. 

Volgens deze redenering zou bij een semantische verwerking van woordkombi

naties of zinnen datgene wat in het geheugen opgeslagen wordt van een 

bepaald woord, sterker bepaald worden door de overige woorden in de 

kombinatie of zin, dan bij een niet-semantische verwerking. 

Na een semantische verwerking zijn woorden meer 'kontekst-specifiek' 

opgeslagen dan na een niet-semantische verwerking. 
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Volgens het ~~E9Qding Specifity Principle' van Thomson en Tulving moet 

dit invloed hebben op de effektiviteit van terugzoekcue's. 

Bij het toetsen van voorspellingen hieromtrent is er voor ons geen reden 

om cued reeall met herkenning te vergelijken, zoals Thomson en Tulving -

(1973) deden. 1) 

Wij volstaan met het meten van herkenning van woorden. 

Men kan de woorden op verschillende manieren laten herkennen, en wel 

zodanig dat de kodering van de woorden ten tijde van de test (herkennings

fase) meer of minder overeenkomt met de inhoud van het bij de oriëntatie

taak gevormde geheugenspoor. 

De drie volgende herkenningskondities komen in aanmerking. 

-1- Laat de woorden herkennen in de oude kontekst. Biedt het te herkennen 

woord aan samen met woorden waarmee het ook samen geleerd is. 

-2- Laat de woorden herkennen in een vreemde kontekst. Biedt het te 

herkennen woord aan samen met woorden waarmee het niet samen geleerd 

is. 

-3- Laat het woord herkennen zonder kontekst. Biedt het te herkennen woord 

alleen aan. Het herkenningsnivo van woorden zonder kontekst biedt 

een zgn. 'base level' om de effekten van oude en vreemde kontekst 

mee te vergelijken. 

Onze voorspellingen luiden als volgt: 

Woorden aangeboden in de oude kontekst zullen beter herkend worden dan 

los aangeboden woorden. 

Woorden aangeboden in een vreemde kontekst zullen slechter herkend 

worden dan los aangeboden woorden. 

Na een semantische oriëntatietaak zullen beide bovengenoemde effekten 

sterker zijn dan na een niet-semantische oriëntatietaak. 2) 

1) Dit is voor Thomson en Tulving anders, omdat zij argumenten zochten 

tegen de zg. 'generation~ recognition' theoriën over herinneren. 

2) Bij de test (herkenningsfase) wist de proefpersoon of hij de woorden die 

hij moest herkennen semantisch of niet-semantisch geleerd had. Dit 

is belangrijk voor de aanname dat na niet-semantisch leren de 

vreemde kontekst weinig invloed heeft. 
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Het voorafgaande geeft aansluiting bij een andere lijn van onderzoek,nl. 

onderzoek aan een uitgebreide theorie van Andersen en Bower (1973), 

waarin aangegeven wordt hoe zinnen opgeslagen worden in het geheugen en hoe 

er m.b.v. de opgeslagen zinnen iets herinnerd kan worden. 

Deze lijn van onderzoek wordt in Par.2~4 besproken. Een veel vollediger 
' weergave van deze theorie is te vinden in het stageverslag van Veldman 

en v. Vroenhoven (1976). 

·Par.2~4. Een controverse over het onthouden van zinnen: 

De geda~~tengang uit de voriae paragraaf kan ~ellicht enige duidelijkheid 

verschaffen in een controverse tussen Andersen en Bower (1972,1973) en 

Foss en Harwood (1975). 

De H(uman) A(ssociatieve) M(emory)- theorie van Andersen en Bower, 1973. 

In hun H.A.M. theorie beschrijven Andersen en Bower hoe zinnen in het 

geheugen worden opgeslagen en hoe mensen het geheugen gebruiken om zich 

iets te herinneren. 

Andersen en Bower noemen hun theorie een nee-associatieve theorie over 

het onthouden van gesproken en geschreven taal. Het geheugen wordt door 

hen beschreven als een komplekse netwerkstruktuur van 'knopen' (nodes), 

al dan niet verbonden door gelabelde binaire 'relaties'. 

Andersen en Bower gaan er vanuit dat iedere zin een bepaalde struktuur 

heeft en dat deze struktuur door de mens gebruikt wordt om een zin, 

die waargenomen is, in het geheugen op te slaan. 

Voorbeeld van de struktuur die behoort bij de zin: 

• 1 de boer besproe5. t de akker' 

boet: besproeit akker 

fig.2-1. 

De rondjes (o) geven de knopen aan. 

De verbindingslijnen tussen knopen 

stellen gelabelde relaties voor. 

Deze relaties worden los van elkaar 

opgeslagen. 

Enkele uitgangspunten van het H.A.M.-model zijn: 

elk woord (begrip) heeft een eenmalige representatie in het geheugen, 

de zgn. 'koncept knopen'. 

- De struktuur van een zin is te beschouwen als een verzameling relaties 

die op een èoor de zinsbouw bepaalde manier gerangschikt zijn. 

- Een waargenomen zin kan onthouden worden door de struktuur, die bij 

de zin hoort, in het geheugen op te slaan. De zo gevormde geheugenstruk

tuur ligt als het ware verankerd aan de koncept-knopen die korrespon

deren met de woorden (begrippen) die in de zin voorkomen. 
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Moet iemand zich een eens geleerde zin herinneren, äan kan hij, als hij 

één of meer woorden uit de zin als cue krijgt, vanuit deze woorden via 

de relaties bij de andere woorden komen. 

Hij herinnert zich een zin voorzover de relaties in de geheugenstruktuur 

opgeslagen zijn. 

'Vergeten' wordt veroorzaakt doordat tijdens het waarnemen van de zin, niet 

alle relaties uit de struktuur zijn opgeslagen. Men kan dan niet via de 

struktuur bij één of meer andere begrippen uit de zin komen. 

Uit deze (hier zeer onvolledig weergegeven) theorie zijn door Andersen 

en Bower een groot aantal voorspellingen afgeleid en eksperimenteel 

getoetst. 

We bespreken één, voor ons interessant eksperiment: 

Er worden zinnen geleerd, die bestaan uit een onderwerp S (Subject), een 

werkwoord V (Verb) en een lijdend voorwerp 0 (Object). 

bv. de boer besproeit de a.kker. 

Bij elke zin hoort dus dezelfde struktuur, die reeds weergegeven is in 

fig.2-1 en vereenvoudigd kan worden tot fig.2-2. 

_s 

c 

fig.2-2. 

0 
a,b en c zijn kansen dat de bijbe

horende relaties zijn opgeslagen. 

De proefpersonen kregen in de testfase als cue hetzij S, hetzij V, hetzij 

SV en moesten steeds het bij de cue behorende object 0 als respons 

geven. De afhankelijke variabele was de schatting van de volgende kansen: 

P (S -1>0) , de kans op 0 als een onderwerp s als cue gegeven wordt. 

P(V~O) , de kans op 0 als een werkwoord V als cue gegeven wordt. 

P (SV_,. 0) , de kans op 0 als een onderwerp s én een werkwoord V als cue 

gegeven worden. 

Deze kansen worden bepaald door de kans dat een proefpersoon vanuit de 

cue, via de struktuur bij het object 0 kan komen, dus door de kans dat 

alle benodigde relaties zijn opgeslagen. Onder Andersen en Bowers 

veronderstelling van onafhankelijkheid van opslaan van relaties volgens 

de struktuur van fig.2-2 moet gelden: 

P(S 0) = a.c 

P(V 0) = b.c 

P(SV O)= ac + bc -·abc 
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Daar geldt: 

P(S~O) + P(V-+0) - P(S_. 0) • P(V-+0) = ac + bc - ac.bc 
2 = ac + bc - abc , 

.en c ( 1, moet algemeen gelden: 
' -

P(SV-+0) .ç_ P(S70) + P(V~O) - P(S~O) • P(V-+0) (1) ......;;: 

Het bijzondere aan ongelijkheid (1) is: 

Doordat de verbindingen tussen S en 0 en tussen V en 0 enkele 

relaties gemeenschappelijk hebben, is de kans op o, als s en V samen 

gegeven worden, kleiner dan dezelfde kans, onder.de veronderstelling 

dat de verbindingen tussen S en 0 en tussen V en 0 geheel onaf

hankelijk waren geweest, d.w.z. geen gemeenschappelijke relaties 

zouden hebben. 

De ongelijkheid (1) is door Andersen en Bower (1972) eksperimenteel 

getoetst en werd inderdaad bevestigd. 

Foss en Harwood (1975) repliceerden het eksperiment met enkele kleine 

wijzigingen: 

-1- de leeropdracht werd gewijzigd. 

ne leeropdracht van Andersen en Bower was: 'kijk naar de zinnen', 

De leeropdracht van Foss en Harwood werd: 'geef op een 5-puntsschaal 

de zinvolheid van iedere zin aan'. 

-2- Bij Foss en Harwood moesten meer zinnen geleerd worden, om de gemeten 

kansen te verkleinen. 

Foss en Harwood onderzochten ongelijkheid (1) en vonden het duidelijk 

tegengestelde resultaat: 

P(SV~O)) P(S-+0) + P(V-+0) (2) 

Door het samen aanbied2n van 2 woorden werd bij Foss en Harwood de kans op 

het lijdend voorwerp dus groter, dan de som van de kansen _dat op elk van 

de woorden apart het lijdend voorwerp gegeven werd. 

De strijdigheid tussen de resultaten van Andersen én Bower enerzijds 

en Foss én Harwood anderzijds kan, wanneer onze veronderstelling uit 

Par.2.1.3 juist is, veroorzaakt zijn door de verschillende leerwijze. 

Bij Foss en Harwood is in de leerfase gelet op de betekenis van de zinnen. 

Daardoor worden de woorden kontekst-specifiek waargenomen-en opgeslagen. 
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Als naderhand 2 woorden samen aangeboden worden, wordt de waarneming en 

codering van elk van beide woorden beïnvloed door de aanwezigheid van het 

andere woord, evenals dit het geval was in de leerfase. Hierdoor zal de 

codering van een dubbele cue een grote overlap vertonen met het geheugenspoor, 

zodat men vanuit de dubbele cue relatief gemakkelijk het juiste~geheugen

spoor vindt. 

Deze ekstra kans is er niet als de woorden afzonderlijk als cue aangeboden 

worden, waarmee ongelijkheid (2) is verklaard. 

Bij Andersen en Bower kan in de leerfase oppervlakkig, niet-semantisch 

naar de zinnen gekeken zijn, waardoor géén kontekst-specifieke codering en 

opslag heeft plaatsgevonden,· en dûs bij het testen de dubbele cue géén bij

zondere voordelen had, zodat ongelijkheid (1) kan gelden. 

~De hierboven gegeven interpretatie op grond van de veronderstelling uit 

Par.2.1.3 verklaart de verhoogde kans op 0 bij een dubbele cue niet uit 

de aanwezigheid van relaties tussen knopen of uit de opbouw van de struk

tuur, maar uit de kans dat de cue toegang geeft tot het juiste geheugen

spoor. 

Na een semantische oriëntatietaak moet deze kans bij de cue SV aanzienlijk 

groter zijn dan de kans dat cue S of cue V toegang geeft tot het juiste 

spoor. 

-Deze verklaring is strijdig met de theorie van Andersen en Bower, in hun 

theorie is nl. de toegankelijkheid van 'concept-knopen' konstant, en wordt 

de kans op respons uitsluitend bepaald door het al dan niet opgeslagen zijn 

van de relaties. 

Als onze opvatting juist is, dan is dat aantoonbaar door herkenning te 

testen i.p.v. cued-recall. Voor herkenning van een woord is het voldoende 

. dat er toegang is tot het geheugenspoor, zodat de aan- dan wel afwezigheid 

van relaties tussen knopen geen rol speelt. 

Worden onze veronderstellingen uit Par.2.3 bevestigd, dan hebben we daarmee 

een verklaring voor de strijdigheid tussen Andersen en Bower enerzijds en 

Foss en Harwood anderzijds gegeven, en hebben we bovendien aangetoond dat 

Andersen en Bowers veronderstelling van een constante toegankelijkheid 

van concept knopen onjuist is. 
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Par.2.5. Wordt het geheel opgeslagen en welke rol speelt het geheel bij 
' 

herkènning: 

Tot nu toe hebben we slechts gekeken naar de herkenning van enkele woorden, 

al dan niet in een kontekst. We hebben nog niet gekeken naar een verband 

tussen de herkenbaarheid van woorden die samen in één eenheid geleerd zijn. 

In Par.2-3 hebben we verondersteld dat vooral na semantisch leren een 

woord 'kontekst-specifiek' in het geheugen wordt opgeslagen.: Maar die 

kontekst zelf bestaat uit woorden, die op hun beurt 'kontekst-specifiek' 

worden opgeslagen. 

Er bestaat dus een wederkerige relatie tussen woorden die samen geleerd zijn. 

Met het invoeren van een wederkerige relatie doen we niets nieuws. 

Tot nu toe hebben we telkens gesproken over het 'kontekst-specifiek' 

coderen van een woord. Daarmee bedoelen we dat een woord A afhankelijk 

van zijn kontekst, woord B, wordt gecodeerd. 

Daar de relatie 'A in kontekst B' symmetrisch is, d.w.z. als A in kontekst B 

staat, staat B in kontekst A, moet er wel een wederkerig effekt van de 

kontekst zijn. Dit effekt duiden we aan met wederkerige relatie. 

Een gevolg is dat als je 2 woorden samen ter herkenning aanbiedt, dan 

biedt je de 2 woorden met de wederkerige relatie aan, waardoor vaak beide 

woorden herkend worden. 

Een dubbele cue die bestaat uit 2 samen geleerde woorè.en, zal vaak 

een alles of niets herkenning geven. 

Wanneer men de samen geleerde woorden los van elkaar ter herkenning 

aanbiedt, staan de waoorden niet in elkaars kontekst, de wederkerige relatie 

wordt niet in de cue gegeven en kan dus ook niet behulpzaam zijn bij het 

vinden van het geheugenspoor. 

Wij verwachten geen afhankelijkheid in het herkennen van samen geleerde 

woorden wanneer die los ter herkenninq worden aangeboden. 

Uit de theorie van Andersen en Bower volgen eveneens voorspellingen hieromtrent. 

Die voorspellingen worden als volgt verkregen: 

In de theorie van Andersen en Bower is essentieel dat door het waarnemen 

en leren van een zin, een netwerk van relaties tussen de knopen in het 

geheugen wordt opgeslagen. Binnen zinnen is het opslaan van de ene relatie 

onafhankelijk van het opslaan van andere relaties uit het netwerk en 

lukt met een bepaalde vaste kans. 
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Tengevolge van fluktuaties in de aandacht van proefpersonen varieert 

evenwel deze kans over de verschillende zinnen. 

Hierdoor bestaat er een voorkeur om van de ene zin alle relaties en van een 

andere zin geen relaties op te slaan. Andersen en Bm·.!er brengen hiermee 

tot uiting dat de ene zin goed geleerd wordt en een andere zin slecht 

geleerd wordt. 

Dit houdt in dat woorden uit dezelfde zin of woordkombinatie vaak beide 

wel of beide niet geleerd zullen zijn. 

Uit Andersen en Bower's·theorie volgt de volgende voorspelling: 

Twee \~·oorden die samen geleerd zijn, moeten zowel bij losse aanbieding 

als bij gezamelijke aanbieding vaak beide wel of beide niet herkend 

worden. 

N.B. Bij gezamelijke aanbieding kan dit effekt iets sterker zijn dan bij 

losse aanbieiding door een mogelijke 'achterom'. 

Volgens Andersen en Bower is het namelijk mogelijk dat een proefpersoon 

eerst slechts één van de twee woorden herkent~ zich vervolgens:via de 

netwerkstruktuur het tweede woord herinnert en dit daardoor als cue kan 

herkennen. 

Een ander aspekt is dat volgens Andersen en Bower bij het aanbieden 

van 2 samen geleerde woorden, er geen nieuwe toegang tot het geheugenspoor 

ontstaat die er niet zou zijn voor tenminste één van de twee woorden 

bij losse aanbieding. 

In termen van herkenning wil dit zeggen: 

Als 2 woorden , die samen geleerd zijn, los van elkaar niet herkend worden, 

dan mag bij gezamelijke aanbieding evenmin één van beide herkend 

worden. 

Een grondgedachte van ons in Par.2.3 was, dat de toegankelijkheid van een 

geheugenspoor niet konstant is, maar afhangt van de cue. 

Volgens ons zal er een ekstra toegang tot het geheugenspoor bestaan 

als men 2 woorden samen aanbiedt, daar men, met de twee woorden, ook hun 

wederkerige relatie aanbiedt. Volgens ons moet die ekstra· toegang 

vooral na semantisch leren gemeten worden. 

Vooral na semantisch leren zal de kans dat men van een dubbele cue 

géén van beide woorden herkent, kleiner zijn dan de kans dat men géén 

van beide woorden bij losse aanbieding herkent. 
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We hebben niet alleen voorspeld dat herkenning in een oude kontekst beter 

gaat, maar ook dat herkenning in een vreemde kontekst vooral na semantisch 

leren slechter gaat. 

Biedt men 2 woorden aan die niet samen geleerd zijn, dan biedt men met de 

woorden een vreemde wederkerige relatie aan die herkenning bemoeilijkt, 

d.w.z. de toegankelijkheid van het geheugenspoor is minder geworden. 

Hieruit volgt een tweede voorspelling: 

Vooral na semantisch leren zal de kans dat men van een dubbele cue, 
1) 

die bestaat uit 2 niet samen geleerde woorden , geen van beide 

woorden herkent, groter zijn dan de kans dat men geen van beide woorden 

bij losse aanbieding herkent. 

Volgens Anderson en Bower geldt ook hier dat de toegankelijkheid niet 

verandert en moet dus gelden: 

Als 2 niet samen geleerde woorden, bij gezamelijke aanbieding geen 

van beide herkend worden, dan mag bij losse aanbieding van de 2 woorden 

ook geen van beide herkend worden. 

Als laatste punt wordt nagegaan of na semantisch leren vaker het geheel 

(de eenheid) herkend wordt dan na niet-semantisch leren. 

van de dubbele cue's, waarvan beide woorden herkend zijn, vergelijken we 

daartoe het aantal keren dat de proefpersoon aangeeft dat de woorden 

bij elkaar horen, met het aantal keren dat hij dat niet kan. 

Omdat volgens ons na semantisch leren vaker de wederkerige relatie 

tussen woorden is opgeslagen en bij het ter herkenning aanbieden van 

2 samen geleerde woorden ook de wederkerige relatie wordt aangeboden, is 

onze voorspelling: 

Een proefpersoon kan vooral na semant~sch leren vaak aangeven dat de 

woorden bij elkaar horen. 

1) Ter verduidelijking: de 2 woorden zijn beide geleerd, maar niet in één 

eenheid (een zin is bv. een eenheid). 
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De voorspellingen uit Par.2.5 samengevat: 

Konditie. Onze voorspelling. · ·voorspèllirtg van 

samen geleerd, ~amen getest. 

samen geleerd, los getest. 

samen geleerd, los resp. 

samen getest. 

niet samen geleerd, los resp. 

samen getest. 

positief verband. 

geen verband. 

los vaker geen van 

beide herkend dan 

samen. 

los minder vaak 

geen van beide 

herkend dan samen. 

· ·Artderson ·en Bower. 

positief verband. 

positief verband. 

los even vaak geen van 

beide herkend als samen. 

los even vaak geen van 

beide herkend als samen. 

Samen geleerd en beide bij gezamelijke aanbieding herkend, dan na 

semantisch leren vaker de eenheid herkend dan na niet-semantisch leren. 
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Hoofdstuk 3: 

Het eksperiment: 

De proefpersonen kregen gedurende de oriënteringsfase 57 zinnen en 57 

woordkombinaties te zien. 

Voorbeeld van een zin: De graaf bekeek de plant. 

van een woordkombinatie: lege pen. 

In de hierop volgende herkenningsfase kregen de proefpersonen woorden-uit 

deze zinnen en woordkombinaties te midden van "afleiders" te zien, en 

moesten zij aangeven welke woorden ze herkenden, d.w.z. meenden in de 

oriënteringsfase gezien te hebben. 

De zinnen bestonden alle uit een onderwerp (S), een werkwoord (V) en een 

lijdend voorwerp (0) • 

De onderwerpen waren steeds "beroepsnamen", enigszins ruim geinterpreteerd 

(bv. graaf, huisbaas, politieagent). 

Het belangrijkste kriterium bij het samenstellen van de zinnen was dat er 

niet al teveel pré-eksperimentele associaties aanwezig waren. 

Er mocht bv. niet voorkomen: 

de bakker bakte het brood. 

de politieagent bekeurde de voetganger. 

Verder werd getracht om zinnen zo "gelijkwaardig" mogelijk te kiezen, 

opvalilend d,vaze zinnen werden vermeden. 

De woordkombinaties zijn opgezocht op een groot aantal verschillende 

bladzijden van vijf verschillende boeken, zodat zij niet allemaal over 

hetzelfde onderwerp zouden gaan. 

De woordkombinaties waren dus bestaande kombinaties, die ook zo geselekteerd 

werden dat het materiaal enigszins homogeen was wat betreft opvallendheid. 

Een gezamelijke eis voor zowel de zinnen als de woordkombinaties was dat 

elk woord slechts één keer in de oriënteringsfase voor mocht komen • 

. 1) 
De 32 proefpersonen waren op een enkele uitzondering na TH-studenten, die 

betaald werden voor deelname aan het eksperiment. 

De oriënteringsfase duurde ongeveer 25 minuten. Tussen de oriënteringsfase 

en de herkenningsfase werd een babbeltje van ongeveer 5 minuten gemaakt. 

Vervolgens kwam de herkenningsfase. De meeste proefpersonen hadden hiervoor 

ongeveer 20 minuten nodig, doch er kwamen ekstremen voor van ~ 10 minuten 
+ en ;30 minuten. 

1) Behalve deze 32 proefpersonen werden in vooreksperimenten nog ongeveer 

20 proefpersonen gebruikt, die we hier niet bespreken. 
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Par.3.1. De oriënteringsfase: 

Een proefpersoon kreeg of de verzameling zinnen of de verzameling woord

korobinaties voor zich, elke zin (of woordkombinatie) stond op een apart 

kaartje getypt; de kaartjes lagen op een stapeltje, met bovenop een 

voorbeeld t.b.v. de instruktie. 

Voordat de proefpersoon de verzameling doornam gaf de proefleider een korte 

instruktie en stelde hij een vraag die door de proefpersoon voor iedere 

zin (of woordkombinatie) uit de verzameling beantwoord moest worden. 

De proefpersoon had telkens 3 sekonden tijd per zin (of woordkombinatie) 

om een antwoord te geven. 

Op deze manier nam de proefpersoon elke zin en woordkombinatie een keer door. 

De proefpersonen hadden het idee dat deze vragen essentieel voor het 

eksperiment waren en wisten niet dat zij zich naderhand iets van het materiaal 

" zouden moeten herinneren. 

Voor het eksperiment was van belang dat het materiaal of semantisch of 

niet-semantisch verwerkt werd. Deze variabele werd bepaald door de vraagstel

ling. 

Par.3.1.1. Semantische verwerking: 

Onze bedoeling was dat bij deze verwerking vooral op de betekenis gelet zou 

worden. De vraag die daartoe door de eksperimentator gesteld werd was: 

"Elke zin die je ziet, stelt een gebeurtenis voor. Kun je aangeven 

of die gebeurtenis in het dagelijks leven wel of niet vaak voorkomt. 

Voorbeeld: Je ziet de zin: 'De student tekende het kontrakt', 

je moet je afvragen of het vaak voorkomt dat studenten kontrakten 

tekenen." 

N.B. Als de proefpersoon de verzameling woordkombinaties voor zich had, luidde 

de vraag: 

"In elke woordkombinatie wordt iets beschreven. Vind je dat wat 

er beschreven wordt in werkelijkheid vaak voorkomt? 

Voorbeeld: Je ziet staan: 'houten trap', je moet je afvragen 

of houten trappen veel voorkomen." 
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Par.3.1.2. Niet-semantische verwerking: 

Onze bedoeling was dat bij deze verwerking op andere dan betekenisaspekten 

gelet zou worden. 

De vraag die daartoe gesteld werd was: 

Kan een kind van 7 jaar de zin hardop voorlezen,het gaat niet om 

het begrijpen. 

N.B. Als de proefpersoon de verzameling woordkombinaties voor zich had werd 

het woord 'zin' in de vraag vervangen door 'woordkombinatie'. 

Uit proefeksperimenten bleek dat het leernivo na deze ene vraag veel lager 

was dan na de semantische verwerking. 

Opdat het leernivo ongeveer even hoog zou worden als na de semantische 

verwerking, lieten we in het definitieve, hier besproken eksperiment de 

proefpersoon het materiaal nogmaals doorwerken aan de hand van een tweede 

vraag: Zou een kind van 5 jaar de zin kunnen nazeggen als hij hem hoort, 

het gaat niet om het kunnen begrijpen of het kunnen lezen. 

N.B. Eventueel moet zin vervangen worden door woordkombinatie. 

Als een proefpersoon de zinnen niet-semantisch verwerkte, dan werden de 

woordkombinaties semantisch verwerkt. 

Werden de zinnen semantisch verwerkt, dan werden de woordkombinaties 

niet-semantisch verwerkt. 

De helft van de proefpersonen verwerkte de zinnen semantisch en dus de 

woordkombinaties niet-semantisch. 

De andere helft verwerkte de zinnen niet-semantisch. 

De volgorde waarin de vragen in de oriënteringsfase gesteld werden was tel~ 

kens dezelfde: 

1. niet-semantisch, vraag 1. 

2. semantische vraag. 

3. niet-semantisch, vraag 2. 

Par.3.2. De herkenningsfase: 

Woorden uit zinnen en woordkombinaties, die in de oriënteringsfase door de 

proefpersoon geleerd zijn, moeten nu herkend worden. 

Herkennen wil zeggen, dat een proefpersoon zich herinnert dat hij het woord 

in de leerfase gezien heeft. 
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Par.3.2.1. Het te herkennen materiaal: 

De proefpersoon kreeg een lijst voor zich die zowel geleerde woorden als 

afleiders bevatte. 

Van de zinnen zijn de onderwerpen· (S) en de werkwoorden (V) ter herkenning 

aangeboden. De lijdende voorwerpen (0) zijn niet gebruikt, omdat zij 

de opzet erg kompleks zouden maken. Van de woordkombinaties zijn de 

bijvoeglijke naamwoorden (B) en de zelfstandige naamwoorden (Z) ter 

herkenning aangeboden. 

De afleiders zijn zo gekozen, dat ze inderdaad geleerd hadden kunnen zijn. 

De volgende notatie wordt voor de afleiders gebruikt: 

x := afleider voor 
s 

onderwerp (was dus ook beroepsnaam). 

x := afleider voor werkwoord (was dus ook een werkwoord). 
V 

Xb:= afleider voor bijvoeglijk naam>-•oord. 

x := afleider voor zelfstandig naamwoord. z 

Het aantal afleiders is zo gekozen dat er ongeveer 2 keer zoveel geleerde 

woorden als afleiders voorkwamen in de herkenningslijsten. 

Par.3.2.2. De vorm van het te herkennen materiaal: 

Afspraak: Een eenheid die ter herkenning werd aangeboden, wordt in het 

vervolg een ~-_genoemd. 

In de herkenningslijsten stonden de cue's onder elkaar, de proefpersonen 

moesten proberen de hele cue of woorden uit de cue te herkennen. 

Twee soorten cues zij.n gebruikt: 

1. Enkele cues: Een enkele cue bestond uit één woord. Door enkele cues aan 

te bieden wordt de kans op herkenning van losse woorden 

gemeten. 

2. Dubbele cues:Elke dubbele cue bestond uit twee woorden. Voor elk van de 

2 woorden is het andere woord als kontekst op te vatten. 

Daardoor kan m.b.v. dubbele cues de invloed van een kontekst 

op de herkenning van een woord gemeten worden. 
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Er waren verschillende soorten dubbele cues, afhankelijk van de woorden 

die erin voorkwamen: 

cue (s
1
v1): Het onderwerpSen werkwoord V in de cue waren ook samen in 

één zin geleerd. 

cue (s
1
v

2
): Het onderwerpSen het werkwoord V zijn wel beide geleerd, 

maar niet samen in één zin. 

cue (s1xv): Het onderwerp S is geleerd, het werkwoord Xv in de cue is een 

afleider. 

cue (X V) : Het onderwerp X is een afleider, het werkwoord V is geleerd. 
s s 

cue (X X ) : Zowel het onderwerp X als het werkwoord X zijn afleiders. 
S V S V 

Voor de woorden uit de woordkombinaties zijn de dubbele cues op dezelfde 

manier samengesteld. Dat leverde de volgende cues: 

Een groep bijzondere dubbele cues: 

Een apart punt van onderzoek was de invloed van een "analoge" kontekst 

op de herkenning van een woord. 

De vraag was hoe een woord herkend zou worden in een kontekst, die seman

tisch lijkt op de oude kontekst uit de oriënteringsfase, maar in niet-seman

tische opzichten evenveel afwijkt als de overige afleiders. 

Voorbeeld van een analoge kontekst: 

De zin 'de agent zocht een kwartje' is geleerd. Een dubbele cue waarbij 

het onderwerp in een analoge kontekst zou staan, zou kunnen zijn: 

'de agent vond'. Voor woordkombinaties: geleerd is: 'wollen trui, cue: 

'dikke trui'. 

We wilden de herkenning in een analoge kontekst vergelijken met herkenning 

in een (semantisch) afwijkende kontekst. 

Daartoe zijn bij 8 onderwerpen S en 8 zelfstandige naamwoorden Z, zowel 

een analoge kontekst (X ana) als een afwijkende kontekst (X afw) bedacht. 

Voor de werkwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden zijn geen analoge en 

afwijkende konteksten bedacht, daar dit te moeilijk bleek. 

De bijzondere dubbele cues die erbij kwamen waren dus: 

(SX )-(SX f )-(X Z)-(X f Z). 
ana a w ana a w 

Belangrijk is dat iedere proefpersoon hetzelfde materiaal ter herkenning 

kreeg aangeboden, met uitzondering van de woorden in de analoge of af

wijkende kontekst. 



-22-

De helft van de proefpersonen kreeg uit de groep bijzondere dubbele cues 

vier van de acht s- en z-woorden in een analoge kontekst (de andere 4 

stonden in de afwijkende kontekst). 

De andere helft van de proefpersonen kreeg de andere vier van de acht 

in de analoge kontekst (nu weer de overige 4 in de afwijkende kontekst). 

Par.3.2.3. De hoeveelheid van het te herkennen materiaal: 

Het aantal enkele cues werd bepaald door het aantal dubbele cues. 

Elk woord dat nl. in een dubbele cue voorkwam, is ook als een enkele 

cue aangeboden. Ieder woord kwam dus twee keer voor in de herkenningsfase. 

Hoe vaak een bepaald soort cue is aangeboden blijkt uit tabel 3-1. Daarin 

staat aangegeven hoeveel verschillende cues er per proefpersoon zijn 

aangeboden. 

uit zinnen 

aantal 

uit woordkom.'s: 

(SX ) . V 

11 

(BX ) z 

tabel 3-1. 

(X V) 
s 

11 

(X X ) 
S V 

15 

(SX ) a na 

4 

(SX f ) 
a w 

4 

(X f Z) a w 

het aantal geeft aan hoeveel verschillende cues per cuesoort. 

Voor woorden uit zinnen en woordkombinaties gelden dezelfde aantallen. 

Iedere proefpersoon kreeg hetzelfde materiaal ter herkenning aangeboden, 

waardoor tabel 3-1 voor iedere proefpersoon geldt. 

Er waren dus 150 dubbele cues die voor ons interessant waren. Dit houdt in 

dat er in totaal 300 enkele cues ,.,aren. Van de 300 woorden die de enkele 

cues vormden waren er 280 geleerd en 120 een afleider. 

Om een begin- en eindeffekt te voorkomen werden op elk van de vier 

herkenningslijsten (zie 3.2.4) nog 5 cues ekstra geplaatst (3 aan het begin 

en 2 aan het eind) die in de verwerking niet zijn gebruikt. 

Par.3.2.4. De volgorde van aanbieding: 

Iedere proefpersoon kreeg hetzelfde materiaal ter herkenning aangeboden, 

m.u.v. de woorden die in analoge of afwijkende kontekst voorkwamen, zie 3.2.2. 

Wat wel per proefpersoon verschilde was de volgorde waarin het materiaal 

werd aangebodem. 
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De cues waren verdeeld in 4 verzamelingen en iedere verzameling is 

op een afzonderlijk blad ter herkenning aangeboden. De 4 bladen moesten 

afzonderlijk door iedere proefpersoon doorgenomen worden. 

De 4 verzamelingen waren: 

verz. s,v 

verz. B,Z 

verz. (SV) 

verz.(BZ) 

Enkele cues die uit een onderwerp of een werkwoord bestonden. 

Enkele cues die uit een bijvoeglijk naamwoord of uit 

een zelfstandig naamwoord bestonden. 

Dubbele cues die uit een onderwerp én een werkwoord 

bestonden. 

Dubbele cues die uit een bijvoeglijk- en een zelfstandig 

naamwoord bestonden. 

Met deze vier verzamelingen werd de volgorde van aanbieding gevarieerd. 

Er zijn vier verschillende volgordes van aanbiedingen van de verzamelingen 

gebruikt: 

1. S,V - (BZ) - (SV) - B,Z 

2. (SV) - B,Z - S,V -·(BZ) 

3. B,Z - (SV) - (BZ) - S,V 

4. (BZ) s,v B,Z (SV) 

Uit deze volgordes volgen 2 belangrijke variabelen. 

1. Van een bepaalde woordsoort werden eerst de enkele cues aangeboden of 

eerst de dubbele cues (voor s- en V-woorden zijn dat volgordes 1 en 4, 

respektievelijk 2 en 3). 

ee~ed (faktor E in de variantieanalyse B1). 

2. Deze woordsoort werd als eerste of als tweede verzameling aangeboden 

(voors- en v-woorden zijn dat volgorde 1 en 2, respektievelijk 3 en 4). 

ec~tc (faktor C in de variantieanalyse B1). 
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Par. 3. 2. 5. Instruktie voor de herkenningsfase.:. 

De proefpersoon werd gevraagd de woorden die hij herkende met een potlood 

te onderstrepen. Hij moest het redelijk snel doen en ervoor zorgen 

gemiddeld ongeveer 1 sekonde per cue nodig te hebben. 

Eventuele twijfel. 

~ 

Het was mogelijk dat een proefpersoon bij het zien van een cue zou twijfe-

len aan herkenning. Om te voorkomen dat de proefpersoon er daarom te 

lang over zou nadenken, moest hij die twijfel aangeven met een kruisje. 

De proefpersoon moest de eerste indruk die hij had bij het zien van de cue 

als respons geven en zijn twijfel aangeven door een kruisje bij de cue te 

plaatsen. 

Bevordering invloed kontekst. 

Om te voorkomen dat een proefpersoon bij de dubbele cues de woorden steeds 

afzonderlijk ter herkenning zou beoordelen, waardoor de eventuele invloed 

van de kontekst weg zou kunnen vallen, werd hem eerst gevraagd om te 

kijken of hij beide woorden tesamen geleerd had in dezelfde zin of in 

een woordkombinatie. 

Zo ja, dan moest hij dat aangeven door een ononderbroken streep onder de 

beide woorden. 

Zo niet, dan tnoest hij de beide woorden afzonderlijk ter herkenning 

beoordelen. 
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Hoofdstuk 4. 

Inleiding verwerking resultaten: 

om de gevonden resultaten te kunnen samenvatten en interpreteren zijn 5 

verschillende verwerkingswijzen gebruikt. 
u 

-Globale analyse op ~d-scores (bijlage 1). 

-Enkele gemiddelde ~d-scores nader bekeken (bijlage 2). 

-Enkele gerichte analyses op z-en d'-scores~(bijlage 3). 

- Het aantal herkenningen in verschillende kondities (bijlage 4). 

-Invloed van analoge en afwijkende kontekst (bijlage 5). 

Van elke verwerkingswijze wordt in een aparte bijlage het waarom het hoe en 

het resultaat gegeven. 

Dit wordt in bijlagen gedaan omdat enkele verwerkingswijzen nogal kompleks 

en uitgebreid zijn en daardoor m.i. beter apart gegeven kunnen worden, 

zodat ze de interpretatie van de resultaten zelf niet nodeloos moeilijk 

maken. Hierdoor vervullen de bijlagen in dit verslag een belangrijker 

rol dan in het algemeen gebruikelijk is. 

In de tekst zelf worden in Par.4.1 , respektievelijk Par.4.2 slechts de 

uitkomsten van de verwerkingswijzen gegeven voor zover die direkt aan

sluiten op de 2 hoofdpunten van dit onderzoek: 

1. Invloed van de leerwijze en de kontekst op de herkenbaarheid van 

woorden. 

2. Wordt het geheel opgeslage~ en welke rol speelt het geheel bij 

herkenning. 

In Par.4.3 bespreken we kort verschillen tussen de woordsoorten en het 

effekt van de volgorde. 

~ BiJ' enkele k verwer ingswijzen gebruiken we zgn. z, d' en d-scores. 

Het waarom en hoe van deze scores wordt behandeld in bijlage 0. 
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Par.4.1: Invloed van de kontekst en de leerwijze. 

4. 1. 1. Globale analyse op de Á d-scores. 

De globale analyse houdt een variantieanalyse in op alle gemeten Ad-scores. 

Voor een uitvoerige beschouwing van de variantieanalyse zie bijlage 1. Voor een 

uitgebreide verklaring van de ~d-score zie bijlage 0. 

De onafhankelijke variabele 'kontekst' blijkt een signifikante invloed 

te hebben (faktor K,p< 1%). 

·I 
0 

-·1 

fig.4-1. 

Aangegeven is de gemiddelde 

Ad-score voor de verschillende 

konteksten. 

~ 
Een ~d-score geeft eigenlijk het verschil aan tussen herkenning in de 

kontekst en herkenning zonder kontekst per proefpersoon. 

Als ~d<:.CO dan is de herkenning in de kontekst beter dan herkenning zonder 

kontekst. 

Uit dit resultaat blijkt dat herkenning in de oude kontekst (c
1

) beter 

gaat dan herkenning in de vreemde kontekst (Cx of c
2
), geheel 

overeenkomstig de voorspelling. 

De onafhankelijke variabele 'leerwijze' heeft een signifikante invloed: 

(faktor S,p< 1%). 

__ , 

fig.4-2. 

Aangegeven is de gemiddelde 

Ad-scores na niet-semantisch 

(n.s) en na semantisch leren 

(s). 

lJ Hier wordt eigenlijk het onderscheidingsvermogen tussen geleerde woorden 

en afleiders bedoeld. Zie de d'-score uit bijlage bijlage 0. 

We blijven dit onderscheidingsvermogen in het vervolg herkenning noemen. 
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Het blijkt dat herkenning in de kontekst beter is na semantisch leren 

dan na niet-semantisch leren. 

OVer de invloed van deze faktor was geen konkrete voorspelling gedaan. 

Wel is er een voorspelling gedaan over de interaktie tussen de faktoren 

S en K. 

Na semantisch leren moet in de oude kontekst Ad kleiner dan nul zijn en 

in de vreemde kontekst moet Ad groter dan nul zijn. 

Dit verschillen van nul zou niet, of in veel zwakkere mate gevonden 

moeten worden na niet-semantisch leren. 

Dit zou een sterke interaktie van de faktoren K en S inhouden. 

Pe interaktie KS is inderdaad gE?vonden (faktor KS;g"( 5%). 

fig.4-3. 
s. 

x- niet-semantisch 

0- semantisch 

Er blijkt dat na semantisch 

leren herkenning in de kontekst 

c
1 

meer vergemakkelijkt wordt, 

t.o.v. na niet-semantisch 

leren, dan herkenning in de 

vreemde kontekst ex of c2 • 

Dat de interaktie signifikant is voldoet aan de voorspelling. 

Uit fig.4-3 blijkt echter dat voor de vreemde kontekst ex of c2 de 

gemiddelde ód-score na niet-semantisch leren groter is dan na semantisch 

leren. 

Dit zou inhouden dat herkenning in de vreemde kontekst meer bemoeilijkt 

wordt na niet-semantisch leren. 

Dit is in tegenspraak met de voorspelling. 

om hier iets meer over te kunnen zeggen wordt naar de gemiddelde ad-scores 

zelf gekeken. 
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4.1.2. Enkele gemiddelde ~d-scores nader bekeken. 

-In een bepaalde konditie meten we de gemiddelde ód-score (notatie: d) 

en kunnen we de variantie van de ód-scores schatten. 

M.b.v. deze gemeten gegevens kunnen we toetsen of het gemiddelde van 

een verdeling van nul verschilt. 

Dit zegt dan iets van de herkenning in de kontekst t.o.v. de herkenning 

alleen , zie bij lage 2. 

Neem aan dat we vinden: -~d(O, dan is de konklusie dat herkenning van woorden in een kontekst 

beter is dan herkenning van dezelfde woorden zonder kontekst. 

bd)O, de herkenning van woorden in een kontekst is slechter dan herkenning 

van dezelfde woorden zonder kontekst. 

Bovendien kunnen we voor een bepaalde kontekst de gevonden ód na semantisch 

en na niet-semantisch leren met elkaar vergelijken, dit zegt dan iets 

over de invloed van de leerwijze. 

Gebruikt men alle responsen en maakt men geen onderscheid tussen de 

woordsoorten (S,V,B en Z) dan kan fig.4-4 gemaakt worden. 

·' 
-.I 

fig.4-4. 

c, 

s. 

x- niet-semantisch geleerd. 

0- semantisch geleerd. 

fig.4-4 is hetzelfde fig. als 

fig.4-3. 

Om een uitspraak te doen over de aemiddeldes is telkens de student's 
i) 

t-toets gebruikt. (zie tabel B-2-1) 

Verschillen de gemiddeldes van nul: 

In de oude kontekst is 6d na semantisch leren sterk signifikant kleiner 

dan nul, na niet-semantisch leren is ód niet signifikant kleiner dan nul. 

In een vreemde kontekst (ex of c2) blijken de ~·s na niet-semantisch 

leren sterk signifikant groter dan nul te zijn, na semantisch leren 

verschillen de öd's niet signifikant van nul. 

1) Tabellen of figuren met nummering B-x-. komen uit bijlage x. 
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Verschillen de gemiddeldes van elkaar: 

In de oude kontekst is delid na semantisch leren sterk signifikant 

kleiner dan~d na niet-semantisch leren. 

In een vreemde kontekst zijn de gemetendd's na semantisch en na 

niet-semantisch leren niet signifikant verschillend. 

Het patroon van signifikanties wijst erop dat herkenning na niet-semantisch 

leren meer bemoeilijkt wordt door een vreemde kontekst (ex of c
2

) 

dan na semantisch leren, terwijl herkenning door de oude kontekst 

na semantisch leren meer vergemakkelijkt wordt dan na niet-semantisch 

leren. 

Men kan het ook anders zeggen (daar alle vergelijkingen hierboven 

relatief zijn t.o.v. herkenning van losse woorden): 

Na semantisch leren worden losse woorden slecht herkend vergeleken met 

woorden in een oude of vreemde kontekst. 

Na niet-semantisch leren worden losse woorden goed herkend vergeleken met 

woorden in een oude of vreemde kontekst. 
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4.1.3. Enkele gerichte analyses op z- en d'-scores. 

Deze verwerkingswijze is uitgevoerd om het met de voorspelling strijdige 

effekt uit 4.1.2 nader te onderzoeken. 

Dat effekt was: In een vreemde kontekst wordt herkenning na niet-semantisch 

leren meer bemoeilijkt dan na semantisch leren. 

Het effekt werd gevonden bij gebruik van de d-scores. 

We gaan nu na of het effekt ook bestaat als we de z-scores, voor de geleerde 

woorden, of de d'-scores gebruiken. 

D t . . d d ) 1) t . . 1 aar oe ~s voor ~e ere woor soort S,V,B en Z apar een var~ant~eana yse 

uitgevoerd op de z- en de d'-scores. 

omdat het effekt slechts voor een vreemde kontekst kon bestaan, zijn 

slechts de scores voor de vreemde kontekst (ex en e 2) gebruikt. 

Om een globale indruk van het effekt te krijgen, zijn in fig.4-6 de over 

de kontekst (ex en e 2) en over de woordsoorten gemiddelde z- en d'-scores 

uitgezet. Omdat de invloed van de kontekst bepaald wordt door herkenning 

in de kontekst te vergelijken met herkenning zonder kontekst {'base-level'), 

staat in fig.4-6 ook de score voor herkenning zonder kontekst aangegeven. 

In tabel 4-3 staan de uitkomsten van de variantieanalyses. 

~ -s 

~f1.S. 

z.t 

• .1 

·I 

ot----o------+--

-./ m.c a.lL 
fig.4-6. 

·7 
.8 

-i .~c a.LL 

met: in e - herkenning in de kontekst. 

all - herkenning zonder kontekst. 

Voor een z-score geldt: worden er meer woorden herkend, dan wordt z kleiner. 

Voor een d'-score geldt: Als het onderscheidingsvermogen groter wordt 

(betere herkenning), wordt d' groter. 

1) De variantieanalyses zijn uitgevoerd per woordsoort, daar een algemene 

analyse gekompliceerd was door het genest zijn van de faktor proefper

sonen {zie tabel B-3-1). 
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Uit fig.4-6 blijkt een interaktie die overeenkomt met het reeds bij 

d gevonden effekt, herkenning in de kontekst wordt t.o.v. herkenning 

zonder kontekst na niet-semantisch leren meer bemoeilijkt dan na semantisch 

leren. Het effekt is d~s niet veroorzaakt door bv. een vreemd gedrag 

van de afleiders. 

De in de verschil~ende analyses gevonden intarakties zijn samengevat in 

tabel 4-3. 

soort gewenste 

woordsoort score p richting 

s z .386 + gewenste richting wil zeggen: 

d .305 + + als effekt 

V z .676 + wordt. 

d .894 + 

B z .052 + 

d .017 + 

z z .163 + 

d .175 + 

tabel 4-3. 

H : effekt van de interaktie is 0. 

D~ kans p geeft de overschrijdingskansvonder H 
0 

aan. 

I 

van fig.4-6 gemeten 

Er blijkt dat de gemeten interaktie slechts voor de d-scores op de B-woorden 

signifikant is, hetgeen niet erg overtuigend is. 

Wel is opvallend dat voor elke woordsoort en elke soort score het effekt 

in de gewenste richting bestaat. 

Dat wil zeggen in alle acht gevallen bestaat het effekt in de gewenste 

richting. 

Men zou hier een tekentoets op kunnen uitvoeren met: 

H : de interaktie heeft geen voorkeursrichting, dus de 
0 

kans op een effekt in de gewenste richting is een half. 

Be overschrijdingskans is dan 0,0039. 

Hetgeen sterk signifikant is. 

~ Met overschrijdingskans wordt bedoeld: de kans onder H dat de gevonden 
0 

verdeling of een nog meer van H afwijkende verdeling wordt gevonden. 
0 
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4.1.4. Het aantal herkenningen in verschillende kondities. 

Tot nu toe is er gekeken naar de dd, de z- en de d'-scores per proefpersoon. 

Bij de interpretatie van gemeten aantallen wordt gekeken naar het totaal 

aantal keren dat een woord in een bepaalde konditie herkend wordt, dus 

opgeteld over de proefpersonen. 

in fig.4-7 is het aantal herkende woorden aangegeven dat in de betreffende 

konditie gemeten is. 

ma.)(. kontekst c1 

2.00 

/00 

all 

kontekst c2 

IOO 
~s. 

lOt> 

n. s 

oJL 

kontekst C x 

~s. 

a. I! 

n.s 

in C 
x 

fig.4-7. 

met: all - herkend zonder kontekst. 

in c- herkend in een kontekst. 

s. - semantisch geleerd. 

n.s.- niet-semantisch geleerd. 

Slechts de eerste responsen zijn gebruikt vanwege het in bijlage 1 gevonden. 

leereffekt t.g.v. de eerste aanbieding. 

De meetpunten binnen één figuur betreffen steeds herkenning van dezelfde 

woorden-. 

Uit de figuren van fig.4-7 blijkt een interaktie tussen de leervariabele 

'leerwijze' en de testvariabele 'aanbieding in kontekst of zonder kontekst' • 
.l 

Een maat voor die interaktie. is d"e X -sco}:"e, be~ek~en.c;I_, ui:t d~ b;!,.j. i~dCSF, 

figuur behorende 2x2-matrix. 
-,..--....".-,.,.., __ -~--·'··"""="·"··o . .::..c .•. -:"'=---=····=· ....,.._,---=---· .-:c.=..:. ..... ____________ : •• -::.=:-.c::: .. ;;;:. .• = .. - -=-~---------,....."....,=----- --"---~---- -·-=·-=-·--,..,_"""i,.j 

Dan blijkt uit tabel B-4-1: 

c
1

: ')(~ 15.98, d.w.z. de interaktie is sterk signifikant, het aantal 

herkenningen in de oude kontekst is na semantisch leren 

relatief groter dan na niet-semantisch leren. 

c
2

: i=. a·. 43 I OOk Signifikant, na niet-SemantiSCh 'leren relatief 

minder herkenningen in de kontekst c2. 

c :~t= 2.65, geen signifikante interaktie. 
x 

1 
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De genoemde interakties zijn ook onderzocht voor de woordsoorten afzonderlijk. 

Dit geeft dan tevens interessante informatie over het gedrag van de 

afzonderlijke woordsoorten. 

In tabel 4-6 staan voor iedere woordsoort en iedere kontekst de bijbehorende 
2 

X-scores (zie tabel B-4-1). 

Met een plusteken (+) is aangegeven of de richting van de interaktie overeen

komt met de richting van de interaktie uit fig.4-7. 

kontekst cl c2 c 
woordsoort 

x 

s .46 + 1.07 + .23 + 

V 12.50 + .76 + .01 

B 6.07 + 5.89 + 3.54 + 

z 3.70 + 3.77 + 1.26 + 

tabel 4-6. 

De bijbehorende matrices staan in tabel B-4-2. 

Vooral B-en V-woorden hebben na semantisch leren relatief (t.o.v. alleen) 

meer voordeel van de oude kontekst dan na niet-semantisch leren. Dit effekt 

is niet signifikant voor S-en Z-woorden. In de vreemde kontekst c 2 worden 

de B-woorden relatief slechter herkend na niet-semantisch leren {zie fig.4.7). 

De andere interakties, die voor een vreemde kontekst (Cx of c
2

) gemeten zijn, 

blijken niet signifikant. 

Wel valt ook hier op, dat op één uitzondering na, de gevonden interakties 

telkens aangeven dat herkenning in de vreemde kontekst na niet-semantisch 

leren slechter gaat dan na semantisch leren. Dit kunnen we met een tekentoets 

toetsen. 

Als onder H geldt: interaktie heeft geen voorkeursrichting, dan geldt voor 
0 

de overschrijdingskans p onder H : 
0 

p = 0,034 

Er is dus redelijk aangetoond dat de interaktie wel een voorkeursrichting 

heeft. 
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4.1.5. Invloed van analoge en afwijkende kontekst. 

Er zijn woorden ter herkenning aangeboden in een kontekst die niet de 

geleerde kontekst was, maar er wel in betekenis op leek, de zgn. analoge 

kontekst. 

De verwachting is dat herkenning in deze analoge kontekst beter zal gaan 

dan herkenning in een vreemde afwijkende kontekst, en dat dit effekt na 

semantisch leren sterker is dan na niet-semantisch leren. 

In het eksperiment zijn slechts s- en Z-woorden in een analoge kontekst 

aangeboden. Voor B- en V-woorden was het moeilijk een analoge kontekst 

te vinden. Vandaar dat de nu vermelde resultaten alleen over s- en Z-woorden 

gaan. 
·'-· 

Kijken we alleen naar de eerste responsen en meten we het aantal herkende 

s- en z-woorden dan vinden we fig.4.8 (voor getallen zie tabel B-5-1). 

f'Y\0-X 

n1' 

fl.O 

10 

,S-woorden Ma. X Z-:::.wc:;>o:t;'den 
\ ' 
I 

nt 
~ :w 

> ~ 10 

a na. a.fw 

fig.4.8. 

n = aantal herkende woorden. 

ana. = in analoge kontekst aangeboden. 

afw. = in afwijkende kontekst aangeboden. 

x- niet-semantisch geleerd. 

o- semantisch geleerd. 

In fig.4.8 blijkt voor zowel s- als z-woorden een interaktie te bestaan 

die met de verwachting overeenkomt. 
l 

Ook hier wordt als maat voor die interaktie genomen de ~-score verkregen 

uit de bij ieder figuur behorende 2x2- matrix (zie B-5-1). 
~ 

Voor s- woorden is 'X= • 345, dus maar een zeer zwak effekt. 
2 

Voor z- woorden is~= 4.68 , een zwak signifikant effekt in de verwachte 

richting. 

Uit fig.4.8 blijkt echter dat de gemeten aantallen wel erg klein zijn. 
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Om de gemeten aantallen groter te maken moeten we alle responsen gebruiken. 

Het leereffekt t.g.v. de eerste aanbieding verwaarlozen we dus even. 

Gebruik van alle responsen levert fig.4.9. 

S-woorden 

0 0 

~ ~ 

..to· Jo 

/0 to 

o.ll afw 
fig.4.9. 

z-woorden 

a.l l a.fw 

x- niet-semantisch geleerd • 

o- semantisch geleerd. 

Ook in fig.4.9 wordt de verwachte interaktie gevonden. Bij toetsing blijkt 

echter: 
2 

Voor S- woorden: "'/.=, 0.14, het effekt is te· verwaarlozen. 
't 

Voor z- woorden: 'X.= 2.22, lang niet signifikant. 

Het effekt is voor alle responsen dus minder duidelijk dan voor de eerste 

responsen. 

Al met al kan gezegd worden dat het effekt er wel was, maar het was niet 

signifikant. 

Dit kan mede veroorzaakt zijn door het kleine aantal waarnemingen waarover 

we beschikten. 
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4.1.6. Samenvatting en interEretatie van de gemeten resultaten van Par.4.1. 

De oude kontekst. 

Er is zeer duidelijk gebleken dat een geleerd woord, dat in de kontekst 

waarin het geleerd is herkend moet worden, gemakkelijk herkend wordt. 

·oe oude kontekst vergemakkelijkt dus de herkenning. 

Dit blijkt vooral doordat de hd-scores sterk signifikant kleiner dan 0 zijn 

(fig.4-4). 

Wel is nog belangrijk hoe het woord geleerd is. 

Na semantisch leren vergemakkelijkt de oude kontekst herkenning sterker dan 

na n±et~semantisch leren. 

Dit blijkt duidelijk uit tabel B-2-3. De verdelingen van de ~d-scores na 

semantisch en niet-semantisch leren verschillen sterk signifikant. 

Ook uit tabel 4-6 blijkt dat de oude kontekst deze invloed vooral na 

semantisch leren heeft. 

Dit gevonden effekt komt overeen met de theoretische voorspelling. 

De vreemde kontekst. 

De theoretische voorspelling was dat een geleerd woord in een vreemde 

kontekst, d.w.z. anders dan de geleerde kontekst, moeilijk herkend wordt. 

De öd-scores zijn na niet-semantisch leren groter dan na semantisch leren. 

Daarom wordt speciaal dit effekt nader bekeken. 

Het niet verwachte effekt wordt inderdaad op verschillende manieren gemeten, 

voor z-,d'-scores én voor de totale aantallen. 

Ondanks dat dit niet verwachte effekt zo vaak gemeten wordt, is het effekt 

nergens duidelijk signifikant. 

Een speciaal punt was de herkenning van een woord in de kontekst die lijkt 

op de geleerde kontekst, maar deze niet is, de zgn. analoge kontekst. 

Uit fig.4-8 en 4-9 blijkt dat z-woorden in de analoge kontekst na semantisch 

leren beter herkend worden, het effekt is echter zwak signifikant. 

Voor S-woorden wordt nagenoeg geen effekt gevonden. 

Algemene konklusie. 

- De oude kontekst vergemakkelijkt de herkenning vooral na semantisch leren. 

- Een vreemde kontekst bemoeilijkt herkenning vooral na niet-semantisch 

leren. 

- We hebben niet kunnen aantonen dat een analoge kontekst herkenning ver

gemakkelijkt. 
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Par.4.2. Wordt het geheel opgeslagen en welke rol speelt het geheel bij 

herkenning: 

4.2.1. Afhankelijkheid in herkenning van samen geleerde woorden. 

Worden samen geleerde woorden bij gezamelijke aanbieding vaak beide wel of 

beide niet herkend. 

Om dit te onderzoeken wordt in tabel 4-7 aangegeven hoe het herkenningspatroon 

van de woorden uit de dubbele cue's s
1
v

1 
en B

1
z

1 
eruit ziet met: 

notatie: 0 woord is niet herkend. 

1 woord is herkend. 

s1v1-cue's B1z 1-cue's. 

s1 
0 1 " 

B1 
1 v1 -..-... z 1 o 

"'~--
0 65 44 109 0 43 16 59 

1 12 39 51 niet semantisch 1 13 80 93 

77 83 160 geleerd. 56 96 152 

·_'X.2= 
l. 

18.14 X=· 53.8 

v1 
s1 

0 1 z1 
B1 

0 1-

0 36 29 65 0 24 11 35 

1 5 90 95 semantisch 1 5 112 117 

41 119 160 geleerd. 29 123 152 
l 

1<2= 'X.= 60.13 71.1 c.'--' 

tabel 4-7. 

In tabel 4-7 zijn alleen eerste responsen 

gebruikt. 

Ter verduidelijking van de matrices: 

Na niet-semantisch leren kwam het 65 keer voor dat van een s 1v 1-cue 

zowel het S-woord als het V-woord niet is herkend. 

l 
In tabel 4-7 staat bij elke matrix de ?C-score aangegeven, die bij de 

interaktie in die matrix hoort. 
l 

Voor een sterk signifikante interaktie ( ~ =1%) moet gelden:Y)6.63. 
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De interakties in tabel 4-7 zijn dus sterk signifikant. Bovendien blijken 
z. 

de ?C-scores na semantisch leren groter te zijn dan na niet-semantisch 

leren. 

Dit houdt in: 

Er bestaat een duidelijke voorkeur om van een dubbele cue beide woorden 

wel of beide woorden niet te herkennen. 

Dit effekt is na semantisch leren sterker dan na niet-semantisch leren. 

Bestaat er een positief verband tussen de herkenbaarheid van woorden, als 

ze wel samen geleerd zijn, maar los van el~aar worden aangeboden. 

Als dit waar is, moet er een afhankelijkheid bestaan tussen de herkenning 

van losse. woorden die wel samen geleerd zijn. 

Om hier iets meer over te zeggen wordt <fig~·4-11 samengesteld. 

Daarin is aangegeven hoe het herkenningspatroon is van 2 woorden 

die samengeleerd zijn, maar los van elkaar aangeboden worden: 

notatie: 0-woord niet herkend. 

1-woord is herkend. 

s,v-cue's B,Z-cue's 

v1 
s1 

0 1 z1 
B1 

0 1 

0 62 49 111 niet-semantisch 0 44 37 81 

1 27 22 49 geleerd. 1 37 34 71 

89 71 160 81 71 152 

~ '2. 

'X <088 'X =.07 

s B 
V 0 1 z 0 1 

0 59 67 126 semantisch 0 63 31 94 

1 13 21 34 geleerd. 1 37 21 58 

72 88 160 100 52 152 

2 
'X=. 80 

2. 
'X =.17 

tabel 4-8 .• 

2 
Uit. de gemeten interakties <.X< 1) blijkt dat er geen enkele reden is om 

een afhankelijkheid te veronderstellen, ook niet na semantisch leren. 
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4.2.2. (00) en 0,0-responsen. 

( 

Theoretisch is voorspeld, dat door het aanbieden van 2 samen geleerde 

woorden vooral na semantisch leren een ekstra toegang tot het geheugenspoor 

ontstaat. 

Dat wil zeggen, het moet voorkomen dat de beide woorden los niet herkend 

worden, terwijl als beide woorden samen aangeboden worden er wel iets 

herkend wordt. 

Dit houdt in dat er meer 0,0-responsen moeten zijn dan (00)-responsen. 

Dit effekt zou niet of minder gelden na niet-semantisch leren. 

0,0-respons; beide woorden los niet herkend. 

(00)-respons; beide woorden samen niet herkend. 

Als we tellen hoe vaak een 0,0-en (00)-respons voorkomt na semantisch leren 

en na niet-semantisch leren, meten we figuur 4-10 (zie voor getallen 

bijlage 4). 

rd' 

.2o 

'" 
{oo) 

2o 

16 

o,o 

fig.4-10. 

(OD) 

x - niet-semantisch geleerd. 

0 - semantisch geleerd • 

n: =aantal 0,0- of (00)-responsen. 

alleen eerste responsen zijn gebruikt. 

De interakties in de figuren van figuur 4-10 zijn interessant. 
:l. 

In tabel B-4-3 is voor deze interakties de bijbehorende X berekend: 

Voor s1v1-cue's plijkt: X.2= 3.87, een zwak signifikante interaktie. 

Voor B1z1-cue's blijkt: 'X-2.= 8.76, een sterk signifikante interaktie. 

Uit de figuren blijkt dat er na semantisch leren minder (00)-responsen 

zijn dan 0,0-responsen, terwijl dit verschil er na niet-semantisch leren 

niet is. 

Na semantisch leren is er dus een ekstra toegang tot het geheugenspoor, 

wanneer men twee samen geleerde woorden tesamen aanbiedt. 
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WJj kunnen ook kijken hoeveel 0,0- en (00)-responsen er gemeten worden 

voor 2 niet samen geleerde woorden. Onze voorspelling was dat er vooral na 

semantisch leren meer (00)-responsen dan 0,0-responsen moeten zijn. 

n'\O.X J Bo 
S V -cue's 

~alge 
B1z2-cue's. 

~ 1 2 

~ 
~· 

20 !lo 

10 10 

(oo) o,o (_oo) qo 
fig.4-11. 

De interaktiesin de .figuren blijken niet signifikant te zijn (zie bijlage 4). 

Wel is opvallend, dat de interakties zodanig zijn, dat er vooral na 

niet-semantisch leren meer (00)-responsen voorkomen. 

Dit is in tegenspraak met onze voorspelling, maar stemt overeen met onze 

bevinding uit Par.4.1 dat een vreemde kontekst herkenning vooral na 

niet-semantisch leren bemoeilijkt. 
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· 4. 2. 3. .!.!.• en ( 11) -responsen. 

Er was de proefpersoon nadrukkelijk gevraagd om bij een dubbele cue eerst 

te kijken of hij beide woorden samen geleerd had. 

Lukte dit niet dan moest hij proberen de woorden afzonderlijk te herkennen. 

Voor ons is interessant of een proefpersoon , als beide woorden herkend zijn, 

na semantisch leren vaker kon aangeven dat hij beide woorden samen geleerd 

had, dan na niet-semantisch leren. 

In figuur 4-12 staan de gemeten aantallen aangegeven. 

20 
lo 

S V -cue's 
1 1 

z 

met: 11 - beide woorden herkend als samen geleerd. - .. 
(11)- beide woorden herkend, maar niet als samen geleerd. 

B z -cue's 
1 

x - niet-semantisch 

geleerd. 

0 - semantisch geleerd. 

!lo n - aantal responsen. 
IO 

tiJ) (11) 

x= 25.1 ' p.( o.os1) 

fig.4-12. 

In bijlage 4 staan de aantallen vermeld. 

Uit fig.4-12 blijkt dat een proefpersoon als beide woorden herkend zijn na 

semantisch leren vaker de eenheid herkend dan na niet-semantisch leren. 

1} Voor de toetsing is de Fisher exact probability test gebruikt. 

p geeft de overschrijdingskans onder H : er is geen interaktie. 
0 



-42-

4.2.·4. Invloed van analoge en afwijkende kontekst. 

Op bladzijde 3Yis al gevonden dat het aanbieden van een geleerd woord in een 

analoge kontekst de herkenbaarheid van het woord niet duidelijk beter 

maakt. 

Een oorzaak daarvan kan zijn dat de zelfbedachte analoge konteksten als 

zodanig niet funktioneerden. In fig.4-12 is aangegeven hoe vaak een woord 

met zijn analoge of afwijkende kontekst als geleerde eenheid herkend is · 

(u~ -respons) • 

ana afw 

n.s 5 6 11 

s 18 2 20 
------+-
23 8 31 

s-woorden. 

ana afw 

n.s 11 9 20 

s 15 3 18 -----t--
26 12 28 

z-woorden. 

·Notatie: ana - aangeboden met analoge kontekst. 

afw - aangeboden met afwijkende kontekst. 

figuur 4-12. 

Als onder H geldt: er is geen interaktie, dan worden de volgende over
o 

schrijdingskansen gemeten (zie ook bijlage 5): 

Voor S-woorden: p ~ • 02 

voor z-woorden: p <. 06 

De interaktie is dus zwak signifikant. 

\ 

Resultaat: De fraktie van de ~A- respon~en in de semantische konditie die 

op de analoge cues gegeven werden, was signifikant groter dan 

de overeenkomstige fraktie in de niet-semantische konditie. 

Dit houdt in dat het herkennen van een eenheid (de ll,-respons) niet alleen 

bepaald wordt door de woorden zelf, maar ook door de betekenis van de woorden. 
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4.2.5.Samenvatting en interpretatie van de resultaten van Par.4.2. 

Uit de sterke afhankelijkheid in tabel 4-7 blijkt zoals voorspeld, dat 

als twee samengeleerde woorden gezamelijk herkend moeten worden, er sterk 

de neiging bestaat om alles of niets te herkennen. De afhankelijkheid 

is na semantisch leren groter dan na niet-semantisch leren, maar is bij 

beide leerwijze sterk signifikant. 

Uit tabel 4-7 blijkt geen afhankelijkheid. Dit impliceert dat ondanks 

het samen leren van woorden in een zin of woordkombinatie, 

de herkenning van de woorden, als men ze los van elkaar aanbiedt, geheel 
...... _ ""-4\. 

onafhankelijk van elkaar is. 

Dit is volgens Andersen en Bower niet mogelijk. 

Uit figuur 4-10 blijkt dat de toegankelijkheid van het geheûgenspoor 

vooral na semantisch leren groter wordt bij het samen aanbieden van 2 

samengeleerde woorden. 

Ook dit komt overeen met onze voorspelling en is volgens Andersen en Bower 

onmogelijk. 

Onze voorspelling dat bij het gezamenlijk aanbieden van 2 niet samen 

geleerde woorden vooral na semantisch leren de toegankelijkheid verslechtert, 

wordt niet bevestigd. 

Wel is opvallend dat de resultaten (niet signifikant) erop duiden dat de 

toegankelijkheid vooral na niet-semantisch leren slechter wordt, overeen-

komstig onze bevindingen in Par.4.1. 

In figuur 4-12 wordt bevestigd dat vooral na semantisch leren het geheu~ 

genspoor kontekst-afhankelijk is, daar er vaker informatie over het 

samengeleerd zijn is opgeslagen dan na niet-semantisch leren. 

Deze kontekst-afhankelijkheid werd door ons aangeduid met de wederkerige 

relatie. Onze voorspelling aan de hand van deze wederkerige relatie 

wordt bevestigd. 

Een resultaat waarover geen voorspelling is gedaan blijkt uit figuur 4-22. 

Vooral na semantisch leren wordt een geleerd woord met een analoge 

kontekst vaker als eenheid herkend dan na niet-semantisch leren. 

Het herkennen van de eenheid wordt niet alleen bepaald door de woorden zelf, 

maar ook door de betekenis overeenkomst tussen woorden. ,-
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Par.4.3. Twee bijzondere punten. 

4.3.1. Verschillen tussen woordsoorten. 

Meerdere malen is gekeken naar de invloed van de kontekst en leerwijze op 

de woordsoorten apart. ·· 

Uit tabel B-2-2 blijken enkele bijzondere resultaten: 

De S-woorden (onderwerpen) blijken het enige woordsoort te zijn, dat vrijwel 

geen voordeel van de oude kontekst heeft. 

Dit verklaart al meteen waarom ook een analoge kontekst de herkenbaarheid 

van s-woorden niet heeft verbeterd. 

De V-woorden (werkwoorden) blijken na semantisch leren erg veel voordeel 

te hebben van de oude kontekst. 

Dit kan veroorzaakt zijn door de centrale rol die een onderwerp in een 

zin vervult, die er bij semantisch leren voor zorgt dat vooral het onderwerp 

goed geleerd is. 

Uit tabel 4-3-1 blijkt dat S-woorden na semantisch leren los vaker herkend 

worden dan na niet-semantisch leren. De V-, B- en z-woorden worden dan 

juist slechter herkend. 

n.s 

s 

s 
71 

88 

V 

49 

34 

B 

71 

52 

z 
71 

58 

woordsoort 

n.s niet-semantisch geleerd. 

s semantisch geleerd. 

tabel 4-3-1. Aantal herkenningen bij losse aanbieding. 

Als een onderwerp zo'n centrale rol speelt houdt dat in dat door het 

herkennen van S-woorden de V-woorden mede herkend worden. 

Men zou hieruit verwachten dat V-woorden meer last hebben van een vreemde 

S dan s-woorden van een vreemde V. Een dergelijk verschil blijkt echter 

niet uit tabel B-2-2. 

Voor de B- en z-woorden wordt een minder vreemd resultaat gevonden. De 

B-woorden hebben na semantisch leren erg veel voordeel van de oude kontekst, 

dit voordeel hebben de z-woorden ook, maar in mindere mate. 

De B-woorden blijken vooral na niet-semantisch leren veel nadeel van de 

vreemde kontekst te hebben. 

Het lijkt aannamelijk dat de z-woorden in de woordkombinaties een min of 

meer centrale rol vervullen, waarmee het resultaat verklaard kan worden. 
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4.3.2. Het volgorde effekt. 

Uit bijlage 1 blijkt dat er een sterk volgorde effekt is (zie effekt 

van faktor E blz. ~0). Geleerde woorden worden in de eerste herkennings

rende veel beter onderscheiden van hun afleiders dan in de tweede ronde. 

Daarom hebben we een aantal hypothesen apart getoetst op eerste responsen. 



r 
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Hoofdstuk 5. 

Par.5.1. Algemene diskussie. 

5.1.1. De voorspellingen uit Par.2.3. 

Onze veronderstellingen in Par.2.3., die tot onze voorspellingen geleid 

hebben, waren de volgende: 

- Tijdens semantisch leren wordt vooral gelet op betekenis-aspekten, 

die mede door de kontekst bepaald worden, waardoor er meer kontekst

afhankelijke opslag plaatsvindt. 

- Tijdens niet-semantisch leren wordt meer op andere aspekten gelet zoals 

leesbaarheid en uitspreekbaarheid, die minder door de kontekst bepaald 

worden. Daardoor wordt tijdens niet-semantisch leren minder kontekst

afhankelijk opgeslagen. 

Vervolgens was onze redenering dat dit verschil tussen geheugensporen na 

semantisch en na niet-semantisch leren, moet blijken uit de effektiviteit 

van de verschillende herkenningscue's, en wel zo, dat naarmate de cue meer 

overeenkomst vertoont met het geheugenspoor, er een grotere kans op 

herkenning is. 

Hieruit volgen 3 voorspellingen: 

- in de oude kontekst is herkenning beter dan herkenning zonder kor.tekst. 

- in eeri vreemde kontekst is herkenning slechter dan herkenning zonder 

kontekst. 

de beide effekten zijn na semantisch leren sterker dan na niet-semantisch 

leren. 

De eerste twee voorspellingen worden geheel bevestigd, de derde voorspel

ling slechts gedeeltelijk. 

Nu hebben we bij de derde voorspelling impliciet en naar blijkt te licht

vaardig, aangenomen dat de effekten van oude en vreemde kontekst symmetrisch 

zijn t.o.v. de herkenning zonder kontekst. 

Achteraf gezien had onze redenering op dit punt als volgt moeten luiden: 

- na semantisch leren zijn de geheugensporen sterk kontekst-afhankelijk, 

waardoor losse woorden vrij sterk afwijken van het geheugenspoor !bijna 

even sterk als woorden in een vreemde kontekst) en dus bijna even slecht 

herkend worden als woorden in een vreemde kontekst. 
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na niet-semantisch leren zijn de geheugensporen weinig kontekst-afhankelijk, 

waardoor losse woorden weinig afwijken van het geheugenspoor (bijna even 

weinig als woorden in de oude kontekst) en dus bijna even goed herkend 

worden als woorden in de oude kontekst. 

We lichten dit toe in fig.S-1, 

Links staan de voorspellingen uit Par.2.3, rechts zijn de herziene aannames 

bij de derde voorspelling in de figuur verwerkt • 

0100 t 
hQr\.t(M
v'\Ï~. 

OUd nioo 1' Herzien 

Met de herziene aannames komt het figuur overeen met het algemene resultaat 

van Par.4.1. 

We bespreken hieronder enkele meer gedetailleerde resultaten aan de hand 

van de herziene aanname bij de derde voorspelling: 

- Het effekt van de leerwijze (faktor S, bij~ 1) was 'sterker' dan 

verwacht. Uit de herziene aanname volgt dat n~ semantisch leren Ad 

kleiner dan nul is en Ed na niet-semantisch leren groter dan nul is,· 

hetgeen het onverwachts sterke effekt verklaart. 

- Het effekt van de interaktie van leerwijze en kontekst (faktor KS, 

bijlage 1} was minder sterk dan verwacht. Uit de herziene aanname volgt 

dat na semantisch leren ~ in de vreemde kontekst weinig van nul verschilt 

en hd na niet-semantisch leren meer van nul verschilt, waarmee het · 

onverwachts zwakke effekt verklaard is. 

- Het effekt van de kontekst is, zoals verwacht, zeer sterk. Onze herziene 

aanname heeft geen invloed op de sterkte van dit effekt, daar dit 

effekt onafhankelijk van de leerwijze is. 

-De 0,0- en (00}- responsen, Par.4.2. 

Uit fig.4-10 blijken er na niet-semantisch leren voor twee samen geleerde 
'• 

woorden ongeveer evenveel 0,0- als (00}-responsen te zijn. We meten 

dus niet dat na niet-semantisch leren door het ter herkenning aanbieden 

in de oude kontekst een ekstra toegang tot het geheugenspoor ontstaat 

t.o.v. aanbieding zonder kontekst. Dit is overeenkomstig de herziene 

aanname. 
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Uit fig.4-11, blijken er na semantisch leren voor 2 niet samen geleerde 

woorden ongeveer evenveel (voor B
1
z

2
-cue's zelfs iets meer) 0,0- als 

(00)-responsen te zijn. We meten dus niet dat na semantisch leren de 

toegankelijkheid van het geheugenspoor door de vreemde kontekst slechter 

wordt, ook overeenkomstig de herziene aanname. 

5.1.2. De controverse tussen Anderson en Bower enerzijds en Foss en 

Harwood anderzijds. 

Onze verklaring dat de controverse (Par.2.5) veroorzaakt kan zijn 

door het verschil in leerwijze wordt bevestigd. 

Na semantisch leren is de herkenning in de oude kontekst beter en is er 

een ekstra toegang tot het geheugenspoor, als men twee samen geleerde 

woorden aanbiedt. Hiermee is in principe de door Foss en Harwood gevonden 

ongelijkheid verklaard. 

Evenzo blijkt na niet-semantisch leren de ongelijkheid van Anderson en 

Bower mogelijk te zijn daar na niet-semantisch leren herkenn~ng in de 

oude kontekst weinig beter is en er geen ekstra toegang tot het geheugen

spoor ontstaat bij het aanbieden van twee samen geleerde woorden. 

5.1.3. De voorspellingen uit Par.2.5. 

In Par.2.5 werden op 3 punten voorspellingen gedaan door ons en door 

Anderson en Bower die strijdig waren met elkaar. 

Twee van onze voorspellingen worden bevestigd, waarmee dus twee voor

spellingen van Anderson en Bower weerlegd zijn. 

- Biedt men twee samen geleerde woorden los van elkaar ter herkenning 

aan, dan zijn de herkenningen van de woorden onafhankelijk van elkaar. 

- Biedt men twee samen geleerde woorden gezamelijk ter herkenning aan, 

dan ontstaan na semantisch leren een ekstra toegang tot het geheugen-

spoor. 

Onze derde voorspelling wordt niet bevestigd. 

Biedt men twee niet samen geleerde woorden samen ter herkenning aan, 

dan blijkt niet dat de toegankelijkheid van het geheugenspoor slechter 

wordt. 

Zoals voorspeld blijkt dat, als twee samen geleerde woorden beide herkend 

zijn, de proefpersonen na semantisch leren vaker konden aangeven dat de 

woorden samen geleerd waren dan na niet-semantisch leren. 
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Bovendien blijkt in Par.4.2.4, dat het herkennen van twee woorden als 

eenheid, mede bepaald wordt door de betekenis van de woorden. 

Dit geeft aan dat na de semantische oriëntatietaak, in overeenstemming met 

onze veronderstelling, op de betekenis gelet wordt en bij het niet-semantisch 

leren niet of zeer weinig. 

Par.S.2. Algemene konklusie. 

De toegankelijkheid van het geheugenspoor blijkt afhankelijk te zijn 

van de aard van het geheugenspoor en van het type terugzoekcue. 

De aard van het spoor wordt bepaald door de wijze waarop geleerd is. 

Het Encoding-Specifity-Principle van Tulving en Thomson blijkt dus ook 

te gelden als men alleen naar herkenning kijkt van woorden die in een zin 

of in een woordkombinatie geleerd zijn. 

M.b.v. Andersen en Bower's theorie is het onmogelijk enkele gevonden 

gegevens over herkenning te ~erklaren. 

De besproken resultaten van Andersen en Bower kunnen wel verklaard worden 

m.b.v. ons principe van variabele toegankelijkheid van het geheugenspoor. 

We hebben hier een indikatie dat het principieel onjuist, althans 

onvolledig is, om reeall te verklaren met het al dan niet opgeslagen zijn 

van relaties, zoals Andersen en Bower doen. 
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Bijlage 0: 

De gebruikte scores: 

In bijlagen 1,2 en 3 worden afgeleide scores gebruikt. 

we geven hier (bijlage 0) aan waarom ze zijn gebruikt en hoe ze tot stand 

komen. 

z-score. 

Een proefpersoon heeft van de woorden in een bepaalde konditie een aantal 

woorden herkend. 

Herkennen wil zeggen, dat de proefpersoon van een woord aangeeft dat hij 

het in de voorafgaande oriënteringsfase gezien heeft. 

De konditie wordt bepaald door hoe het woord geleerd is (semantisch of 

niet-semantisch) en in welke kontekst het ter herkenning aangeboden wordt. 

Er kan per proefpersoon een kans p op herkenning van een woord in die 

konditie geschat worden. 

Willen we op deze kansen een variantieanalyse uitvoeren dan is een 

probleem dat deze kansen moeilijk als normaal verdeeld beschouwd kunnen 

worden. 

Bovendien zegt een bepaald verschil tussen kansen op een gemiddeld nivo 

minder dan datzelfde verschil tussen kansen op herkenning op een hoog of 

laag nivo ('bodem• en 'plafond' effekten). 

Wij willen verschillen tussen kansen op een hoog of laag nivo sterker 

benadrukken. 

Om deze twee redenen worden de gemeten kansen als volgt omgezet in een 

z-score. 

z 

De kans p op herkenning wordt gemeten, vervolgens kan de bijbehorende 

z-waarde berekend (cq.opgezocht) worden. 

Uit de formule en het plaatje blijkt, dat als de kans 

p klein is de bijbehorende z-waarde groot is. 

In de zeldzame gevallen dat een proefpersoon in een bepaalde konditie 

geen enkel woord herkende, zou de bijbehorende z-waarde oneinrUg zijn. 
1 Om dit te voorkomen is in die situaties de kans p gesteld op 2il , waarbij 

n het aantal ter herkenning aangeboden woorden is. 
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d'-score. 

De z-score heeft een nadeel. Een proefpersoon kan een hoog kriterium hebben, 

dus weinig hArkennen, maar ook een laag kriterium hebben en veel herkennen. 

Hierdoor ontstaat een ekstra grote variantie in de z-scores. 

Heeft een proefpersoon een hoog kriterium, dan zal hij weinig afleiders 

herkennen, heeft hij een laag kriterium, dan herkent hij ook meer afleiders. 

We korrigeren voor kriterium-verschillen tussen kondities en/of tussen 

proefpersonen door een nieuwe maat, de d'-score als volgt te definiëren: 

d'= z -z x g 
met: z := z-score voor geleerde woorden in 

g 
bepaalde konditie. 

z := z-score voor niet geleerde woorden x 
die equivalent zijn met de 

geleerde woorden. 

Een d'-score geeft aan hoe een proefpersoon geleerde woorden kan onder

scheiden van zijn afleiders en is onafhankelijk van het kriterium 

van de proefpersonen. Daarom wordt de d'-score in het vervolg het 

onderscheidingsvermogen genoemd. 

Uit d'= z -z blijkt dat als d' groot is het x g 
onderscheidingsvermogen ook groot is. 

Deze d'-maat komt uit de signaal-detektie-theorie (zie bv. Coombs, 

Dawes en Tversky, 1970) en wordt vaker gebruikt in onderzoek naar 

herkenning van woorden (Brown, 1975). 

Ad-score. 

Er is nu nog één probleem. Een d'-score kan in een bepaalde konditie 

groot of klein zijn doordat de woorden in die konditie toevallig ekstra 

makkelijk of moeilijk zijn. 

Aangezien gedurende het gehele eksperiment in een bepaalde konditie 

dezelfde woorden voorkwamen zou dit invloed hebben op de algemene 

resultaten. 

Hiervoor kunnen we ook een korrektie invoeren. 

Elke proefpersoon heeft ieder woord twee keer moeten herkennen,één maal 

zonder kontekst en één maal in een kontekst. 

Voor beide herkenningen wordt een onderscheidingsvermogen d' gemeten. 

We korrigeren door het verschil van beide d'-scores te gebruiken. 
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Dit verschil noemen we de Ad-score met: 

.ó..d= d' - d' rj c 
met d'r:= onderscheidingsvermogen voor 

woorden zonder kontekst. 

d' := onderscheidingsvermogen 
c 

voor woorden in een kontekst. 

Een ~d-score geeft het onderscheidingsvermogen van een proefpersoon 

voor woorden zonder kontekst t.o.v. het onderscheidingsvermogen voor 

dezelfde woorden in een kontekst. 

De 6d-score geeft dus direkt de invloed van de kontekst aan. 

AlsAd groter is dan nul, dan worden de woorden 

zonder kontekst beter onderscheiden van hun 

afleider dan woo~den in een kontekst( Ad) o~d ·~ '> d' c) • 

De eksakte opbom.r van de d-scores voor s- en V-woorden in de verschillende 

konteksten staat in schema B-0-1 aangegeven (Voor B-1 en z-woorden gaat 

alles precies analoog). 

De cue waarin de betreffende woorden zijn aangeboden, het woord waar het 

om gaat is telkens onderstreept. 

De geschatte kans p op herkenning: 

aantal herkenningen van het onderstreepte woord. 
p = 

aantal aanbiedingen van de cue. 

De z-score die volgt uit de geschatte kans p. 

De d'-score, die volgt uit de z-score voor de woorden en voor de afleiders 

van deze woorden. 

De Ad-score, die volgt uit de d'-score voor de woorden in de kontekst en 

zonder kontekst. 

De index van de verschillende soorten scores geven aan in welke kontekst 

de woorden aangeboden zijn. 

Bij de p-,z-,d'-, d-scores staat tussen haakjes aangegeven voor welke 

woorden de score gemeten is. 

De onderstreepte woorden zijn telkens dezelfde als de woorden die de 

eronder aangegeven losse cue's vormen. 

Voor de oude kontekst c
1 

en de vreemde geleerde kontekst c
2 

zijn om de 

score voor afleiders te bepalen, dezelfde afleiders gebruikt. 



s-woorden 

oude kontekst c
1 

cue kans score 

X V~ p (X )-+ z (X ) 
-s c

1 
s c

1 
s 

s 1v 1~ p (s)-+ z (s) 
- cl . cl 

..."..,.-..,....., 
dI (S) 

Cl. 

!s--+ p~(Xs)-+ zp(Xs) 

..ê_ __., pf(S) ~ ZJS(S) 

~~si(S) 
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vreemde geleerde 

kontekst c2 

cue kans score 

X ~ p ..A (X ) ~ z (X ) -s ,_ s f; s 

.Ë_ _. pp(S) --.. zf;(S) 

d 1 jll(S) 

= d I ( S) -d I ( 8 ) Ll d ( S ) 
cl fJ c2 

= d 1 (S)-d 1 (S) 
c2 jll 

v-woorden 

oude kontekst c
1 

cue kans score 

SX ~ p (X )~ z (X ) -v c
1 

v c
1 

v 

s
1
v

1
..,. p (V)_,. z (V) 

- cl cl 

d 1 (V) 
cl 

~v ~ pp(Xv)_". z~(Xv) 

V -> Pp5 (V) ~ z!l5 (V) 

d 1)1 {V) 

vr~emde geleerde 

kontekst c2 

cue kans score 

SX ~ p (X )4- z (X ) 
-v c 2 v c

2 
v 

s 1v2~p (V) ~ z (V) 
- c2 c2 

dI (V) 
c2 

X -+ p (X ) ~ z ,~,(X ) 
-v f' V 1' V 

V ~ pnf(V) -+ z (V) 
- 1' flJ -=---

d1p(V) 

vreemde niet-geleerde 

kontekst c 
x 

cue kans score 

X X ~ p (X )-+ z (X ) 
~ V C S C S 

x x 
SX -...P (S) -+ z (S) 
-V C C 

x x 
-,...----,-
d·1 · · {S) 

c 
x 

!s-+ pj15(Xs)_,. 

..ê. -+ p~(S) _,. 

z (X ) 
'/J s 

zp.!(S) 

b.d (S) 
c 

x 

d
1
fJ(S) 

= dI c ( S) -dI s6 ( S) 
x 

vreemde niet-geleerde 

kontekst c 
x 

cue kans score 

xx."..p (X)~z (X) s-v ·c v c v 
x x 

X V -+ p (V) ~ z (V) s- ··c c 
x x 

dI (V) 
c x 

~V --+ pp (XV)-+ Z~ (X) 

V _,. p~(V) -+ zp.5(V) 

d 
1~ (V) 

dI (V) -dI (V) .ó.d (V) = dI (V) -dI oS (V) t\d (V) = 
cl f'l c2 c2 r · ex 

Schema B-0-1. 
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Bijlage 1: 

De globale analyse op 1:!1 d-scores. 

De globale analyse houdt een variantieanalyse van alle gemeten ad-scores in. 

Per proefpersoon zijn er 12 ~d-scores gemeten: 

één voor elke kombinatie van woordsoort en kontekst. 

De woordsoorten waren S,V,B en z. 
De 3 konteksten waren: c

1
, oude kontekst. 

c2 , vreemde geleerde kontekst. 

C , vreemde niet geleerde kontekst. x 
De volgende faktoren zijn gebruikt: 

faktor nivo's betekenis 

V 

O:V 

K 

s 
E 

c 

B 

P:B 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

8 

4 

woorden uit zinnen of uit woordkombinaties. 

eerste woord (S en B) of tweede woord (V en Z) uit zinnen 

en woordkombinaties (0 is genest onder V). 

vreemde kontekst ex of vreemde geleerde kontekst c2 of oude 

kontekst cl. 
niet-semantisch of semantisch geleerd. 

eerst losse woorden of eerst dubbele woorden aangeboden bij de 

test. 

als eerste en derde of als tweede en vierde aangeboden bij de 

test. 

blokken, dummy variabele. 

proefpersonen genest onder blokken. 

Hoe de proefopzet in elkaar zat blijkt uit schema 1. 

P is stochastisch, de overige faktoren zijn vast beschouwd. 

De 'dummy'-variabele B werd ingevoerd om er proefpersonen onder te kunnen 

nesten, waardoor het mogelijk werd de juiste 'errortermen' te bepalen 

m.b.v. een standaardprocedure. 
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faktoren Blok 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

E=l C= 

S=1 C-=2 

E=2 C-=1 

V=1 
C=2 

E=1 C=1 

S=2 
C=2 

E=2 C=1 • 
C=2 :lf 

E=1 
C-=1 -x 

S=1 C-2 

E=2 C=1 

V=2 
C=2 

E=1 
C=1 

S=2 
C=2 

E=2 C=1 
C-=2 

Schema 1. 

Elk kruisje staat voor 24 waarnemingen, nl. één voor elke kombinatie van 

K en 0 aan elk van vier proefpersonen. 

Kruisjes waarin waarnemingen van dezelfde proefpersonen voorkomen zijn verbon

den door een lijn. 

Er werd nu eerst een variantieanalyse uitgevoerd met de volgende faktoren: 

faktor nivo's 

V 2 

O:V 2 

K 3 

B 8 

P:B 4 

{ P stochastisch, overige variabelen vast) 

In tabel B-1-1 zijn definitief getoetste variantiebronnen aangegeven 

met een streepje. De rest is óf 'errorterm' óf wordt verder uitgesplitst. 
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Resultaten van deze eerste variantieanalyse staan in tabel B-1-1. 

Bron KS.• DF GKS Toetsen tegen F-waarde 

-V 0.93 1 ·0.93 VP:B 1.17 

-K 32.61 2 16.31 KP:B 47.21 

B 7.93 7 1.13 P:B 1.29 

-O:V 6.86 2 3.43 OP:VB 7.02 

P:B 21.02 24 0.88 niet toetsbaar 

-VK 1.81 2 0.90 VKP:B 2.80 

VB 32.07 7 4.58 VP:B 5.76 

KB 11.55 !4 0.82 KP:B 2.39 

VP:B 19.10 24 0.80 niet toetsbaar 

-OK:V 6.16 4 1.54 OKP:VB 4.80 

OB:V 7.09 14 0.51 OP:VB 1.04 

KP:B 16.58 48 0.35 niet toetsbaar 

VKB 2.79 14 0.20 VKP:B 0.62 

OP:VB 23.45 48 0.49 niet toetsbaar 

VKP:B 15.50 48 0.32 niet toetsbaar 

OKB:V 8.53 28 0.30 OKP:VB 0.95 

OKP:VB 30.82 96 0.32 niet toetsbaar 

tabel B-1-1. 

De dummy variabele B is op zich niet interessant en diende alleen om de 

stochastische variabele P onder te kunnen nesten, waardoor de korrekte 

errortermen nu bepaald zijn. 

De kwadratensommen voor B, en die voor de interakties met B, kunnen nu 

uitgesplitst worden in kwadratensommen behorende bij de oorspronkelijk te 

onderzoeken variantiebronnen. 

Hierbij geldt het volgende: wanneer een kwadratensom bij de faktor A 

uitgesplitst kan worden in de kwadratensommen bij de faktoren a 1 ,a2 •••• ak, 

dan is toetsing van de hypothese dat A geen effekt heeft equivalent 

met een simultane toetsing van de k hypotheses: 

de faktoren a. {i=1 •.•• k) hebben geen effekt. 
~ . 
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De uitsplitsing en toetsing van de verkregen kwadratensommen wordt aangegeven 

in tabel B-4-2. 

waarin: 

waartegen getoetst wordt errorterm 

simultaan De variantiebron (uit tabel B-4-1) waarvan de kwadratensom 

uitgesplitst wordt. 

uitgesplitst De variantiebronnen, waarvan de kwadratensommen samen de simul

taan getoetste kwadratensom leveren. 

errorterm 

naam KS 

P:B 21.02 

simultaan B 7.93 

.41 

.14 

.40 

df GKS 

24 .88 

7 1.13 

1 .41 

1 .14 

1 .40 

1 1. 71 

1 .62 

F 

.. 1. 29 

.47 

.16 

.45 

1.94 

• 70 

uitgesplitst VS 

VE 

vc 

SE 

SC 

EC 

VSEC 

1. 71 

.62 

4.41 

.24 

1 4.41 5.01 

1 . 24 • 27 

errorterm KP:B 16.58 48 

simultaan KB 

uitgesplitst VKS 

VKE 

VKC 

KSE 

KSC 

KEC 

VKSEC 

11.55 14 

.19 

5.35 

.40 

1.97 

1.39 

1. 72 

.52 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

errorterm OP:VB 23.45 48 

simultaan OB:V 7.09 14 

uitgesplitst OS:V 

OEV 

OC:V 

OSE:V 

OSC:V 

OEC:V 

OSEC:V 

.17 

2.22 

.02 

1.50 

1.37 

1. ?.n 

.62 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

.35 

.82 

.20 

2.67 

.20 

.99 

• 70 

.86 

.26 

.49 

.51 

.08 

1.11 

.01 

• 75 

.69 

.60 

.31 

2.39 

.57 

7.64 

.57 

2.82 

2.00 

2.46 

• 74 

1.04 

.17 

2.26 

.02 

1.53 

1.41 

1. 22 

.63 

naam 

VP:B 

VB 

s 
E 

c 

VSE 

vsc 

VEC 

SEC 

KS df 

19.10 24 

GKS 

.80 

F 

32.07 

6.96 

20.04 

.39 

1.09 

1.25 

1.02 

1.31 

7 4.58 5.76 

1 6.96 8.70 

1 20.04 25.05 

1 .39 .48 

1 1.09 1.36 

1 1.25 1.56 

1 1.02 

1 1.31 

1.28 

1.64 

VKP:B 15.50 48 .32 

VKB 

KS 

KE 

KC 

VKSE 

VKSC 

VKEC 

KSEC 

2.79 14 

2.08 

.19 

.06 

.04 

.26 

.01 

.17 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

OKP:VB 30.82 96 

OKB:V 8.53 28 

OKS:V 

OKE:V 

OKC:V 

OKSE:V 

OKSC:V 

OK€C:V 

OKSEC:V 

.22 

2.58 

.62 

.96 

. 75 

1.93 

.47 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

.20 

1.04 

.09 

.03 

.02 

.13 

.00 

.08 

.32 

.30 

.06 

.65 

.16 

.24 

.44 

.48 

.12 

.62 

3.24 

.28 

.09 

.06 

.41 

.01 

.25 

.95 

.19 

2.02 

.50 

• 75 

1.38 

1. 50 

.38 

tabel B-4-2. 



-59-

Bespreking en interpretatie van de signifikante effekten: 

om de tekst niet al te ingewikkeld te maken wordt een lage Ad beschreven 

als 'goede herkenning', en een hoge Ad als 'slechte herkenning'. De lezer 

realizere zich echter dat d aangeeft een verschil in onderscheidingsvermogen 

binnen proefpersonen en binnen woorden, tussen los én in een kontekst 

aangeboden woorden, waarbij het onderscheidingsvermogen bepaald wordt 

door het verschil in 'hits' en 'false'alarms'. 

In de figuren worden telkens de gemiddelde 4d-scores aangegeven. 

l\d.t 
K 

2 
variantiebron K; F28 = 47.21; p<.01 ./ 

Herkenning in de oude kontekst (c 1) 

gaat beter dan herkenning in de 

vreemde kontekst (Cx of C2) • 

c +---~--------~~~----~--
-·/ 

S variantiebron S; F;4 = 8.70; p<.01 

Na semantisch leren (s) is de herkenning ·' 

in de kontekst beter dan zonder kontekst, 

terwijl nä niet-semantisch leren (n.s) 

herkenning in de kontekst slechter 

gaat. 
-·' 

O:V variantiebron O:V; F~8 = 7.02; p<.01 ~Jf 

)K:V 

Herkenning in een kontekst is van 

S-woorden veel slechter dan van 

V-woorden, de B-woorden gaan niet 

zoveel slechter dan z-woorden. 

variantiebron OK:V; 
4 

F
96 

= 4.80; p<.01 
t) 

De S-woorden hebben relatief nadeel 

van de oude kontekst, weinig invloed van 

ex en nadeel van c2 • 

De v-woorden hebben relatief een klein 

voordeel van de oude kontekst, voordeel 

van de vreemde kontekst c
2 

en geen 

invloed van C . x 

.I 

-.1 

tJd.t 

./ 

0 

-./ 

c-2 

ex 

cl 

0 relatief: ten opzichte van andere woordsoorten. 

c, 
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De B-woorden hebben relatief voordeel van de oude kontekst, geen invloed 

van de vreemde kontekst ex en nadeel van c 2 • 

De z-woorden hebben relatief voordeel van zowel de oude kontekst'c
1 

als de 

vreemde kontekst ex en c 2 . 

1 
E variantiebron Ei F24 = 25.05i p~0.01 

Als eerst enkele cues aangeboden worden 

is d 0, d.w.z. woorden eerst zonder 

kontekst aangeboden worden beter herkend 

dan woorden later aangeboden in de 

kontekst. 

Als eerst dubbele cues aangeboden worden 

d 0, d.w.z. woorden eerst in de kontekst 

aangeboden worden beter herkend dan 

later zonder kontekst. Dit houdt 

dus in dat de eerste aanbieding van cues 

van een woordsoort veel betere herkenning 

geeft dan de tweede aanbieding. 

EC variantiebron EC i F~4 = 5. 01 i p .(.OS 

Het blijkt dat de cues die op het eerst 

aangeboden blad (zie beschrijving ekspetiment 

Hst 3) staan veel beter herkend worden 

dan woorden op het derde blad. 

De cues op het tweede blad gaan niet 

zoveel beter dan die op het laatste blad. 

2 
KS variantiebron KS; F48 = 3.24; p(.OS 

Na semantisch leren is herkenning in de 

oude kontekst veel beter dan na niet

semantisch leren. In de vreemde kontekst C 

en c
2 

is herkenning na semantisch leren 

niet zoveel beter dan na niet-semantisch 

leren. 

x 

./ 

-,, eu·st 
enkeL' 

./ 

o+----'::....::-r----

-·' tweede cu.e. 
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2 
rKE variantiebron VKE; F48 = 7.64; p~O.Ol 

zat 
.ó .f 

0 t---+'..;.._-~=="'~~-...:::...o:::---.k.~e~Q.r:s-\

!2-V\\(12.\ 
0 

-.s-

Als een woord eerst in de oude kontekst herkend moet worden blijkt dit erg 

goed te gaan t.o.v. de volgende herkenning zonder kontekst. 

Is de volgorde van aanbieding andersom dan is het effekt minder sterk. 

Het effekt komt zowel bij woorden uit zinnen als uit korobinaties voor. 

Nu blijkt echter dat bij zinnen herkennen in een vreemde kontekst C 
x 

herkenning veel moeilijker is als eerst de losse woorden en daarna 

herkenning in de kontekst moet gebeuren. Bij woorden uit korobinaties 

geldt dit effekt juist voor herkenning in de vreemde kontekst c
2

• 
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Bijlage 2 

Enkele gemiddelde ód-scores nader bekeken: 

Bij verwerkingswijze s
1 

is op de gemeten,Ad-scores een variantieanalyse 

uitgevoerd. 

Daarmee kunnen konklusies getrokken worden over de verschillen tussen de 

~d-scores in de verschillende kondities. 

Over de gemeten waarden van de Ad-scores in een bepaalde konditie wordt 

echter niets gezegd, terwijl juist die gemeten waarden van Ad-scores 

interessante informatie geeft, immers: 

Een ~d-score is het verschil tussen de 'herkenbaarheid' alleen en 

de.'herkenbaarheid' in de kontekst. 

Is de Ad-score groter dan nul, dan is dus de herkenbaarheid zonder 

kontekst beter dan herkenbaarheid in de kontekst. 

Is de Äd-score kleiner dan nul, dan geldt het tegengestelde. 

Hieruit blijkt dat de gemeten waarden van de d-scores iets zegt over de 

invloed van de kontekst op de herkenning. 

Daarom worden de Ad-scores in een bepaalde konditie direkt op hun waarde 

bekeken. 

We nemen aan dat de Ad-scores normaal verdeeld zijn. De gemiddelde Ad-score 

kan berekend en de variantie kan geschat worden. Met behulp van een 

t-toets kunnen we dan iets zeggen over het gemiddelde van een gevonden 

verdeling. 

In tabel B-2-1 bestaat iedere verdeling uit Ad-scores voor woorden die in 

een bepaalde kontekst(Cx' c1 of c
2

) ter herkenning zijn aangeboden na 

semantisch of niet-semantisch leren. 
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In tabel B-2-1 zijn slechts eerste responsen gebruikt!). 

kontekst leerwijze d s2 t 

c x ns .27 .46 3.18 ** 
s .10 .56 1.07 

c2 ns .29 .59 3.02 ** 
s .13 .59 1.35 

ei ns -.18 .58 -1.89 

s -.66 .44 -7.96 * * 

tabel B-2-1, met n = 64 en = 63. 

Verklaring van de symbolen: 

C : woorden in de vreemde niet geleerde kontekst aangeboden. x 
c2 : woorden in de vreemde geleerde kontekst aangeboden. 

c1 : woorden in.de oude kontekst aangeboden. 

d: gemeten gemiddelde ód-score in de betreffende konditie. 

s2
: geschatte variantie. 

n aantal waarnemingen. 

V aantal vrijheidsgraden. 

t = 

signifikantie is aangegeven met: 

~-als~= 0.05 (bij tweezijdige toetsing) 

*~-als~= 0.01 

1) eerste responsen: alleen die responsen worden bekeken 

waarbij de losse cues als eerste werden aangeboden en daarna 

pas de dubbele cues. 
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Er kan ook gekeken worden per afzonderlijke woordsoort S,V,B of z'. 

Dat levert tabel B-2-2 waarbij n=16 en 'Y=15. 

s-woorden v-woorden 

leerwijze d 2 d 
2 

t kontekst s t s 

c ns .22 .48 1.27 c ns .23 .41 1.44 
x x 

s .18 .93 .75 s .18 .29 1.34 

* .04 .24 .33 c2 ns .47 .94 1.94 c2 ns 

s .37 .56 1.98* s -.10 .38 -.65 

cl ns .18 • 72 .85 c1 ns .29 .48 -1.67 

s -.11 .43 -.67 s -.88 .30 -6.2s** 

B-woorden z-woorden 

leerwijze 2 d kontekst d s t 

* c ns .40 .43 2.44 c ns .24 
x x 

s .06 .73 .21 s -.03 
~ 

c2 ns .52 .60 2.69 c2 ns .11 

* s .36 .49 2.06 s -.10 

cl ns -.38 .48 -1.94 cl ns -.24 

s -.92 .36 -10.22~ s -.72 

tabel B-2-2. 

Bij tabel B-2-1 en tabel B-2-2 is de nulhypothese: 

H r gemiddelde van verdeling is 0. 
0 

2 
t s 

.59 1.25 

.38 -.19 

.50 .62 

.82 .44 

.63 -1.21 

.32 -s.o9** 

Er is aangegeven waar de H verworpen kan worden (eenzijdige toetsing) • 
0 

~ - verwerpen met ~ = 0. OS 

~ *- verwerpen met ,o<.= 0. 01 

De resultaten uit tabel B-2-1 zijn goed interpreteerbaar (zie ook hst 4) • 

De resultaten uit tabel B-2-2 zijn minder duidelijk. 

Het is mogelijk om verdelingen met elkaar te vergelijken. Er wordt 

gekeken of de gemiddelde ~d na semantisch leren en na niet-semantisch 

leren van elkaar verschilt. 

Er is geen onderscheid gemaakt naar woordsoorten. 
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leerwijze 
2 ~ 2 

kontekst ..6.d s x s t126 n 

c ns ...,"7 .47 0 ~I 

.17 .51 1.35 x 
s .10 .56 

c2 ns .29 .59 .16 .59 1.18 
s .13 .59 

c1 ns .18 .58 ** .48 .51 3.80 
s -.66 .44 

tabel B-2-3. 

-met: x =.Ad -Cid ns s 

2 2 2 
s = · ( vs +vs ) I 2 v n ns s 

-x~ ~ r.~W t=w-s n+n n 

De nulhvnothP.se.~is 'R: : 
~. 0 verc'leli.naen zijn gelijk. 

Het blijkt dat H slechts ''erv.rorpen kan worden voor herkenning in de oude 
0 

trontekst. 
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Bijlage 3 

Enkele gerichte analyses op z- en d'-scores: 

Bij s1 en s
2 

zijn voor de analyse telkens Ad-scores gebruikt. In s
3 

I 

worden de z-scores en de d-scores gebruikt speciaal om het effekt van 

de vreemde kontekst (Cx of c
2

) te onderzoeken. 

- de z-score voor woorden in een konditie wordt per proefpersoon direkt 

bepaald door het aantal woorden dat door de proefpersoon herkend is. 

- de d'-score wordt bepaald door de z-scores van een proefpersoon voor 

geleerde woorden en de afleiders van deze woorden van elkaar af te 

trekken (zie bijlage 0). 

Op de verkregen z-scores wordt voor iedere woordsoort (S,V,B en Z) een 

variantieanalyse uitgevoerd. 

Hetzelfde wordt ook gedaan voor de d'-scores. 

Er werd op zowel voor de z-scores als de d'-scores en voor iedere 

woordsoort apart dezelfde variantieanalyse uitgevoerd. In die analyse 

werden de volgende faktoren gebruikt. 

c. C=1: herkenning in kontekst c . x 
C=2: herkenning in kontekst c2. 

L. L=1: herkenning in een kontekst. 

L=2: herkenning zonder kontekst. 

s. S=1: herkenning na niet-semantisch leren. 

S=2: herkenning na semantisch leren. 

P. proefpersonen op 8 nivo's, stochastiese variabele. 

Slechts de eerste responsen van proefpersonen zijn gebruikt, omdat al 

eerder gebleken is dat de eerste responsen veel zuiverder zijn dan de 

tweede responsen (zie bijlage 1). 

Hierdoor waren er per nivo van LS slechts 8 waarnemingen. De waarnemingen 

van ex en c 2 zijn van dezelfde proefpersonen. De faktor proefpersonen 

is dus genest onder de faktor LS. 

Aangezien er 8 variantieanalyses zijn uitgevoerd zijn de resultaten 

hiervan samengevat in tabel B-3-1. 

Daarin staat per faktor de overschrijdingskans aangegeven van de 

nulhypothese: de faktor heeft geen effekt. 
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B-woorden z-woorden s-woorden v-woorden 

z d z d z d z d 

c .085 .103 .035 .065 .000 .000 .068 .047 

L .050 .054 .312 .608 .316 .028 .898 .709 

s .275 .130 .903 .619 .135 .473 .610 .570 

CL .015 .043 .860 .429 .251 .134 .888 .658 

CS .694 .242 .423 .499 .792 .341 .336 .128 

LS .052 .017 .163 .175 .386 .305 .676 .894 

CLS .463 .701 .214 .175 .441 .188 .448 .386 

tabel B-3-1. 

Opvallend is het sterk signifikante effekt van de faktor c, vooral voor de 

s- en Z-woorden. Dit kan als oorzaak hebben dat er in de kontekst 

ex en c2 verschillende woorden voorkomen. 

De voor ons interessante faktor LS is slechts in één geval signifikant 

(d'-scores voor B-woorden). 

Wel wil ik hierbij aantekenen dat het effekt van LS voor elke vroordsoort 

en voor zowel z- als d'-scores in overeenstemming is met de uitspraak: 

Herkenning is na niet-semantisch leren slechter dan na semantisch leren. 
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Bijlage 4 

Het aantal herkenningen in verschillende kondities: 

Bij deze verwerkingswijze wordt onderzocht hoe vaak een te onderzoeken 

soort respons in een bepaalde konditie voorkomt. 

Iedere proefpersoon, d~e in een bepaalde konditie voorkwam, kan die 

responsen gegeven hebben. 

De aantallen responsen per proefpersoon worden opgeteld waardoor het 

totaal aantal responsen in die konditie ontstaat. 

Deze totale aantallen worden in de analyse gebruikt. Om de invloed van 

variabelen te bepalen, worden 2x2 matrices samengesteld, die als voordeel 
2. hebben dat ze met een X-toets makkelijk interpreteerbaar zijn. 

De zo gescoorde 2x2 matrices die in hst 4 gegeven zijn worden hier 

niet vermeld (zie tabel 4-7 en 4-8). 

Het aantal herkenningen als funktie van de kontekst. 

Gemeten wordt hoe vaak bepaalde woorden zonder kontekst en in een 

kontekst herkend worden na semantisch en na niet-semantisch leren. 

Er wordt slechts naar eerste responsen gekeken, zodat elk gemeten 

aantal verschillende proefpersonen betreft. 

Aangezien de invloed van de kontekst het punt van onderzoek is, wordt 

er wel een onderscheid naar kontekst gemaakt. 

Als we geen onderscheid naar woordsoorten (S,V,B of Z) maken meten we 

tabel B-4-1. 

kontekst cl kontekst c
2 

all in C all in C 

n.s 262 323 585 n.s 155 105 260 n.s 

s 232 454 686 s 136 152 288 s 

494 777 271 291 257 548 

xz = 15.98 ~--~ 8.43 

tabel B-4-1. 

met: all := herkend zonder kontekst (alleen). 

in C := herkend in de kontekst. 

n.s := niet-semantisch geleerd. 

s := semantisch geleerd. 

kontekst C 
x 

all in c 

141 121 262 

134 152 286 

275 273 548 
~ 

'X= 2.65 
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2 
Onder de 2x2 matrices is telkens de bijbehorende ~ aangegeven. Deze 

is een maat voor de interaktie in de 2x2 matrix. De bij tabel B-4-1 

behorende figuren staan aangegeven op blz. 

N.B. In elke 2x2 matrix betreffen de getallen per cel herkenning van de

zelfde woorden. 

Maakt men wel een onderscheid naar woordsoorten, dan meten we tabel B-4-2. 

kontekst ei 

all in C 

s-woorden ns 71 83 154 

s 88 119 207 

159 202 361 

'X.~= .46 

all in c 

V-woorden ns 49 51 100 

s 34 95 129 

83 146 229 

'X1
= 12.50 

all in C 

B-woorden ns 71 96 167 

s 52 123 175 

123 219 342 
'Xz= 6.08 

all in c 

Z-woorden ns 71 93 164 

s 58 117 175 

129 210 339 

-x"= 3. 70 

kontekst c2 

all in C 

ns 61 46 \107 

s 63 62 125 

124 108 232 
')('2= 1.01 

all in c 

ns 20 17 

s 13 17 

33 34 

all in c 

ns 35 11 

s 29 26 

64 37 

all in c 

ns 39 31 

s 31 47 

70 78 

37 

30 

67 

46 

55 

101 

'X~ 5.89 

70 

78 

148 
z. 

'")(.= 3.77 

tabel B-4-2. 

Tabel B-4-2 is in hst.4 gebruikt (tabel 4-6). 

kontekst c 
x 

all in c 

ns 46 40 86 

s 51 51 102 

97 91 188 

'X~ .23 

all in C 

ns 23 24 

s 24 24 

47 48 

47 

48 

95 
')('2.= .00 

all in c 

ns 36 21 

s 31 36 

67 57 

all in c 

ns 36 36 

s 28 41 

64 77 

57 

'67 

124 
-x;, 3.54 

72 

69 

141 

' 'X = 1. 26 

De resultaten van tabel B-4-1 en tabel B-4-2 staan uitvoerig besproken 

in Par.4.1.4. 

In de oude kontekst blijken V- en B-woorden vooral na semantisch leren 

vaker herkend te worden. 

Voor z-woorden is dit effekt minder, voor S-woorden is het effekt nihil. 
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In de vreemde kontekst (Cx of c2) blijken B-woorden vooral na niet-semantisch 

leren minder vaak herkend. 

Voor de andere woordsoorten is dit effekt zwak of zelfs niet aanwezig. 

(00) en 0,0-respons: 

Twee woorden die samen in één cue aangeboden worden, kunnen geen van beide 

herkend worden((OO)-respons) .Dezelfde twee woorden worden ook los van 

elkaar aangeboden en kunnen ook dan geen van beide herkend worden (0,0-respons). 

In tabel B-4-3 wordt aangegeven hoeveel (00)- en 0,0-responsen er gemeten 

zijn voor woorden die saïnen semantisch of niet-semantisch geleerd zijn. 

De theoretische voorspelling was dat er vooral na semantisch leren minder 

(00)-responsen dan 0,0-responsen zouden zijn, vanwege de betere herkenning 

in de oude kontekst. 

s1v1-cue's B
1
z

1
-cue's 

(00) 0,0 (00) 0,0 

ns 65 62 127 ns 43 44 87 

s 36 59 95 s 24 63 87 

101 121 222 67 107 174 

'X2.= 2. 
3.87 'X= 8.76 

tabel B-4-3. 

met'(OO)-respons: beide woorden samen niet herkend. 

0,0-respons: beide woorden los niet herkend. 

Tabel B-4-3 wordt in par. 4-2 gebruikt. 

De voorspelling blijkt dus goed uit te komen. 

Een andere voorspelling was dat woorden in een vreemde kontekst na 

semantisch leren slechter herkend zouden worden. 

Er moeten dan dus voor s 1v 2- en B
1
z2-cues meer (00)-responsen voorkomen. 

Daartoe is tabel B-4-4 samengesteld. 

S V -cue's 
1 2 

(00) 0,0 (00) 0,0 

ns 30 15 45 ns 42 28 70 

s 16 15 31 s 26 31 57 

46 30 76 68 59 127 

2 
'X = 1. 74 

2. 
'X.= 2.61 

tabel B-4-4. 



-

-71.-

In tabel B-4-4: 

s
1
v

2
- en B1z2-cues: dubbele cues waarvan beide woorden geleerd zijn, maar 

niet samen. 

Het blijkt, in tegenstelling tot de voorspelling dat er meer (00)-responsen 

zijn na niet-semantisch leren. 

Het effekt is niet signifikant. 

Wel komt dit effekt overeen met wat al vaker gevonden is: 

Herkenning in een vreemde kontekst wordt vooral na niet-semantisch leren 

bemoeilijkt. 

!!A en (11)-respons: 

Twee samen geleerde wQorden die samen in een dubbele cue voorkomen, kunnen 

beide herkend zijn als samen geleerd <llÁ -respons). Het was ook mogelijk 

dat beide woorden herkend werden, maar niet als samen geleerde ((11)-respons). 

Een vergelijking van deze verschillende soorten responsen geeft informatie 

over het opslaan van de eenheid als funktie van de leerwijze. 

s1v1-cue•s B
1
z

1
-cue•s 

u .. (11) .u. (11) 

ns 24 15 I. 39 .. ~ .. -- ~ 

ns 72 8 80 

s 86 4 90 s 110 2 112 

110 19 129 182 10 192 

~ x = 25.1 p < .os 1) 

tabel B-4-5. 

Aangegeven is hoe vaak de betreffende responsen in die konditie gemeten is. 

Deze tabel wordt in Par.4.2 gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat er 

na semantisch leren naar verhouding vaker de eenheid wordt herkend dan 

na niet-semantisch leren. 

1) P geeft de overschrijdingskans onder H : er is geen effekt. Doordat 
0 

de aantallen (11)-responsen zo klein is, is hier de Fisher exact 

probability test gebruikt. 
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Bijlage 5. Invloed van analoge en afwijkende kontekst. 

In tabel B-5-1 staa~ aangegeven hoeveel geleerde woorden herkend zijn 

zonder kontekst, in een analoge en in een afwijkende kontekst. 

Omdat voor herkenning alleen het aantal aanbiedingen twee maal zo groot 

was als in een bepaalde kontekst, staan de bij de aantallen behorende 

geschatte kansen p aangegeven. 

( _ aantal herkenningen 
p - aantal aanbiedingen 

eerste responsen. 

all ana afw all ana afw 

ns 29 11 16 ns 23 5 13 

s 42 22 24 aantallen s 11 18 12 

all a na afw all a na afw 

ns .46 .34 .58 ns .36 .16 .40 

s .66 .68 .76 kansen s .18 .56 .38 

tabel B-5-1a. 

alle responsen. 

all a na afw all a na afw 

ns 57 28 30 ns 45 21 30 

s 93 44 43 aantallen s 40 28 22 

all ana afw all ana afw 

ns .45 .44 .47 ns .35 .33 .47 

s .73 .69 .67 kansen s .31 .44 .34 

tabel B-5-lb. 

all: zonder kontekst aangeboden. 

ana: in analoge kontekst aangeboden. 

afw: in afwijkende kontekst aangeboden. 

In tabel B5-1b worden alle responsen gebruikt, om de gemeten aantallen 

groter te maken. 
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In tabel BS-1 was de verwachting dat de herkenning in de analoge kontekst, 

vooral na semantisch leren, beter zou gaan dan de herkenning alleen of 

in de afwijkende kontekst. 

Voor z-woorden komt die verwachting uit, voor S-woorden niet. 

De aantallen zijn te klein om een duidelijke konklusie te kunnen trekken. 

Ook is gekeken naar het aantal ~ -responsen. Dit in de analoge of 

afwijkende kontekst en na semantisch en niet-semantisch leren. 

Dit leverde tabel B-5-2. 

S-woorden 

ana afw 

ns 5 

s 18 

23 

6 11 

2 20 

8 31 

tabel B-5-2. 

z-woorden 

ana afw 

ns 11 

s 15 

9 20 

3 18 

26 12 38 

per cel aantal !l•-responsen. 

H : Er is geen verschil tussen de kondities. M.b.v. de Fisher exact 
0 

probability-test9is de kans op de gevonden of een nog meer afwijkende 

verdeling berekend, gegeven de gevonden randtotalen. 

We vonden de volgende overschrijdingskansen. 

S-woorden: p<0.05. 

z-woorden: p<0.06. 

Hiermee is redelijk aangetoond dat de fraktie van de !l.~-responsen in de 

semantische konditie die op de analoge cues gegeven werden, signifikant 

groter was dan de overeenkomstige. fraktie in de niet-semantische konditie. 

Y De Fisher exact probability-test is hier gebruikt vanwege de kleine 

aantallen. 


