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Voorwoord 
 
Na enkele maanden hard werken, ligt hij hier nu: mijn afstudeerscriptie van de Master 
Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht. In het kader van begrijpelijkheidsonderzoek heb ik 
een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het effect van contextinformatie op het afleiden van 
betekenissen van moeilijke woorden bij vmbo-leerlingen.  
 
Deze scriptie heb ik wel alleen geschreven, maar ik heb er niet alleen aan gewerkt. Allereerst wil ik 
daarom mijn begeleider, Henk Pander Maat, bedanken voor zijn altijd heldere inzichten en kritische 
analyses. Mede dankzij zijn bijdragen en zijn enthousiasme kon ik na onze wekelijkse afspraken 
steeds weer met frisse moed verder en bleef ik het onderwerp tot het einde toe interessant vinden. 
Ook mijn tweede begeleider, Leo Lentz, wil ik op deze plaats graag bedanken. Zijn feedback op de 
eerste versie was erg nuttig en heeft volgens mij echt geleid tot een betere scriptie. Mijn vader en 
ome René wil ik graag bedanken voor het regelen van proefpersonen op het Kempenhorst College en 
het Dongemond College. Natuurlijk ook een bedankje voor alle docenten en leerlingen van beide 
scholen die met veel enthousiasme hebben meegewerkt bij de afname van het onderzoek, zonder 
hen had ik deze scriptie simpelweg niet kunnen afronden. Verder een welverdiend bedankje voor 
Andy Field, wiens boek me de antwoorden gaf op al mijn SPSS-vragen. Dit heeft me echt heel veel 
statistiekfrustraties bespaard. 
 
Verder wil ik graag mijn ouders nog bedanken, voor hun steun en interesse gedurende mijn 
afstuderen én tijdens de rest van mijn studietijd. Een speciaal bedankje ook voor mijn zus, die altijd 
wel met nuttige tips kwam als ik even ergens over twijfelde. Natuurlijk wil ik ook al mijn vrienden, 
familie en collega’s bedanken voor het steeds weer oprecht stellen van de welbekende vraag ‘Hoe 
gaat het met je scriptie?’. Mijn huisgenoten die me weer aan het werk zetten als ik te lang pauze 
hield omdat ik even geen zin meer had. En last but definitely not least: Dianne, Karin en Carla! 
Onmisbaar in de laatste paar maanden van mijn studie waren onze vele koffie-uurtjes bij de 
Mockamore. Even bijpraten over scriptie-ups en -downs, maar juist ook lekker ontspannen en de 
scriptie van me afzetten deden me iedere keer weer erg goed.  
 
Mede dankzij de hulp van al deze mensen ligt er nu een scriptie voor u waar ik trots op ben en kan ik 
met een gerust hart de stap naar het werkende leven gaan zetten… Bedankt allemaal en veel 
leesplezier!   
 
Els Gosens 
Utrecht, juni 2008  
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Samenvatting 
 
In deze scriptie wordt verslag gedaan van een experimenteel onderzoek naar de invloed van 
contextinformatie op de begrijpelijkheid van moeilijke woorden. Om dit te meten is bij 87 leerlingen 
uit het derde leerjaar van de theoretische leerweg van het vmbo een test afgenomen. Als eerste 
kregen zij de 18 targetwoorden, 9 uit de categorie karaktereigenschappen en 9 uit de categorie 
gebruiksvoorwerpen, voorgelegd zonder context. Zij moesten aangeven in hoeverre ze bekend waren 
met de woorden. Daarna kregen zij alle woorden nog eens aangeboden in korte tekstjes, waarbij de 
aanwezigheid van een cue en de locatie van die cue ten opzichte van het targetwoord werden 
gemanipuleerd. Per woord was er een tekstversie zonder toegevoegde contextuele cues (de 
controlevariant), een tekstversie met de contextuele cue binnen de zin met het targetwoord en een 
tekstversie met de contextuele cue in een andere zin dan die met het targetwoord. Alle leerlingen 
kregen evenveel woorden uit elke conditie en per afnamepakketje werd per woord gevarieerd tussen 
de versies. Hierna volgden twee tests om te meten of de contextinformatie effect had gehad op het 
begrip van het woord. Na het lezen van de tekstjes werd de proefpersonen gevraagd nogmaals de 
betekenis van het woord op te schrijven. Ook kregen zij drie zinnen voorgelegd en zij moesten 
diegene selecteren waarin het targetwoord correct gebruikt werd. Er was steeds één zinsvariant die 
niets met het targetwoord te maken had, er was één zinsvariant die een verkeerde generalisatie uit 
de context bevatte en in één zinsvariant stond het targetwoord in een andere (juiste) context.  
 De resultaten lieten zien dat het voor de proefpersonen erg moeilijk was om de betekenis 
van de moeilijke woorden af te leiden; per woord slaagde gemiddeld slechts ongeveer 20% van de 
proefpersonen hierin. Dit was het gemiddelde van de drie condities samen. Als het gaat om het 
effect van de contextuele cues, is er slechts bij ongeveer de helft van de woorden een effect 
gevonden, zowel op het formuleren van een betekenis als op het selecteren van de zin. Meestal was 
er alleen sprake van een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin, 
waarbij de laatstgenoemde zowel op betekenis als op zin het beste scoorde. De cue bleek in de 
meeste gevallen dus alleen effectief wanneer deze direct binnen de zin met het targetwoord stond. 
Analyses van de resultaten wezen uit dat er te weinig consistentie zat in de tekstmanipulaties en de 
zinnen. Dit is de oorzaak van het uitblijven van eenduidige resultaten, dus vervolgonderzoek zou 
meer generaliseerbare resultaten moeten opleveren.    
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1. Inleiding 
 

‘Diplomatiek betekent dat je veel diploma’s hebt en vijzel is van die ijs-regen…toch?’ 

Bovenstaande zin prijkt op de titelpagina van deze scriptie. Behalve dat dit de titel is, zijn er ook 
daadwerkelijk jongeren die denken dat je erg veel diploma’s hebt als je diplomatiek genoemd wordt 
en dat vijzel ‘van die ijs-regen’ is. Dit schreven ze op toen ze deze woorden zagen zonder dat daar 
een context omheen stond. Na het lezen van deze woorden in korte tekstjes konden ze vaak al wel 
een betekenis opschrijven die iets meer in de buurt kwam van de juiste betekenis. 
 In dit onderzoeksverslag bespreek ik een experiment naar het effect van contextinformatie 
op het afleiden van betekenissen van moeilijke woorden. Er is geschat (Cain et al., 2003) dat mensen 
ongeveer 3000 woorden per jaar leren. Dit gebeurt niet alleen maar door directe instructies, maar 
ook door zelf actief met de contexten waarin de woorden staan aan de slag te gaan. Maar hoe kan 
die contextinformatie het beste helpen bij het afleiden van betekenissen? Wanneer profiteren 
mensen hier het meest van? 

In het experiment dat in deze scriptie centraal staat, kregen de proefpersonen (vmbo-
leerlingen) eerst alle moeilijke woorden aangeboden zonder context. Zij moesten aangeven of ze de 
woorden kenden en zo mogelijk een betekenis opschrijven. Vervolgens kregen zij tekstjes 
aangeboden met de moeilijke woorden erin; er was steeds één versie zonder toegevoegde 
contextuele informatie, één versie met toegevoegde contextuele informatie dichtbij het targetwoord 
en één versie met toegevoegde contextuele informatie verder weg. Nogmaals werd ze gevraagd de 
betekenis van de moeilijke woorden op te schrijven. Op die manier is gekeken of vmbo-leerlingen de 
informatie uit de tekstjes ook echt gebruiken bij het afleiden van de betekenissen van de woorden en 
of de contextinformatie ze hierbij überhaupt helpt. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van 
eerder onderzoek van Van Wieringen (2007). De methoden en operationalisaties zijn echter 
grotendeels aangepast, om tot meer valide metingen te komen en eenduidigere resultaten te vinden 
dan Van Wieringen (2007).  

1.1. Aanleiding 
Wat is de aanleiding geweest voor het uitvoeren van dit onderzoek? Iedereen krijgt dagelijks met 
vele verschillende soorten teksten te maken: van romans die je leest als ontspanning tot 
studieboeken die je uren je hersenen laten kraken en van bijsluiters bij medicijnen tot teksten over 
waar en hoe je een nieuw paspoort moet aanvragen op de website van je gemeente. Er zal niemand 
zijn die kan ontkennen dat het erg vervelend is als die teksten onbegrijpelijk zijn. Maar welke 
factoren kunnen dan zorgen voor die begrijpelijkheid of onbegrijpelijkheid van teksten?  
 In de periode 1950-1975 is er veel onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van teksten. In 
die tijd was met name de ‘leesbaarheidsformule’ erg populair. Deze formule is nu nogal achterhaald, 
omdat veel critici de leesbaarheidsformule te kort door de bocht vonden. De leesbaarheidsformule 
stelt dat ‘aantal woorden x aantal zinnen = de moeilijkheid van de tekst’. Bij een dergelijke formule 
worden te veel invloedrijke factoren buiten beschouwing gelaten. Nieuw onderzoek naar de 
begrijpelijkheid van teksten, onder andere door de Universiteit Utrecht, richt zich juist op die 
factoren die buiten beschouwing gelaten worden met de leesbaarheidsformules.  
 Zo heeft Van Wieringen (2007) een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de invloed van 
contextinformatie op de begrijpelijkheid van een lexicaal moeilijk woord in een tekst, iets waar bij de 
leesbaarheidsformules dus totaal geen aandacht voor was. Leerlingen uit de onderbouw van de Havo 
kregen teksten te lezen met targetwoorden (de moeilijke woorden) in verschillende 
contextvarianten. Er was een variant met woordverduidelijking aan de hand van een synoniem 
achter het targetwoord en een variant met woordverduidelijking door middel van een aanpassing in 
de functionele omgeving van het targetwoord. Tevens was er een controlevariant waarin de 
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woorden niet met extra contextinformatie werden verduidelijkt. Na het lezen van de teksten kregen 
de proefpersonen meerkeuzevragen voorgelegd met vier antwoordopties. Met dit onderzoek is 
bewijs gevonden voor de stelling dat contextinformatie lezers kan helpen bij het achterhalen van de 
betekenis van een moeilijk woord in een tekst. Toch konden deze resultaten niet worden 
gegeneraliseerd. Uit analyses van de resultaten bleek immers dat vanwege methodische fouten in 
het ontwerp van het onderzoek geen eenduidige conclusies konden worden getrokken. Voor veel van 
de resultaten bleken alternatieve verklaringen mogelijk te zijn(Van Wieringen, 2007).  
 Het onderzoek van Van Wieringen (2007) is min of meer gerepliceerd om wél meer 
gegeneraliseerde uitspraken te kunnen doen. Met wat aanpassingen in de onderzoeksopzet is 
gepoogd het onderzoek meer valide te maken. Op de methode van dit onderzoek in relatie met dat 
van Van Wieringen (2007) kom ik in hoofdstuk 3 nog terug.  

1.2. Doelstelling en onderzoeksvragen 
Zoals uit bovenstaande al duidelijk geworden zal zijn, is dit onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te 
verschaffen in het brede terrein van aspecten die bijdragen aan de begrijpelijkheid van teksten en 
woorden. Eén van de factoren die met de zogenaamde leesbaarheidsformules (die hiervoor al even 
aan bod kwamen) buiten beschouwing worden gelaten, is de context van moeilijke woorden. Op 
welke manier is contextinformatie het nuttigst voor de lezer? En speelt de locatie van de 
contextinformatie in de tekst daarbij nog een belangrijke rol? Dat zijn vragen waarop dit onderzoek 
gericht is.    
 
Bij het onderzoek naar het effect van contextinformatie op de begrijpelijkheid van moeilijke woorden 
is vooraf de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 
 
‘Wat is het effect van contextinformatie op de begrijpelijkheid van lexicaal moeilijke woorden in 
teksten bij vmbo-leerlingen?’  
 
Op basis van de manipulaties die gedaan zijn in de teksten, zijn bij deze onderzoeksvraag tevens twee 
deelvragen opgesteld: 

- In hoeverre verhoogt een toevoeging van een extra contextuele cue aan het targetwoord de 
begrijpelijkheid van een lexicaal moeilijk woord in een tekst?  

- In hoeverre is de locatie van de extra contextuele cue van invloed op de begrijpelijkheid van 
een lexicaal moeilijk woord in een tekst? 

 
In dit hoofdstuk heb ik besproken hoe het uitgevoerde onderzoek tot stand is gekomen. In hoofdstuk 
2 bespreek ik de eerder uitgevoerde onderzoeken en theorieën die de basis hebben gevormd voor 
dit onderzoek. Daarna komt in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet aan bod, met daarin aandacht voor 
de afhankelijke en onafhankelijke variabelen, de gebruikte methoden, een verantwoording van de 
materialen, de proefpersonen en de hypothesen. In hoofdstuk 4 bespreek ik de resultaten en in 
hoofdstuk 5 trek ik hier conclusies uit. Vervolgens bespreek ik in hoofdstuk 6 enkele discussiepunten 
bij dit onderzoek en doe ik suggesties voor vervolgonderzoek. Helemaal achteraan volgen de 
literatuurlijst en de relevante bijlagen.  
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2. Theoretisch kader 
 
In het verleden is er al veel onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van teksten. Hierbij is er veel 
aandacht geweest voor de begrijpelijkheidsformule: aantal woorden x aantal zinnen = moeilijkheid 
van een tekst. In de periode van 1950 tot 1975 waren verder de leesbaarheidsformules erg populair: 
deze telden het aantal lettergrepen per 100 woorden. Hoe hoger dit aantal, hoe moeilijker de tekst 
is. Dit soort mechanische berekeningen houdt echter geen rekening met samenstellingen of 
afgeleide woorden, die bijvoorbeeld ondanks hun lengte meestal wél goed begrepen worden (Stahl, 
2003). Tevens laten dit soort berekeningen andere factoren die van invloed kunnen zijn op de 
begrijpelijkheid van teksten buiten beschouwing. Hiermee doel ik bijvoorbeeld op tekstfactoren, 
woordfactoren en lezersfactoren. Deze factoren bespreek ik in dit hoofdstuk en daarbij ga ik met 
name in op eerdere onderzoeken hiernaar en het nut daarvan voor mijn onderzoek. 

2.1.  Tekstfactoren 
Niet alle teksten zijn even gemakkelijk. Volgens Stahl (1991) zijn er drie factoren die invloed hebben 
op de begrijpelijkheid van een tekst: 

1. ‘The overlap between the information in the context and the word’s meaning 
2. The richness of information available in the context 
3. The importance of the word in relation to the rest of the passage 

These factors all have complementary effects on learning from context and comprehension. As it 
becomes more likely that a word will be learned from context –through greater overlap of 
information, richer contexts, or because the proposition that the word is attached to is more 
important- that word is also less likely to affect comprehension’ (Stahl, 1991).  
 
Hiermee stelt Stahl (1991) dus dat een tekst beter en gemakkelijker begrepen wordt wanneer een 
onbekend moeilijk woord beter begrepen wordt. De begrijpelijkheid van het moeilijke woord (in 
onderzoeken vaak het targetwoord) is afhankelijk van de overlap tussen de betekenis van het 
targetwoord en de informatie in de context, van de mate van informatievoorziening in de context en 
van het belang van het woord in relatie tot de rest van de tekst. Context speelt dus een rol bij het 
begrijpen van teksten met daarin moeilijke woorden. Toch is kennis van de volle betekenis van losse 
woorden niet altijd noodzakelijk om een tekstpassage te begrijpen: ‘It’s not individual words that 
make texts easy or difficult. It is the cumulative number of difficult words. Thus, a reader can tolerate 
one unknown word, especially if it is relatively unimportant to the text, but may not be able to 
tolerate a critical number of unknown words. It is important to look at the entire text.’ (Stahl, 2003).  
Kort gezegd komt het er dus op neer dat wanneer in een tekst een gemakkelijker vocabulaire 
gehanteerd wordt, de tekst er dus niet altijd gemakkelijker op wordt. Dit duidt ook op het belang van 
context.  
 
Onderzoek naar het effect van verschillende soorten context, is gedaan door Li (1988). Dit onderzoek 
richtte zich op zogenaamde ‘cue-adequate’ en ‘cue-inadequate sentences’. Wanneer contextuele 
cues willen helpen bij het afleiden van betekenissen van moeilijke woorden, moeten ze volgens Li 
(1988): 

1. ‘be perceptually and conceptually familiar to the text-receiver, and 
2. contain the information available for the text-receiver to find the relevant schemata in order 

to 
a. account for the oncoming input in the text, and 
b. identify unfamiliar stimuli in context’  

Het verschil tussen de ‘cue-adequate’ en de ‘cue-inadequate sentences’ zit hem dus kort gezegd in 
het toelichten van de functie van het onbekende woord aan de hand van een cue-woord of niet. De 
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proefpersonen, Chinese tweedetaalverwervers die Engels leerden, kregen de zinnen ofwel te horen 
ofwel ze moesten de zinnen lezen. Een voorbeeld van de manipulaties: 
 

Cue-inadequate: ‘John took out a collapsible bicycle and rode to school.’ 
Cue-adequate: ‘John took out a collapsible bicycle, unfolded it, and rode to school.’  

 
De proefpersonen die de ‘cue-adequate’ zinnen voorgelegd kregen, waren beter in het achterhalen 
van de betekenis van de targetwoorden en bovendien onthielden zij de betekenis ook beter. Tevens 
bleek dat het lezen van teksten effectiever was dan het luisteren ernaar.  
 
Herman et al. (1987) hebben in hun onderzoek de context op een andere manier 
geoperationaliseerd. Het doel van hun studie was ‘to explore more fully the relationship between the 
quality of a text and incidental acquisition of vocabulary knowledge’ (Herman et al., 1987, pp. 266). 
Als onderzoeksobject kozen zij twee teksten van elk ongeveer 100 woorden. Van beide teksten 
maakten zij vier versies, die ik hieronder beschrijf: 

1. Originele versie: een letterlijke reproductie van de originele tekst, waarbij de meeste 
typografische kenmerken behouden zijn. 

2. Macrostructuurversie: er zijn revisies gemaakt in de titels, ‘topic sentences’ en de organisatie 
van de tekst. De titels werden bijvoorbeeld zo veranderd dat ze het onderwerp van elke 
sectie expliciet aangaven in plaats van dat het bijvoorbeeld slechts één of twee woorden 
waren die weinig prijsgaven over de inhoud. 

3. Microstructuurversie: alle revisies die voor de vorige versie gemaakt zijn, zijn behouden. 
Tevens is informatie toegevoegd om relaties die in de vorige versie impliciet waren expliciet 
te maken. Er werden zinsdelen, bijzinnen en zinnen toegevoegd om vergelijkende, 
contrasterende, sequentiële en conditionele relaties expliciet te maken. 

4. Uitgebreide versie: de veranderingen van de eerdere versies zijn ook nu behouden. Doel van 
deze versie was om informatie toe te voegen over de hoofdconcepten en hun relaties door 
grondig uitleggen van de belangrijke concepten, door relaties tussen concepten te 
specificeren en door informatieve voorbeelden toe te voegen. Deze versie werd door alle 
wijzigingen wél een stuk langer dan de overige drie versies.  

Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek was dat studenten die de uitgebreide versie lazen, 
beter waren in het afleiden van woordbetekenissen dan studenten die de originele tekstversie of één 
van de andere gereviseerde teksten lazen (Herman et al., 1987). Deze studenten leerden meer over 
de concepten en konden beter doorzien hoe deze concepten geplaatst konden worden in een 
uitgebreider systeem van concepten. Ze hoefden niet zelf te zoeken naar informatie die ze kon 
helpen bij die verbanden (Herman et al., 1987).  
 
Shore & Kempe (1999) hebben twee experimenten uitgevoerd om de hypothese te testen dat een 
lezer gebruik kan maken van de grootte van het semantische domein dat wordt geactiveerd door de 
context van een zin als hij de betekenis van een gedeeltelijk onbekend woord wil afleiden. De grootte 
van het semantisch domein heeft te maken met hoe ver uit elkaar of hoe dicht bij elkaar de 
betekenissen van de verschillende woorden liggen. In dit onderzoek is allereerst gebruik gemaakt van 
een LOWKAT (Level of Word Knowledge Assessment Task), waarmee geselecteerd kon worden of 
woorden ‘known, frontier of unknown’ waren (Shore & Kempe, 1999). Deze drie niveaus zijn door 
Durso et al. (1991) als volgt omschreven: 

- ‘Unknown words: subjects would deny that they have seen the word before. Subjects are 
presumably able to distinguish unknown words from non-words if asked to do so 

- Frontier words: words that exist in the frontier region between the point where every word is 
known and the point where no words are known 
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- Known words: words that subjects claim they know and for which they can provide a specific 
definition that is not tied to any particular context’  

Proefpersonen moesten in het onderzoek van Shore & Kempe (1999) eerst de betekenis van 
woorden geven, daarna moesten ze zinnen maken met de woorden en vervolgens van de woorden 
die over waren aangeven of ze er bekend mee waren. In het experiment moesten proefpersonen uit 
twee zinnen diegene selecteren waarin het targetwoord correct gebruikt werd. Ook kregen zij zinnen 
aangeboden waarin het targetwoord was weggelaten; van de proefpersonen werd gevraagd dit 
targetwoord in te vullen. Uit dit experiment bleek dat hoe bekender een woord is, hoe vaker de 
correcte zinnen werden gekozen. Hoe beperkter het semantische domein van een zin verder was, 
hoe beter de proefpersonen verder presteerden als het gaat om de woordkennis. Een voorbeeld van 
het materiaal met één zin met een erg beperkt semantisch domein en één zin met een groter 
semantisch domein, is het volgende: 
 

Beperkt domein: ‘The casserole would have been much better if I had used the new clamor to grate the cheese.’ 
Groot domein: ‘The clamor resulting from the reports of widespread corruption at city hall was the worst in 50 
years.’ 

 
 Proefpersonen die uit deze zinnen degene moesten selecteren waarin clamor (kabaal, herrie, 
tumult) correct gebruikt werd, lieten zij zich dus vaak leiden door de grootte van het semantische 
domein van de zin. In bovenstaand voorbeeld waren proefpersonen dus sneller geneigd de bovenste 
‘betekenis’  (‘cheese grater’) te verwerpen, omdat het semantisch domein hier kleiner was dan in de 
onderste zin (Shore & Kempe, 1999).  
 
Mondria & Wit-de Boer (1991) hebben onderzocht: 
1. welke contextuele factoren de ‘guessability’ van woorden beïnvloeden, 
2. hoe deze factoren de ‘receptive retention’ beïnvloeden en  
3. wat de relatie is tussen correct of incorrect raden en ‘retention’ (Mondria & Wit-de Boer, 1991).  
Voor dit onderzoek is niet zozeer het onthouden of het behouden van de betekenis van belang, maar 
meer de ‘guessability’ van woordbetekenissen. In dit onderzoek zijn 8 targetwoorden gebruikt, 
waarmee steeds 8 zinnen geformuleerd zijn. Die zinnen hadden de vorm: ‘subject + verb + target 
word + function of the target word, by choosing the factors of subject, verb, and function as being 
either pregnant of non-pregnant’ (Mondria & Wit-de Boer, 1991, pp. 256). Een voorbeeld van de 
manipulaties  voor het targetwoord ‘arrosoir’ (gieter) is hieronder weergegeven: 
 
 Contextual factors  

Condition Subject Verb Function  

1 + + + Le jardinier remplit un arrosoir pour donner de l’eau aux 
plantes 

2 + + - Le jardinier remplit un arrosoir pour finir son travail 

3 + - + Le jardinier cherche un arrosoir pour donner de l’eau aux 
plantes 

4 + - - Le jardinier cherche un arrosoir pour finir son travail 

5 - + + Je remplis un arrosoir pour donner de l’eau aux plantes 

6 - + - Je remplis un arrosoir pour finir mon travail 

7 - - + Je cherche un arrosoir pour donner de l’eau aux plantes 

8 - - - Je cherche un arrosoir pour finir mon travail 

Tabel 1: Voorbeeld manipulaties Mondria & Wit-de Boer (1991) 

 
De conclusie met betrekking tot het afleiden van de betekenis van moeilijke woorden uit de zinnen, 
is dat een specifieke ( ‘pregnant’) invulling van de factoren onderwerp, werkwoord en functie 
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bijdragen aan de ‘guessability’. Voor alledrie de afzonderlijke factoren was het effect significant. ‘The 
presence of a pregnant subject, verb, or function in a sentence results in a word being guessed 
correctly more often than when the subject, verb, or function is non-pregnant’ (Mondria & Wit-de 
Boer, 1991, pp. 259).  
 
Als het gaat om effecten van context op het afleiden van woordbetekenissen, gebruikt Konopak 
(1988) de termen ‘considerate’ en ‘inconsiderate’ tekst. De mate van toegankelijkheid 
(‘considerateness’) wordt bepaald door de factoren nabijheid, helderheid, explicietheid en 
compleetheid (Konopak, 1988). Op basis van deze factoren werden revisies gedaan in twee 
tekstpassages met in beide tien targetwoorden. Voordat de proefpersonen (studenten) de teksten 
gingen lezen, schreven ze op of ze de targetwoorden kenden. Zij moesten dit doen door ‘ja’ of ‘nee’ 
aan te kruisen en een definitie van het woord te geven. Na het lezen van de tekst moesten ze 
opnieuw opschrijven wat de woorden betekenden. Er is bij dit experiment getoetst aan de hand van 
een multivariate analyse met een 2 (‘ability group’) x 2 (‘text version’) x 2 (pretest/posttest) design 
met repeated measures op de derde factor. Vervolgens is er een post hoc univariate Anova 
uitgevoerd. De zogenaamde ‘high-ability’ groep scoorde beter op alle afhankelijke variabelen, maar 
zowel de ‘high-ability’ als de ‘low-ability’ groep scoorde beter op de posttest dan op de pretest. 
Tevens scoorden proefpersonen beter op de gereviseerde passages als het gaat om het geven van 
een definitie, maar niet als het gaat om het indiceren van hun eigen kennis. Proefpersonen moesten 
voor elk targetwoord zowel voor als na het lezen van de teksten aangeven of ze de woorden kenden; 
ze hadden de keuze uit de opties ‘ja’ of ‘nee’. Het verschil in de ‘self-reports of knowledge’ tussen de 
proefpersonen die de originele en de gereviseerde tekst lazen was niet significant. Verder trad er 
geen interactie-effect op tussen groep (high versus low ability) en tekstversie (originele of 
gereviseerde tekst). De contextinformatie in de originele tekst bleek niet voldoende om de 
woordbetekenissen correct af te leiden. De contextinformatie in de gereviseerde tekst daarentegen, 
was wél voldoende voor correcte afleiding van woordbetekenissen (Konopak, 1988).  
 
McGinnis & Zelinski (2003) manipuleerden tekstpassages door onbekende woorden wel of niet te 
laten begeleiden door een definitie; er ontstond een expliciete en een impliciete versie. Tevens 
onderzochten zij of de plaats van de uitleg over het onbekende woord van belang was: ze lieten in de 
teksten met de definitie de locatie variëren door de definitie voor of na het targetwoord te plaatsen. 
Een voorbeeld van de manipulaties met het targetwoord vóór de contextinformatie: 
 

Early explicit passage: ‘Johnson had held his present job since 1989 but in the past year there had been a 
number of complaints. After his superiors investigated, Johnson was fired for dippoldism. When his superiors 
found out that Johnson had been whipping school children, they were quite disturbed.’ 
 
Early implicit passage: ‘Johnson had held his present job since 1989 but in the past year there had been a 
number of complaints. After his superiors investigated, Johnson was fired for dippoldism. When his superiors 
found out what Johnson had been doing at the school where he worked, they were quite disturbed.’ (McGinnis 
& Zelinski, 2003). 

 
De proefpersonen moesten na het lezen van de passages de kwaliteit van vier verschillende definities 
beoordelen. De vier soorten definities waren:  

1. ‘Definition-precise: a definition that is precise and specific 
2. Definition-generalization: a definition choice that is a generalization of the precise definition 
3. Thematic: a choice that summarizes the theme of the passage 
4. Irrelevant: a choice that contains irrelevant information from the text’. (McGinnis & Zelinski, 

2003, pp. 500). 
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Dit onderzoek was verder gericht op het achterhalen van verschillen in manier van interpreteren 
tussen jong volwassenen (18-37 jaar), oudere volwassenen (65-74 jaar) en oude volwassenen (75-87 
jaar). De resultaten wezen uit dat oude volwassenen teksten en targetwoorden meer generaliserend 
interpreteerden. Oude volwassenen selecteerden verder vaker irrelevante cues in een tekst en kozen 
in de tekst vaker voor een meer thematische betekenis van het targetwoord. De resultaten leveren 
aanvullend bewijs voor de zogenaamde ‘abstraction deficit hypothesis’, die veronderstelt dat oude 
volwassenen teksten op een meer abstract niveau interpreteren en niet (meer of in mindere mate) in 
staat zijn om gedetailleerde of specifieke interpretaties te maken.  

2.2. Woordfactoren 
Deze paragraaf behandelt factoren die van invloed kunnen zijn op de moeilijkheid van woorden. Een 
veelgehoorde opvatting was vroeger dat de frequentie waarin woorden voorkomen samenhangt met 
de woordmoeilijkheid. Breland (1996) bespreekt een onderzoek op dit gebied. Er zijn vier collecties 
teksten gebruikt, waarvan er één gebaseerd is op elektronische teksten. Voor alle collecties zijn 
standaard woordfrequentie indices samengesteld. Deze zijn vergeleken met een zorgvuldig 
samengestelde lijst van woorden op volgorde van moeilijkheid. Deze moeilijkheid van woorden is 
gebaseerd op vocabulairetesten. De correlaties tussen de woordfrequentie en de woordmoeilijkheid 
lieten inderdaad zien dat frequentie in alle corpora hoog correleert met woordmoeilijkheid. Toch kan 
niet altijd correct voorspeld worden hoe moeilijk sommige woorden zijn op basis van de 
woordfrequentie. De reden hiervoor is niet duidelijk.  

Er wordt ook vaak beweerd dat behalve de frequentie ook de woordlengte van invloed is op 
de moeilijkheid van woorden. Voor woorden geldt: hoe langer ze zijn, hoe meer moeite de lezer 
ermee kan hebben (Van der Horst, 1996). Toch hangt de leesbaarheid van een woord niet alleen van 
zijn lengte af, structuur speelt een belangrijkere rol. Wél adviseert Van der Horst (1996) om hele 
lange woorden zoveel mogelijk te vermijden: ‘Woorden van meer dan drie lettergrepen zijn voor veel 
lezers te moeilijk. Probeer daarom het liefst onder een gemiddelde woordlengte van twee 
lettergrepen te blijven’. (Van der Horst, 1996, pp. 107). Als aanvulling op dit advies geeft Van der 
Horst (1996) wel aan dat er uitzonderingen zijn: samenstellingen zijn bijvoorbeeld, ondanks hun 
lengte, vaak wel goed te begrijpen. En er zijn natuurlijk ook korte woorden die moeilijk zijn. Dit heeft 
te maken met de relatie tussen de frequentie en de lengte van woorden: ‘Als we moeten kiezen 
tussen een kort laagfrequent woord en een lang hoogfrequent woord, dan heeft dat laatste duidelijk 
de voorkeur’ (Van der Horst, 1996, pp. 113).   
Van der Horst (1996) onderscheidt vier categorieën moeilijke woorden: 

1. Vreemde woorden, woorden die afkomstig zijn uit een andere taal (bijv. deficit, intentie) 
2. Vaktermen (bijv. cardanflens, permeabiliteit) 
3. Oude of nieuwe woorden (bijv. nopens, doch, airbag, wetswinkel) 
4. (te) Lange woorden (bijv. levensmiddelendistributiecentrum) 

 
De ‘moeilijkheid’ of de ‘begrijpelijkheid’ van woorden duidt vaak op de mate van bekendheid van 
woorden. Behalve bovenstaande onderscheiding in moeilijkheid van Van der Horst (1996), kan er nog 
een scheiding gemaakt worden in de bekendheid van woorden; een woord kan ofwel onbekend zijn 
maar een bekend concept representeren, ofwel onbekend zijn en een onbekend concept 
representeren (Van Wieringen, 2007). Wanneer onbekende woorden ook een onbekend concept 
representeren, spreekt Stahl (1991) van ‘conceptual complexity’. Het betreft hier dan vaak een 
bepaald jargon of een vakterm. Mensen die het jargon kennen, kennen dergelijke woorden ook, 
terwijl leken de betekenis van dit soort woorden vaak ook niet kunnen achterhalen.  
 
Behalve onbekend zijn met het concept of met het woord, kunnen mensen ook onbekend zijn met 
bijvoorbeeld één betekenis van een woord. Woorden met dezelfde spelling en uitspraak kunnen 
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namelijk verschillende betekenissen hebben: ‘Polysemous words are words that are orthographically 
identical but share related, although separate meanings. (…) Homonyms share the same spelling but 
different meanings with different deviations’. (Stahl, 1991, pp. 169).  
 Om bovenstaande enigszins te verduidelijken, geef ik van beide genoemde termen een 
voorbeeld. Zo is ‘oog’ een voorbeeld van een ‘polysemous’ woord. Allereerst refereert het aan het 
zichtzintuig van de mens. Tegelijkertijd wordt het ook gebruikt bij zaken die een overeenkomst 
hebben met het menselijke oog, bijvoorbeeld qua vorm. Zo heeft een naald ook een ‘oog’, terwijl dit 
niets met ‘zien’ te maken heeft. Het woord ‘bestek’ is een voorbeeld van een ‘homonym’. De meeste 
mensen zullen bij dit woord denken aan ‘tafelgerei’. In de bouwwereld staat ‘bestek’ echter ook voor 
‘een zo volledig mogelijk omschreven bouwplan’. (Van Wieringen, 2007).  
 
Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn er verschillende factoren die een verband kunnen hebben met de 
moeilijkheid van woorden. Zo zijn er argumenten te noemen voor frequentie, lengte en voor 
‘polysemous words’ en ‘homonyms’. Daarbinnen is dan weer een verschil tussen conceptueel 
moeilijke woorden en lexicaal moeilijke woorden. Dit onderzoek heeft zich vooral gericht op lexicaal 
moeilijke woorden; op die manier kan ook daadwerkelijk de aandacht gericht worden op de context. 
Omdat de moeilijkheid van woorden nogal moeilijk te voorspellen was, zijn de geselecteerde 
targetwoorden hierop in de pretest getoetst.   

2.3. Lezersfactoren 
Deze paragraaf behandelt verschillen tussen lezers als het gaat om tekstbegrip of het afleiden van 
woordbetekenissen uit de context. Ook worden vaardigheden van de lezer besproken die kunnen 
helpen bij het achterhalen van de betekenis van moeilijke of onbekende woorden. 

Zoals al uit het eerder beschreven onderzoek van McGinnis & Zelinski (2003) blijkt, gaan 
verschillende lezers op verschillende manieren met informatie in een tekst om. Zoals uit dit 
onderzoek bleek, selecteren oude volwassenen vaker irrelevante cues in een tekst en kiezen ze vaker 
voor een meer thematische betekenis van targetwoorden. Oudere volwassenen interpreteren 
teksten op een meer abstract niveau en zijn niet (meer of in mindere mate) in staat om 
gedetailleerde of specifieke interpretaties te maken.  
 
Hacquebord et al. (2004) hebben ook verschillen tussen lezers in beeld gebracht met hun onderzoek. 
Een substantieel deel van de brugklasleerlingen op alle schooltypen (ongeveer 20%) bleek niet goed 
in staat te zijn de teksten op school met voldoende begrip te lezen. Verschillen tussen T1- en T2-
leerlingen waren op elk schooltype significant, terwijl dyslectische leerlingen niet significant lager 
scoren dan niet-dyslectici. De kennis van schooltaalwoorden vertoonde op alle schooltypen een 
minder grote variatie dan het tekstbegrip, iets wat deels te wijten is aan het nog ontoereikende 
meetinstrument. Woordkennis blijkt een belangrijke voorspeller van tekstbegrip te zijn; het verband 
tussen tekstbegrip en woordkennis was in dit onderzoek in het algemeen significant. Wel zijn er 
meerdere factoren die een zwak tekstbegrip kunnen veroorzaken dan alleen een gebrek aan 
woordkennis, namelijk ook een gebrek aan leesvaardigheid of een gebrek aan zowel woordkennis als 
leesvaardigheid (Hacquebord et al., 2004).  
 
Van Daalen-Kapteijns et al. (2001) lieten 11- en 12-jarigen de betekenissen van onbekende woorden 
afleiden uit de context. Per targetwoord waren drie soorten context geconstrueerd en er werden 
vaardigheden getoetst bij drie activiteiten: ‘decontextualization’ (het afleiden van betekenissen van 
het targetwoord uit de context), ‘cumulative testing’ (het toetsen van eerdere ideeën over de 
woordbetekenis aan nieuwe contexten) en ‘defining’ (het formuleren van woordenboekdefinities). In 
tegenstelling tot veel onderzoeken op dit gebied, gaat het hier om het afleiden van betekenissen van 
moeilijke woorden uit de moedertaal. De helft van de Nederlandse leerlingen behoorde tot de ‘high 
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verbal ability’ groep en de andere helft tot de ‘low verbal ability’ groep en beide groepen moesten 
hardop denken. Proefpersonen uit de ‘high ability’ groep behaalden op alle drie de afhankelijke 
variabelen hogere scores dan leerlingen uit de ‘low ability’ groep (Van Daalen-Kapteijns et al., 2001).   
 Decontextualization is ‘a matter of degree’ (Van Daalen-Kapteijns et al., 2001, pp. 154). Als 
het gaat om het formuleren van definities voor moeilijke woorden, focussen sommigen zich slechts 
op de betekenis van het woord in de context waarin ze het woord aangeboden krijgen. Anderen 
proberen dat wat ze uit de context over het woord te weten komen ook daadwerkelijk te vertalen 
naar iets abstracters; zij geven er betekenis aan door het woord te koppelen aan woorden die ze wél 
kennen. Ook zijn zij in staat in andere woorden te formuleren wat het woord betekent, die woorden 
dienen dan als parafrase van (de passage met) het moeilijke woord. Zo zijn ‘decontextualization’ en 
‘contextualization’ te onderscheiden: ‘Whereas the meaning of the entire passage is absorbed in a 
contextualized meaning, the decontextualized meaning is restricted to elements of meaning, which 
link the unknown word to familiar words… Decontextualization activities result in representation of 
the word meaning in the students’ semantic memory as part of the already available vocabulary 
knowledge. ’ (Van Daalen-Kapteijns et al., 2001, pp. 154).  
 
Fukkink et al. (2001) hebben Nederlandse leerlingen uit de 2e, 4e en 6e klas onderzocht op hun 
capaciteiten om woordbetekenissen af te leiden uit de context. Hierbij is rekening gehouden met het 
percentage correcte ‘attributes’ (kenmerken, eigenschappen), het meerekenen van onjuiste 
‘attributes’ en de ‘contextualization’. De definities die leerlingen gaven, waren fout, helemaal 
correct, gedeeltelijk correct of zowel fout en (gedeeltelijk) correct tegelijkertijd. De leerlingen kregen 
korte teksten van elk ongeveer 100 woorden met daarin het targetwoord voorgelegd. Deze teksten 
bevatten geen expliciete aanwijzingen als synoniemen, antoniemen of omschrijvingen. In een pretest 
zijn de teksten aangeboden bij drie volwassenen; zij kregen de teksten voorgelegd als cloze-test, 
waarbij de targetwoorden ontbraken. Hieruit bleek dat de teksten voldoende contextuele 
ondersteuning bij de targetwoorden boden: slechts 4 van de 36 antwoorden (steeds bij een ander 
targetwoord) kwamen immers niet overeen met het concept van het woord dat was weggelaten. Van 
de overige antwoorden werd in 58% van de gevallen het targetwoord of een synoniem daarvan 
opgeschreven en in 31% van de gevallen werd een woord opgeschreven dat erg dicht in de buurt lag 
van het targetwoord (Fukkink et al., 2001). 

De proefpersonen moesten vervolgens de teksten hardop lezen, waarna ze antwoord 
moesten geven op de vraag welke uitleg het woordenboek zou geven voor het targetwoord. De drie 
eerder genoemde aspecten werden gescoord. De jongste leerlingen leidden gemiddeld een kwart 
van de betekenis van een woord af uit de context, terwijl de oudste leerlingen gemiddeld de helft 
van de betekenis afleidden. 
 Net als Van Daalen-Kapteijns et al. (2001), maken ook Fukkink et al. (2001) een onderscheid 
tussen ‘contextualization’ en ‘decontextualization’. Als voorbeeld voor een gecontextualiseerde 
definitie voor  ‘lanky’ geven zij: ‘thin fingers, that you can reach any crack or so’. De woorden ‘fingers’ 
en ‘crack’ worden in de originele context genoemd en komen terug in deze definitie. Als voorbeeld 
van een gedecontextualiseerde definitie van ‘lanky’ geven Fukkink et al. (2001): ‘limber and thin’ of 
‘slim, lean’. Er worden in deze definities geen woorden gebruikt die voorkomen in de originele 
context, maar er is een afgeleide definitie geformuleerd.  
 
Stahl (1991) vat in zekere mate bovenstaande lezersfactoren samen. Volgens Stahl (1991) zijn er kort 
gezegd een aantal factoren die het tekstbegrip en de ‘learning from context’ beïnvloeden: 

1. Differences in Prior Word Knowledge 
2. Differences in Topic Knowledge 
3. Differences in Ability 
4. Working Memory 



Els Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

 

Pagina 16 

 

Stahl (1991) stelt het als volgt: ‘…Children who know more words can learn more words. They can do 
this for two reasons. First, they are more likely to know the meanings of the words in the context, and 
thus get richer contextual information about each unknown word. *…+ Second, children who know 
more words are likely to read more, and reading more means that they are exposed to more words.’ 
(Stahl, 1991, pp.13). Volgens Stahl (1991) zijn de effecten van verschillen in ‘topic knowledge’, 
‘ability’ en ‘working memory’ minder duidelijk. Topic knowledge zou invloed kunnen hebben op 
woorden die nauw gerelateerd zijn aan het onderwerp, maar het is niet duidelijk of topic knowledge 
zelf helpt bij het leren van nieuwe woorden of dat het voornamelijk eerdere blootstelling aan 
targetwoorden reflecteert. Het lijkt er verder op dat verbal ability bij kinderen invloed heeft op het 
afleiden van woordbetekenissen, maar niet op hun capaciteit om ze incidenteel uit een tekst te leren. 
Het is echter niet duidelijk of incidenteel leren of ‘afleidingstaken’ betere maatstaven zijn van het 
leren van woorden. Eveneens is het onduidelijk of maatstaven van het werkgeheugen verschillen in 
de ‘verbal ability’ reflecteren (Stahl, 1991).   
 Wat betreft het onderscheid tussen incidenteel leren en afleidingstaken, is gepoogd beide 
terug te laten komen in het huidige onderzoek. Door de proefpersonen zelf een definitie van de 
moeilijke woorden te laten formuleren, wordt gefocust op het afleiden van woordbetekenissen. Door 
proefpersonen uit verschillende zinnen diegene te laten selecteren waarin het targetwoord op de 
correcte manier gebruikt wordt, wordt meer gefocust op incidenteel leren. Op de verschillende 
gebruikte methoden bij dit onderzoek kom ik in het volgende hoofdstuk nog terug.  
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3. Onderzoeksopzet 
 
In dit hoofdstuk bespreek ik de opzet bij het onderzoek naar het effect van contextuele cues op de 
begrijpelijkheid van moeilijke woorden. Eerst bespreek ik de afhankelijke en onafhankelijke 
variabelen. Daarna ga ik in op de gebruikte onderzoeksmethoden en geef ik een verantwoording van 
en een toelichting op de gebruikte materialen. Tevens ga ik in op de proefpersonen bij het onderzoek 
en de afnameprocedures. Tenslotte bespreek ik de hypothesen behorend bij de in hoofdstuk 1 
geformuleerde onderzoeksvraag.  

3.1.  Afhankelijke variabelen 
De afhankelijke variabele bij dit onderzoek is, in navolging van Van Wieringen (2007), de 
begrijpelijkheid van een lexicaal moeilijk woord. Begrijpelijkheid wordt in dit onderzoek 
geoperationaliseerd als ‘het afleiden van de betekenis van lexicaal moeilijke woorden’ en ‘incidenteel 
leren’. Er wordt onderzocht in hoeverre er een verschil is in begrijpelijkheid bij contextinformatie die 
zich op verschillende locaties ten opzichte van het targetwoord bevindt. De twee hierboven 
genoemde aspecten van begrijpelijkheid worden op twee manieren getoetst, daarop ga ik in 
paragraaf 3.3 dieper in.  

3.2.  Onafhankelijke variabelen 
De onafhankelijke variabelen bij dit onderzoek zijn deels ontleend aan Van Wieringen (2007). De 
onafhankelijke variabelen die in het onderzoek van Van Wieringen (2007) van kracht waren, zijn de 
volgende: 

- Het gebruik van synoniemen ter verduidelijking van een lexicaal moeilijk targetwoord 
- Aanpassingen in de functionele omgeving van het targetwoord ter verduidelijking van een 

targetwoord 
De manipulatie ‘aanpassingen in de functionele omgeving van het targetwoord’ is afgeleid van het 
onderzoek van Mondria & Wit-de Boer (1991), die in hun onderzoek het onderwerp van de zin, het 
werkwoord in de zin en de functie van het targetwoord manipuleerden.  

 In het huidige onderzoek zijn de teksten niet gemanipuleerd door synoniemen toe te voegen. 
Ik heb mij meer gericht op contextuele cues die kunnen helpen bij het afleiden van de betekenis, in 
plaats van de betekenis van het woord direct duidelijk te maken door toevoeging van een synoniem. 
Wél is in het huidige onderzoek als onafhankelijke variabele de ‘aanpassing in de functionele 
omgeving van het targetwoord ter verduidelijking van een targetwoord’ gehandhaafd. In 
tegenstelling tot Van Wieringen (2007) voeg ik daar nog een variabele aan toe: het principe van 
nabijheid. Konopak (1988) stelt dat een tekst meer toegankelijk (‘considerate’) wordt door de 
factoren nabijheid, helderheid, explicietheid en compleetheid. De factor nabijheid is in dit 
experiment onderzocht door van elke tekst één versie te maken met de contextuele cue in dezelfde 
zin als het targetwoord (meestal in de vorm van een nevengeschikte zin) en één versie met de 
contextuele cue in een zin die iets verderop in de tekst staat. Hierbij is gepoogd de afstand van het 
targetwoord tot de contextuele cue zo constant mogelijk te houden; de contextuele cue is niet 
gegeven in de zin die volgt op de zin met het targetwoord, maar in de zin die daar weer op volgt. Er 
zijn van elke tekst dus drie versies gemaakt: 
 

1. De originele tekst zonder contextuele cues bij het targetwoord 
2. Een tekst met aanpassingen in de functionele omgeving (toevoeging contextuele cue) binnen 

dezelfde zin als die met het targetwoord 
3. Een tekst met aanpassingen in de functionele omgeving (toevoeging contextuele cue) in een 

zin die verder verwijderd is van de zin met het targetwoord  
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Behalve van Mondria & Wit-de Boer (1991), heeft Van Wieringen (2007) ook aspecten ontleend aan 
het onderzoek van McGinnis & Zelinski (2003). Zij plaatsten een definitie of uitleg bij het 
targetwoord. In het onderzoek van Van Wieringen (2007) was de aanpassing in de functionele 
omgeving van het targetwoord een combinatie van de methoden uit bovengenoemde onderzoeken. 
Omdat dit er op neerkomt dat er geen erg strakke structuur en ‘vastheid’ zit in de manipulaties van 
Van Wieringen (2007) en de omschrijving redelijk vaag en algemeen blijft, pas ik dit in mijn 
onderzoek enigszins aan. Ik zou meer willen spreken van ‘cue-adequate’ en ‘cue-inadequate’ zinnen, 
zoals in het onderzoek van Li (1988). Daarbij gaat het er dus om of het targetwoord wel of niet wordt 
toegelicht door middel van een ander woord of andere woorden. Li (1988) geeft het volgende 
voorbeeld: 
 

Cue-inadequate: ‘John took out a collapsible bicycle and rode to school.’ 
 
Cue-adequate: ‘John took out a collapsible bicycle, unfolded it, and rode to school.’  

 
In navolging van Van Wieringen (2007) wil ik deze onafhankelijke variabele wel ‘aanpassingen in de 
functionele omgeving van het targetwoord ter verduidelijking van een targetwoord’ noemen, omdat 
het in sommige gevallen inderdaad om een aanpassing in de functionele omgeving kan gaan.   

3.3. Onderzoeksmethoden 
Er zijn twee tests gebruikt om te meten in hoeverre proefpersonen in staat waren de betekenissen 
van de moeilijke woorden af te leiden, in navolging van Van Wieringen (2007). Tevens is vooraf een 
test afgenomen om te testen in hoeverre de proefpersonen al bekend waren met de woorden.  

3.3.1. Voorkennistest  

Vóór afname van het daadwerkelijke onderzoek, kregen de proefpersonen een woordbetekenistest, 
die tevens ontleend is aan Van Wieringen (2007). In navolging van Konopak (1988) vroeg Van 
Wieringen (2007) de respondenten om aan te geven of ze de targetwoorden kenden. Zij kregen de 
woorden zonder context aangeboden in een lijst. Na elk woord volgde de vraag ‘Ken je dit woord?’. 
Respondenten dienden dan ‘ja’, ‘nee’ of ‘een beetje’ in te vullen. Ongeacht welk antwoord de 
respondenten gaven, dienden zij een definitie van het woord te geven (Van Wieringen, 2007). Ook in 
het onderzoek van McGinnis (2003) is deze methode gebruikt. De antwoorden op deze test zijn in te 
delen in de drie categorieën voor woordkennis van Durso et al. (1991): unknown (nee), frontier (een 
beetje)  en known (ja) words. Op deze manier kan de woordkennis van de respondenten theoretisch 
onderbouwd worden ingedeeld.  

In dit onderzoek is dezelfde methode gebruikt, alleen nu hoefden proefpersonen alleen een 
betekenis te formuleren wanneer ze ‘ja’ of ‘een beetje’ antwoordden op de vraag of ze het woord 
kenden. Deze test is dus een soort voorkennistest. Proefpersonen die vooraf bepaalde 
targetwoorden al kenden, zijn bij de verdere analyses van dat woord niet meegenomen. Op die 
manier bleven de resultaten van het onderzoek meer valide.  

3.3.2. Betekenis 

Nadat de proefpersonen dit eerste gedeelte van het onderzoek voltooid hadden, kregen ze steeds 
per targetwoord een tekstje te lezen. Na het lezen van het tekstje, werd ze als eerste test nogmaals 
gevraagd om zelf de betekenis van het woord op te schrijven. Hierbij werden zij zowel mondeling als 
schriftelijk aan de hand van instructies aangemoedigd om de informatie uit het tekstje te gebruiken 
bij het afleiden van de betekenis van het moeilijke woord. Dit is één van de twee manieren van 
toetsen van begrijpelijkheid van moeilijke woorden, die ik in paragraaf 3.1 al aanstipte.  
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3.3.3. Selectie zin 

In het onderzoek van Van Wieringen (2007) kregen de respondenten als tweede test een vragenlijst 
met de in de tekst gebruikte targetwoorden. Voor elk woord waren er vier antwoordopties wat de 
definities betreft. Uit de resultaten van het onderzoek van Van Wieringen (2007) bleek echter dat er 
wat fouten en onduidelijkheden zaten in het methodische ontwerp van dit gedeelte van het 
onderzoek. Zo waren formuleringen van de antwoordopties van de meerkeuzevragen soms 
onduidelijk of waren de antwoordopties syntactisch slecht inpasbaar in de zin waarin het 
targetwoord voorkwam. Het bleek dus moeilijk om passende antwoordopties te verzinnen bij dit 
gedeelte van het onderzoek. Daarom is gekozen voor een andere test dan die van Van Wieringen 
(2007). De proefpersonen kregen na het lezen van de tekstjes met daarin de targetwoorden drie 
zinnen voorgelegd. Dit is grotendeels gebaseerd op Shore & Kempe (1999), die de proefpersonen 
steeds twee zinnen voorlegden. Zij moesten dan de zin selecteren waarin het targetwoord op de 
juiste manier gebruikt wordt. Dit hebben zij als volgt geoperationaliseerd: ‘One sentence in the pair 
used the target word correctly (e.g. The clamor resulting from the reports of widespread corruption at 
city hall was the worst in 50 years). The other sentence in the pair used the target word incorrectly by 
violating its general semantic constraints (e.g. The casserole would have been much better if I had 
used the new clamor to grate the cheese)’ (Shore & Kempe, 1999, pp. 151).  

Shore & Kempe (1999) maakten voor de constructie van de twee zinnen per targetwoord 
steeds één zin met een erg beperkt semantisch domein (in bovenstaand voorbeeld de tweede zin) en 
één zin met een breder semantisch domein (in bovenstaand voorbeeld de eerste zin). Omdat in de 
semantisch beperkte zin er een kans is dat proefpersonen in dit geval de namen van de instrumenten 
uit het proces van ‘gaten maken in de kaas’ kennen, zullen zij eerder doorhebben dat ‘clamor’ daar 
niet bij hoort (Shore & Kempe, 1999). Deze methode van toetsen heeft ook wel te maken met de 
voorkennis die lezers hebben met betrekking tot de woorden in en het onderwerp van de zin.  
 
In het huidige onderzoek wordt niet zozeer gebruik gemaakt van een breed dan wel een beperkt 
semantisch domein, omdat dat niet een onderzoeksobject van deze studie is. Ook is voorkennis in dit 
onderzoek niet van belang, omdat bij de analyses naar het effect van contextuele cues op het 
afleiden van de betekenis alleen die respondenten betrokken worden die vooraf het woord nog niet 
kenden. In het huidige onderzoek hebben de proefpersonen de keuze uit drie zinnen en zij moeten 
daaruit degene selecteren waarin zij denken dat het targetwoord correct gebruikt wordt. Er is steeds 
één zin die als het ware onjuiste cues afgeeft over de betekenis van het targetwoord. Een andere 
antwoordoptie geeft een te beperkte invulling van het woord; in feite wordt in die zin steeds een 
verkeerde generalisatie uit de context van het tekstje gegeven. Deze zin gebruikt het targetwoord 
steeds op een verkeerde manier, maar heeft dus wel iets te maken met één of meerdere aspecten 
uit het aangeboden tekstje. In het onderzoek van McGinnis & Zelinsky (2003) moesten 
proefpersonen de kwaliteit van vier definities bij één woord beoordelen. Eén van de definities was 
daarbij op een soortgelijke manier tot stand gekomen, namelijk de ‘Irrelevante definitie’: ‘a choice 
that contains irrelevant information from the text’ (McGinnis & Zelinsky, 2003). De derde 
antwoordoptie in dit onderzoek gebruikt het targetwoord op de juiste manier. In deze derde zin 
wordt voor een andere context gekozen waarin het woord geplaatst wordt. Hieronder staan de drie 
zinsopties op een rijtje: 

1. Onjuiste zin 
2. Zin met generalisatie uit de context 
3. Juiste zin 

Op deze manier wordt getoetst in hoeverre de proefpersonen gaan voor een ‘contextualized’ of een 
‘decontextualized’ betekenis. In de volgende paragraaf geef ik voorbeelden van teksten en zinnen bij 
dit onderzoek. Zoals uit bovenstaande duidelijk geworden zal zijn, is dit de tweede manier van 
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toetsen van het begrip van moeilijke woorden. Door proefpersonen uit drie zinnen de juiste te laten 
selecteren, wordt gefocust op incidenteel leren, wat in hoofdstuk 2 besproken is.   

3.4. Onderzoeksmateriaal 
In deze paragraaf bespreek ik hoe het onderzoeksmateriaal tot stand is gekomen. Eerst ga ik in op de 
selectie van de targetwoorden en de beoordeling van de betekenissen. Daarna bespreek ik de 
samenstelling van de teksten en de zinnen waaruit de proefpersonen moesten kiezen. Vervolgens 
bespreek ik enkele algemenere vragen die gesteld zijn aan de proefpersonen. Als laatste behandel ik 
de pretest en aanpassingen aan het materiaal als gevolg daarvan.  

3.4.1. Woorden 

Bij dit onderzoek zijn in totaal 18 targetwoorden aan de respondenten aangeboden. De moeilijke 
woorden die bij dit onderzoek geselecteerd zijn, zijn onderverdeeld in twee categorieën: 
karaktereigenschappen en gebruiksvoorwerpen. Voor allebei de categorieën zijn negen moeilijke 
woorden geselecteerd. In feite is intuïtief te werk gegaan bij het bepalen of de woorden voor de 
proefpersonen onbekend zouden zijn. Gekozen is voor woorden die naar mijn mening weinig 
gebruikt worden in het dagelijkse leven van vmbo-leerlingen en waarmee de proefpersonen dus nog 
niet of niet vaak in aanraking zijn geweest. De selectie van moeilijke woorden is erg divers verlopen. 
Voor de karaktereigenschappen is veelal gebruik gemaakt van De Raad & Doddema-Winsemius 
(2006), dat een overzicht geeft van meer dan 10.000 menselijke karaktereigenschappen, 
onderverdeeld in 5 hoofdcategorieën. Hierbij is er rekening mee gehouden dat de woorden uit 
verschillende categorieën afkomstig waren, zodat de betekenissen niet allemaal erg dicht bij elkaar 
lagen. Voor de gebruiksvoorwerpen is veel gebruik gemaakt van Wikipedia of andere internetsites, 
bijvoorbeeld van websites van winkels gespecialiseerd in keukengerei of kantoorartikelen. Ook bij 
deze categorie is gepoogd een zo divers mogelijke selectie te maken.  

3.4.2. Betekenissen 

Voor alle woorden is vooraf een scoreformulier opgesteld bij de betekenissen die proefpersonen 
moesten geven. Er waren per woord steeds 0, 1 of 2 punten te verdienen. Als proefpersonen een 
betekenis gaven die fout was of ze vulden niets in, kregen ze 0 punten. Een letterlijke interpretatie 
uit de context (bij vijzel bijvoorbeeld ‘iets om zelf pesto te maken’) of alleen het noemen van een 
categorie (bijvoorbeeld ‘een gebruiksvoorwerp’ of ‘een karaktereigenschap’) leverde geen punten 
op. Bij de karaktereigenschappen werd 1 punt toegekend wanneer de opgeschreven betekenis wel 
een kenmerk deelde van de betekenis, maar niet specifiek genoeg was. Bij de gebruiksvoorwerpen 
werd 1 punt toegekend als de opgeschreven betekenis wel iets weergaf van de functionaliteit van het 
object, maar het niet de exacte betekenis was. Er werden 2 punten toegekend wanneer 
proefpersonen de betekenis helemaal goed opschreven. De betekenissen die 2 punten opleverden 
voor de proefpersonen, zijn ontleend aan verschillende bronnen. Zo is er gebruik gemaakt van 
www.vandale.nl, www.synoniemen.net  en Wolters’ Ster Woordenboek Nederlands (1996). Door 
verschillende bronnen naast elkaar te leggen, ontstond een zo volledig mogelijk beeld van de 
betekenissen van de woorden. Het volledige scoreformulier zoals dat bij de beoordelingen is 
gebruikt, is in bijlage 5 weergegeven. Dit formulier is gebruikt voor zowel de ‘voorkennistest’ als de 
test na het lezen van de tekstjes.  

3.4.3. Teksten + zinnen 

Als onderzoeksmateriaal zijn voor elk targetwoord korte tekstjes geschreven. Dit is een verandering 
ten opzichte van het onderzoek van Van Wieringen (2007), die twee teksten aanbood en in elke tekst 
meerdere targetwoorden verwerkte. Door meerdere targetwoorden in een tekst te plaatsen, kan het 
zo zijn dat de resultaten aan iets anders te danken zijn dan aan de manipulaties. Er wordt op die 
manier immers altijd (onbedoeld) meer context gegeven dan wanneer er slechts erg korte teksten 
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aangeboden worden. In een andere alinea dan die met het targetwoord kunnen bijvoorbeeld nog 
aanwijzingen staan voor de betekenis van het targetwoord. De keuze voor het verwerken van elk 
targetwoord in een korte tekst, is min of meer gebaseerd op het onderzoek van Fukkink (2002). Hij 
kiest voor deze methode, omdat: ‘Constructing brief texts (approximately 60 words) minimised 
dependency among test items.’ (Fukkink, 2002, pp. 42). De teksten die in dit onderzoek als 
onderzoeksmateriaal zijn aangeboden, bevatten allemaal ongeveer 50 tot 60 woorden. Dit geldt voor 
de versies zonder toegevoegde contextuele cues, de versies met toegevoegde contextuele cues zijn 
vanzelfsprekend iets langer.  
  
Bij het schrijven van de teksten is geprobeerd het taalgebruik zo eenvoudig mogelijk te houden, 
zodat de respondenten in ieder geval geen problemen zouden hebben met de context waarin de 
moeilijke woorden werden aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van jargon, 
behalve als het de targetwoorden zelf betreft een enkele keer. Wanneer bijvoorbeeld voor teksten 
over een erg specifiek of moeilijk onderwerp (bijvoorbeeld teksten uit studieboeken of 
overheidsteksten) zou worden gekozen, zou het gevaar bestaan dat de proefpersonen überhaupt 
niet bekend zijn met de concepten. Het was juist de bedoeling dat de proefpersonen wel bekend 
waren met de concepten en de onderwerpen in de teksten. Er is dus naar gestreefd om alleen 
lexicaal onbekende en dus niet conceptueel onbekende woorden als onderzoeksobject te gebruiken.  
  
Van beide categorieën woorden (karaktereigenschappen en gebruiksvoorwerpen) geef ik hieronder 
een voorbeeld van de drie tekstversies en de zinnen waaruit de proefpersonen de juiste moesten 
selecteren bij één van de moeilijke woorden. Hierbij licht ik toe wat er steeds gemanipuleerd is en 
hoe bij het samenstellen van de materialen te werk is gegaan. De teksten en de zinnen bij alle 
overige woorden zijn opgenomen in bijlage 1 (karaktereigenschappen) en bijlage 2 
(gebruiksvoorwerpen).  Hieronder allereerst de teksten bij het targetwoord diplomatiek: 
 

Geen contextuele cue 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is geweest. 
Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek. Ze vraagt bij welke 
kapper Sanne is geweest. Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten verven.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is geweest. 
Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek en wil niet laten 
merken dat ze het zelf nooit zo zou doen. Ze vraagt bij welke kapper Sanne is geweest. Sanne’s haar is geknipt 
en ze heeft het laten verven. 
 
Contextuele cue in een andere zin 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is geweest. 
Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek. Ze vraagt bij welke 
kapper Sanne is geweest. Ellen wil niet laten merken dat ze het zelf nooit zo zou doen. Sanne’s haar is geknipt 
en ze heeft het laten verven.  

 
Zoals aan het bovenstaande voorbeeld te zien is, wordt er bij de tekstjes gebruik gemaakt van 
alledaagse gebeurtenissen of activiteiten, zodat iedereen zich wel iets bij de situatie kan voorstellen. 
Tevens is gepoogd de contextuele cues zo begrijpelijk mogelijk te houden. Bij het targetwoord 
diplomatiek is als cue gekozen ‘het niet willen laten merken dat je het zelf nooit zo zou doen’. Dit 
geeft dus niet meteen de betekenis van het woord weer, maar geeft de proefpersonen wel een 
aanzetje. Bij de versie met de contextuele cue binnen de zin, is in bijna alle gevallen de cue als 
nevengeschikte zin toegevoegd aan de zin waarin het targetwoord staat, net als bij de hierboven 
geplaatste teksten bij het targetwoord diplomatiek het geval is. Bij de versie met de contextuele cue 
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in een andere zin is de cue meestal een losstaande zin, die volgt op de zin na de zin met het 
targetwoord.  
 Bij diplomatiek zijn de volgende drie zinnen geconstrueerd waaruit de proefpersonen 
moesten kiezen: 
 

Fout: De vader van Mark geeft altijd direct zijn mening, ongeacht of die positief of negatief 
is voor de ander, hij is erg diplomatiek. 

Generalisatie context: Kirsten vindt het nieuwe kapsel van haar vriendin prachtig maar laat dat absoluut 
niet merken, ze is erg diplomatiek.  

Goed: Saskia denkt voordat ze iets zegt altijd drie keer na of ze daar niemand mee kwetst, 
ze is erg diplomatiek.  

 
Bij de karaktereigenschappen is er voor gekozen om voor de ‘foute’ zin steeds min of meer het 
tegenovergestelde van de werkelijke betekenis te gebruiken. Dit kan gebeuren aan de hand van een 
voorbeeld dat het tegenovergestelde illustreert of door een algemenere beschrijving van het woord. 
Voor de tweede zinsoptie (de generalisatie uit de context) is steeds een aspect uit het tekstje 
gekozen dat proefpersonen wel kunnen koppelen aan het targetwoord, maar wat wel een verkeerde 
interpretatie oplevert. In bovenstaand voorbeeld is het kapsel en het ‘niet laten merken’ gebruikt 
voor die zin, maar wel op een dusdanige manier dat het niet klopt met de betekenis van diplomatiek: 
in plaats van dat het oordeel negatief is en Kirsten dit niet wil laten merken, is het oordeel juist 
positief. Voor de derde en goede zin is steeds een andere situatie dan die in de context beschreven 
rondom het targetwoord. Ook hierbij zijn soms concrete voorbeelden gebruikt en soms is het meer 
een algemene (persoons)beschrijving, zoals in bovenstaand voorbeeld. 
 
Hieronder volgt ook van de gebruiksvoorwerpen een voorbeeld. Allereerst geef ik de teksten bij het 
targetwoord vijzel. 
 

Geen contextuele cue 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze wil 
vandaag zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel. Vanavond viert ze haar verjaardag 
en de familie en vrienden die op bezoek komen wil ze graag Italiaanse hapjes voorschotelen. Zelf heeft ze al 
helemaal zin in de lekkere stokbroodjes en olijven! 
 
Contextuele cue binnen de zin 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze wil 
vandaag zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel, want de ingrediënten moeten wel 
goed fijngemaakt worden. Vanavond viert ze haar verjaardag en de familie en vrienden die op bezoek komen 
wil ze graag Italiaanse hapjes voorschotelen. Zelf heeft ze al helemaal zin in de lekkere stokbroodjes en olijven!  
 
Contextuele cue in een andere zin 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze wil 
vandaag zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel. Vanavond viert ze haar verjaardag 
en de familie en vrienden die op bezoek komen wil ze graag Italiaanse hapjes voorschotelen. De ingrediënten 
daarvoor moeten wel goed fijngemaakt worden. Zelf heeft ze al helemaal zin in de lekkere stokbroodjes en 
olijven!  

 
Ook in bovenstaand voorbeeld gaat het om een vrij herkenbare en voor zich sprekende situatie. Als 
contextuele cue bij het targetwoord vijzel is gekozen voor het ‘fijnmaken van de ingrediënten van 
een gerecht’. Net als bij het voorbeeld van diplomatiek is te zien dat in de tweede versie de 
contextuele cue als nevengeschikte zin is toegevoegd aan de zin met het targetwoord. In de derde 
versie zit er weer één zin tussen en vormt de toegevoegde cue een losstaande zin.  
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 Voor vijzel zijn de volgende drie zinnen samengesteld waaruit de proefpersonen de juiste 
moesten kiezen: 
 

Fout: Remco gaat vandaag de strijk maar eens wegwerken, daarom heeft hij een vijzel 
nodig.  

Generalisatie context: Hester wil vandaag met eieren en bloem zelf Italiaanse spaghetti maken, daarom 
heeft zij een vijzel nodig.  

Goed: Pleun wil in haar soep verse fijngestampte kruiden doen, daarom heeft zij een vijzel 
nodig. 

 
Bij de gebruiksvoorwerpen zijn de drie zinnen steeds op een iets andere manier samengesteld dan bij 
de karaktereigenschappen. Voor de foute zin kon hier niet gekozen worden voor een zin die een 
tegenovergestelde betekenis van het woord weergeeft. Er is daarom voor gekozen om een situatie 
neer te zetten die helemaal niets te maken heeft met het targetwoord en de betekenis daarvan. In 
het bovenstaande voorbeeld van vijzel  is gekozen voor het ‘wegwerken van de strijk’. Bij de tweede 
zinsoptie, de generalisatie uit de context, is wel steeds ongeveer hetzelfde te werk gegaan als bij de 
karaktereigenschappen; er is één aspect dat voor een verkeerde generalisatie kan zorgen uit het 
tekstje gehaald en in de zin geplaatst. In het voorbeeld van vijzel is dat ‘het zelf maken van een 
gerecht’. Tevens is hier het ‘Italiaanse’ toegevoegd, wat ook weer kan verwijzen naar pesto, van 
oorsprong ook een Italiaans gerecht. Voor de goede zin is steeds een andere situatie beschreven dan 
in het tekstje, maar hier klopt het targetwoord qua betekenis wel. In bovenstaand voorbeeld wordt 
vijzel in het tekstje gekoppeld aan het zelf pesto maken, terwijl het in de zin gekoppeld wordt aan het 
fijnstampen van kruiden. Dit zijn allebei activiteiten die kunnen plaatsvinden door gebruik te maken 
van een vijzel.  
 Zowel voor de zinnen bij de karaktereigenschappen als bij de gebruiksvoorwerpen, kregen de 
proefpersonen punten toegekend. Net als bij de betekenissen van de woorden, waren er steeds 0, 1 
of 2 punten te verdienen. Wanneer ze de foute zin aankruisten kregen ze 0 punten, de generalisatie 
uit de context leverde 1 punt op en de juiste zin leverde 2 punten op.  
 
Zoals uit bovenstaande duidelijk geworden is, zijn er bij elk woord drie tekstversies samengesteld. 
Van de pakketjes die de proefpersonen aangeboden kregen, zijn drie versies gemaakt. Hierbij is 
binnen één pakketje steeds per woord gewisseld tussen de drie tekstversies, zodat elke proefpersoon 
zes keer een tekst las zonder toegevoegde cue, zes keer één met cue in een andere zin en zes keer 
één met cue binnen de zin. Per versie zijn verder nog twee verschillende volgordes van aanbieden 
gemaakt, om effecten van volgorde uit te sluiten. Tevens zijn ook steeds de zinnen door elkaar 
gehusseld; op die manier staat de juiste zin steeds op een andere plek en moeten proefpersonen 
steeds nadenken over wat de juiste zin is, in plaats van dat ze na enkele tekstjes het patroon zouden 
doorhebben. De samenstelling van de verschillende versies is in bijlage 3 weergegeven.  

In de sectie hierboven is van beide categorieën woorden slechts één voorbeeld uitvoerig 
besproken. Voor een overzicht van alle aangeboden teksten en zinnen verwijs ik naar bijlage 1 en 2. 
In bijlage 4 geef ik een voorbeeld van één van de versies van het pakketje zoals dat is aangeboden 
aan de proefpersonen.   
 
Tot dusver heb ik in dit verslag steeds gesproken van de onafhankelijke variabelen ‘aanwezigheid van 
een contextuele cue’ en  ‘afstand van de contextuele cue tot het targetwoord’. Hierbij dient echter 
wel opgemerkt te worden dat het in feite niet alleen de afstand is die gemanipuleerd wordt. Er is in 
de versie met de cue binnen de zin met het targetwoord namelijk sprake van een soort 
standaardpatroon van toelichten van moeilijke woorden. In vrijwel alle gevallen is de cue een 
nevengeschikte zin bij de zin met het moeilijke woord; de zin met het targetwoord wordt gevolgd 
door een komma, waarna de cue geplaatst is. Proefpersonen zullen dit patroon snel kunnen 
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herkennen, aangezien dit een veel gebruikte manier is van toelichten van moeilijke woorden of 
concepten. In de tekstversies met de cue in een zin verderop gebeurt dit toelichten op een andere 
manier; de cue vormt dan een losstaand zinnetje. Wellicht dat dus niet alleen de afstand tot het 
targetwoord een rol speelt, maar dat ook het al dan niet aanwezig zijn van dit standaardpatroon de 
resultaten kan beïnvloeden.  
 In de rest van dit verslag zal ik om verwarring en onduidelijkheden te voorkomen, wel blijven 
spreken van de ‘afstand van de cue tot het  targetwoord’. In de discussie (hoofdstuk 6) kom ik terug 
op dit aangehaalde verschil.  

3.4.4. Algemene vragen 

Behalve de opdrachten die de proefpersonen kregen aangeboden om een antwoord te vinden op de 
onderzoeksvraag, zijn ook algemenere vragen gesteld over de proefpersonen. Dit om een beeld te 
krijgen van de proefpersonen en om te analyseren of er eventueel variabelen waren die de 
resultaten onbedoeld zouden kunnen beïnvloeden. Zie hiervoor ook de analyses van de storende 
variabelen, die besproken worden in paragraaf 4.1.  
 Allereerst werd de proefpersonen gevraagd hun leeftijd en hun geslacht in te vullen. Ook zijn 
er vragen gesteld over het leesgedrag van de proefpersonen. Dit waren de volgende vragen en de 
bijbehorende antwoordopties: 
 

1. Vind je lezen leuk?   Nee – soms – ja  
2. Lees je in je vrije tijd wel eens?  Nee – soms – ja  
3. Hoe vaak lees je in je vrije tijd?  Paar keer per jaar – maandelijks – wekelijks – dagelijks – anders  

 
Deze vragen zijn gesteld omdat ze de resultaten zouden kunnen beïnvloeden. Wanneer de 
proefpersonen van de ene versie gemiddeld meer lezen en lezen leuker vinden, zou het kunnen dat 
zij ook beter scoren op de tests. Zij zijn dan wellicht beter in het zogenaamde ‘begrijpend lezen’ en 
hebben door hun leeservaring minder moeite met het gebruiken van de informatie in de tekst om 
betekenissen af te leiden.  
 Behalve vragen naar het leesgedrag van de proefpersonen, is ook gevraagd hoe moeilijk zij 
de targetwoorden en de tekstjes waarin deze stonden vonden. Ook dit zou invloed kunnen hebben 
op de resultaten. Het gaat om de volgende vragen: 
 

1. Vond je de woorden uit de tekstjes moeilijk? 
 Heel gemakkelijk – een beetje gemakkelijk – neutraal – een beetje moeilijk – heel moeilijk 
2. Vond je de tekstjes waar de woorden in stonden moeilijk?  
 Heel gemakkelijk – een beetje gemakkelijk – neutraal – een beetje moeilijk – heel moeilijk  

 

 Ook de analyses van deze twee variabelen bespreek ik in paragraaf 4.1. 

3.4.5. Pretest 

Voordat begonnen is met de afname van het experiment op de middelbare scholen, is het materiaal 
ge-pretest bij twee personen. Dit waren allebei jongeren met een vmbo-opleiding; de ene had deze 
net een half jaar afgerond en de andere zat in de derde klas. Zij kregen een pakketje in a4-formaat 
aangeboden. Hierin vonden zij allereerst een instructie bij het onderzoek en daarna volgde de 
voorkennistest (per moeilijk woord moesten ze aangeven of ze ermee bekend waren en een 
betekenis opschrijven). Vervolgens stonden er twee voorbeelden van tekstjes en zinnen waaruit ze 
moesten kiezen en daarna waren alle tekstjes bij de moeilijke woorden achter elkaar geplaatst. Na 
elk tekstje was ruimte open gelaten om nogmaals de betekenis op te schrijven en daarna volgden 
steeds de drie zinnen waaruit de proefpersonen moesten kiezen. Helemaal achteraan stonden de 
hierboven besproken algemenere vragen. 
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 Afgegaan op de pretest bleek niet dat de woorden te moeilijk of te makkelijk zouden zijn 
voor de proefpersonen. Ook waren de instructies allemaal duidelijk. Wel bleek dat beide ‘proef-
proefpersonen’ bij het opschrijven van de betekenis ná het lezen van de tekst de neiging hadden om 
terug te bladeren naar de voorkennistest. Ook maakten zij gebruik van de zinnen die direct hierna 
volgden; ze gebruikten dus niet alleen de informatie uit de tekst om betekenissen af te leiden, maar 
gebruikten hiervoor ook de informatie uit de zinnen. Omdat dit de validiteit van het onderzoek niet 
ten goede zou komen, is de manier van aanbieden van tekstjes en zinnen iets veranderd. Er is een 
boekje op a5-formaat gemaakt. Hierin stond steeds op de rechterpagina van het boekje het tekstje 
en enkele regels om de betekenis op te schrijven. Wanneer proefpersonen de pagina omsloegen, 
troffen zij de zinnen aan behorend bij het tekstje. In de schriftelijke instructies in het boekje is 
meerdere malen vermeld dat het belangrijk is dat proefpersonen niet terug- en vooruit bladerden 
tijdens het onderzoek. Ook is dit mondeling nog eens benadrukt vóór afname. Voor een voorbeeld 
van de uiteindelijke versie van het materiaal zoals dat is aangeboden, verwijs ik naar bijlage 4.  

3.5. Proefpersonen en afnameprocedures 
Dit onderzoek naar moeilijke woorden en het effect van context is verricht in het kader van het 
meerjarige onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht naar de begrijpelijkheid van teksten. 
Hierbij leek het een voor de hand liggende keuze om lager opgeleiden te kiezen als proefpersonen ; 
als zij immers teksten en/of woorden begrijpen, leveren deze voor hoger opgeleiden waarschijnlijk 
ook geen problemen op. Verder geldt dat als lager opgeleiden in staat zijn om al dan niet met behulp 
van contextuele cues betekenissen van woorden af te leiden, hoger opgeleiden hiertoe waarschijnlijk 
zeker in staat zijn.  
  
Er zijn twee scholen bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek: het Kempenhorst 
College in Oirschot en het Dongemond College in Made. Er is gekozen voor afname op twee scholen, 
om de externe validiteit van het onderzoek te vergroten. Op beide scholen is het onderzoek 
afgenomen in twee klassen uit het derde leerjaar van de theoretische leerweg van het vmbo. In 
totaal hebben 87 proefpersonen meegewerkt aan het onderzoek.  
 Het onderzoek is op beide scholen in klassenverband afgenomen tijdens de lessen 
Nederlands. De docent was daar steeds bij aanwezig. Voordat de leerlingen de klas binnenkwamen, 
had ik op elke tafel at random één van de drie (eigenlijk één van de zes, uitgaande van twee 
volgordes per versie) versies neergelegd. Aan het begin van het lesuur vertelde ik de leerlingen kort 
wie ik was en ik vertelde dat ze gingen meewerken aan een onderzoek over moeilijke woorden. 
Vervolgens gaf ik ze instructies: ik vertelde ze dat de opdrachten moeilijk konden zijn en dat het er 
niet om ging hoeveel ze wisten, maar dat het belangrijker was dat ze gewoon opschreven wat ze 
dachten. Zo probeerde ik te voorkomen dat ze ontmoedigd zouden worden door de moeilijkheid van 
de taken. Verder benadrukte ik dat het belangrijk was dat ze de volgorde van het boekje aanhielden 
en niet vooruit of terug moesten bladeren. Hierna konden ze allemaal voor zichzelf aan de slag met 
de tests. Als de leerlingen klaar waren, moesten ze even in stilte iets voor zichzelf gaan doen.  
Gemiddeld deden de leerlingen er ongeveer 30 minuten over om het hele boekje door te werken en 
eigenlijk iedereen slaagde er in het binnen één lesuur af te krijgen. Achteraf besprak ik het onderzoek 
nog even kort en vroeg ik wat ze er van vonden. De reacties waren over het algemeen positief: ze 
vonden het niet té moeilijk en de meeste leerlingen vonden het leuk om eens iets heel anders te 
doen dan normaal. Mijn indruk was dan ook dat ze erg serieus meegewerkt hebben.    

3.6. Hypothesen 
Aan de hand van de uitkomsten van de eerder in deze scriptie besproken onderzoeken, zijn bij dit 
onderzoek een aantal hypothesen opgesteld. Allereerst de nulhypothese: 
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H0: Er is geen verschil tussen de drie versies op het geven van een betekenis en ook niet op het 
selecteren van de juiste zin. 

 
De alternatieve hypothesen luiden als volgt: 
 
H1: De toevoeging van een extra contextuele cue levert bij alle targetwoorden een betere score 

op dan de controlevariant, zowel op het geven van een betekenis als op het selecteren van 
de juiste zin  geen cue < cue andere zin, cue binnen zin   

H2: De toevoeging van een extra contextuele cue binnen de zin met het targetwoord levert bij 
alle targetwoorden een betere score op dan de toevoeging van een extra contextuele cue in 
een andere zin dan die met het targetwoord, zowel op het geven van een betekenis als op 
het selecteren van de juiste zin  cue andere zin < cue binnen zin   

 
De resultaten van het onderzoek van Van Wieringen (2007) leken te indiceren dat voor 
verduidelijking van een lexicaal moeilijk woord in een tekst het beste gebruik gemaakt kan worden 
van een aanpassing in de functionele omgeving van dat woord (in vergelijking met het gebruik van 
synoniemen) om de begrijpelijkheid te vergroten. Er is echter ook gebleken dat voor de verkregen 
resultaten uit het onderzoek van Van Wieringen (2007) verscheidene alternatieve verklaringen te 
geven zijn, veelal vanwege methodische fouten in het onderzoeksontwerp. Gepoogd is daarom met 
dit onderzoek een bevestiging te vinden voor de eerste hypothese dat contextuele cues een beter 
begrip opleveren dan wanneer er geen extra contextuele cues toegevoegd zijn. De tweede 
hypothese heeft betrekking op het principe van nabijheid. Hoe dichter de contextuele cue bij het 
targetwoord staat, hoe beter het begrip van het moeilijke woord, zo wordt op basis van Konopak 
(1988) verwacht. Kort gezegd wordt er dus verwacht dat de proefpersonen het slechtste scoren op 
tekstjes zonder toegevoegde contextuele cue, beter scoren zij op tekstjes met een toegevoegde 
contextuele cue in een andere zin dan het targetwoord (de cue staat dus ver weg) en het beste 
scoren zij op tekstjes met de toegevoegde contextuele cue binnen de zin met het targetwoord (de 
cue staat dus dichtbij). Hierbij dient wel het in paragraaf 3.4.3 aangehaalde verschil tussen het wel 
aanwezig zijn van een standaardpatroon van moeilijke woorden toelichten in de versie met cue 
binnen de zin en het niet aanwezig zijn van een dergelijk patroon in de versie met cue in een andere 
zin in acht genomen te worden.  
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4. Resultaten 
 
In deze resultatensectie bespreek ik allereerst enkele algemene zaken met betrekking tot het 
uitgevoerde onderzoek, zoals de opbouw van het respondentenbestand en eventuele storende 
variabelen (paragraaf 4.1). Vervolgens ga ik in op de resultaten van de test naar de voorkennis van de 
proefpersonen met betrekking tot de moeilijke woorden (paragraaf 4.2). Tevens ga ik in op het effect 
van context, afgezien van de verschillende condities; weten meer leerlingen wat de woorden 
betekenen na de tekstjes gelezen te hebben? (paragraaf 4.3). Daarna ga ik in op de correlaties tussen 
de twee afhankelijke variabelen bij dit onderzoek: het geven van een betekenis en het selecteren van 
de zin met het juiste gebruik van het targetwoord (paragraaf 4.4). Ten slotte bespreek ik de analyses 
die een antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek geven; ik ga in op het effect van contextuele 
cues en de locatie daarvan op de begrijpelijkheid van moeilijke woorden (paragraaf 4.5).  

4.1.  Algemeen 
Voordat begonnen kon worden met de daadwerkelijke analyses naar het effect van contextuele cues 
en de afstand daarvan tot het targetwoord op het afleiden van woordbetekenissen, zijn enkele 
algemene analyses verricht. Zo is bekeken hoe het respondentenbestand in elkaar zat en wat 
eventuele storende variabelen zouden kunnen zijn. Dit bepreek ik in deze paragraaf.  

4.1.1. Opbouw respondentenbestand 

In totaal hebben er 87 proefpersonen deelgenomen aan dit experiment. Er zijn 30 proefpersonen die 
versie A voorgelegd hebben gekregen, 29 die versie B voorgelegd kregen en totaal 28 proefpersonen 
kregen versie C. De leerlingen waren afkomstig van twee scholen: 42 leerlingen zaten op het 
Kempenhorst College te Oirschot en 45 leerlingen zaten op het Dongemond College te Made. Aan 
het experiment deden verder 38 jongens mee en 49 meisjes. De gemiddelde leeftijd van de 
proefpersonen was 14,8.  
 De respondenten waren als volgt over de versies verdeeld: 
 

Versie School  Geslacht  Gem. leeftijd 
Versie A Kempenhorst College: 

Dongemond College:  
14 
16 

Jongen: 
Meisje: 

14 
16 

14,7 

Versie B Kempenhorst College:  
Dongemond College:  

13 
16 

Jongen: 
Meisje: 

13 
16 

14,8 

Versie C Kempenhorst College:  
Dongemond College:  

15 
13 

Jongen: 
Meisje: 

11 
17 

14,8 

Tabel 2: Opbouw respondentenbestand  
 
De beide scholen, het geslacht en de gemiddelde leeftijd zijn vooral in versie A en B redelijk gelijk. 
Versie C wijkt enigszins af; bij deze versie waren in tegenstelling tot de andere twee versies meer 
leerlingen afkomstig van het Kempenhorst College. Ook zit er in versie C een groter verschil tussen 
het aantal jongens en meisjes dat meegewerkt heeft aan het onderzoek. Wél hebben hier, net als in 
de andere versies, meer meisjes dan jongens de test ingevuld. Met behulp van de Chi-kwadraat toets 
is geanalyseerd of school en geslacht gelijk verdeeld waren over de drie versies. Voor school werd 
geen verschil gevonden (X2(2)=0,48, p=0,79) en ook het geslacht was gelijk verdeeld over de drie 
versies (X2(2)=0,34, p=0,84). Om te kijken of er verschillen waren in leeftijd tussen de verschillende 
versies, is gebruik gemaakt van een Anova. Ook op deze variabele werd geen verschil gevonden 
(F=0,501, df=2, p=0,61).  
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4.1.2. Storende variabelen 

Behalve de hierboven besproken variabelen, zijn er nog een paar variabelen die de resultaten van dit 
onderzoek zouden kunnen beïnvloeden. Dit zijn vragen die gesteld zijn naar het leesgedrag van de 
leerlingen en naar de moeilijkheidsgraad van de woorden en de teksten. Voor de volledigheid geef ik 
deze vragen en de bijbehorende antwoordmogelijkheden hieronder weer. 
 

1. Vind je lezen leuk?   Nee – soms – ja  
2. Lees je in je vrije tijd wel eens?  Nee – soms – ja  
3. Hoe vaak lees je in je vrije tijd?  Paar keer per jaar – maandelijks – wekelijks – dagelijks – anders  
4. Vond je de woorden moeilijk? Heel gemakkelijk – beetje gemakkelijk – neutraal – beetje moeilijk – 

heel moeilijk 
5. Vond je de tekstjes moeilijk? Heel gemakkelijk – beetje gemakkelijk – neutraal – beetje moeilijk – 

heel moeilijk 

 
Voor de eerste twee vragen is met behulp van de Chi-kwadraat toets geanalyseerd of er op deze 
variabelen verschillen waren tussen de versies. Voor de eerstgenoemde vraag was er geen verschil 
(X2(4)=2,13, p=0,71) en ook bij de tweede vraag trad geen verschil op (X2(4)=2,32, p=0,68). De overige 
drie vragen zijn met behulp van de Anova geanalyseerd, omdat daar gemiddelden te berekenen zijn. 
Bij de vraag ‘Hoe vaak lees je in je vrije tijd?’ trad geen verschil op (F=1,04, df=2, p=0,36). Bij de vraag 
over de moeilijkheid van de woorden trad ook geen verschil op tussen de versies (F=1,5, df=2, 
p=0,223). De laatste mogelijke storende variabele, de moeilijkheid van de tekstjes, liet ook geen 
verschil tussen de versies zien (F=0,98, df=2, p=0,38).  
 Bovenstaande analyses laten zien dat er geen storende variabelen zijn die van invloed 
kunnen zijn op de gevonden resultaten. Er kan dus aangenomen worden dat de gevonden verschillen 
ook daadwerkelijk een gevolg zijn van de manipulaties.  

4.2.  Test voorkennis moeilijke woorden 
Voordat geanalyseerd is in hoeverre het aanbieden van extra contextuele cues bij moeilijke woorden 
een effect heeft op het afleiden van de betekenis van die woorden, is nog geanalyseerd in hoeverre 
de proefpersonen al bekend waren met de woorden. Proefpersonen die de woorden voor afname 
van het daadwerkelijke onderzoek al kenden, zijn niet meegenomen in de verdere analyses, omdat 
dat de betrouwbaarheid niet ten goede zou komen.   
 
Proefpersonen moesten steeds voor elk targetwoord aangeven of ze het al kenden. Ze moesten 
kiezen uit ‘ja’, ‘nee’ of ‘een beetje’. Als proefpersonen ‘ja’ of ‘een beetje’ invulden, werd ze tevens 
gevraagd op te schrijven wat het woord volgens hen betekende. Bij eerste verkennende analyses 
bleek dat veel proefpersonen wel zeiden de woorden een beetje of helemaal te kennen, maar zij 
vulden toch de verkeerde betekenissen in. In bijlage 6 is een tabel weergegeven waarin voor elk 
aangeboden woord de percentages staan van de zelfinschatting (zijn ze ermee bekend) en van de 
betekenissen (zijn die goed of fout).   

Op basis van eigen inschattingen van de proefpersonen of zij bekend waren met de moeilijke 
woorden, waren er 8 woorden (van de 18) waarvan meer dan 15% dacht deze een beetje of helemaal 
te kennen. Dit waren de woorden: gis, diplomatiek, loyaal, accuraat, sensitief, knijpkat, luiwagen en 
presse-papier. Wanneer dan vervolgens gekeken werd naar de betekenissen die gegeven werden, 
leek dit beeld niet helemaal te kloppen. Zo schreef van de mensen die bij gis, diplomatiek, luiwagen 
en presse-papier iets invulden, niemand de juiste of een beetje juiste betekenis op. Wanneer 
proefpersonen opschreven het woord niet te kennen, hoefden zij ook geen betekenis in te vullen. 
Deze zijn dan gecodeerd als ‘niet ingevuld’. Ook waren er proefpersonen die wél opschreven het 
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woord te kennen, maar zij vulden niets in bij de betekenis. Dit verklaart de hoge percentages bij ‘niet 
ingevuld’.  

Bij het targetwoord loyaal bleek ook dat slechts erg weinig proefpersonen de betekenis van 
het woord een beetje (2,3%) of helemaal (1,1%) goed hadden, terwijl 64% van de proefpersonen zei 
het woord een beetje of helemaal te kennen. Voor accuraat en sensitief was iets soortgelijks aan de 
hand. Het enige woord van die 8 waarbij wél een redelijk deel van de proefpersonen de juiste 
betekenis opschreef, is knijpkat: 11,5 % van de proefpersonen wist de betekenis.  
 
Bovenstaande manier van interpreteren is wellicht te omslachtig en niet helemaal overzichtelijk. 
Daarom zijn de gegevens enigszins vereenvoudigd: er zijn nieuwe variabelen gecreëerd waarbij 
iedereen die bij de betekenis van de woorden niets invulde of het fout invulde een ‘0’ kreeg en 
iedereen die de betekenis een beetje goed of helemaal goed invulde een ‘1’ kreeg. Zoals in paragraaf 
3.4.2 al besproken is, zijn de betekenissen beoordeeld aan de hand van een vooraf opgesteld 
scoreformulier. Dit formulier was door mij zelf opgesteld en besproken met een tweede beoordelaar. 
Ook zijn enkele gevallen waarin het scoreformulier geen uitsluitsel bood, besproken met een tweede 
beoordelaar. Bijlage 5 bevat een erg uitputtend overzicht van de betekenissen die gegeven zijn per 
woord en de bijbehorende scores. Ook de twijfelgevallen zijn na bespreking hierin verwerkt. 
Hieronder volgt een tabel met de percentages juiste betekenissen vóór afname van het onderzoek.  
 

Woord % Bekend  Woord % Bekend  
Altruïstisch Fout: 

Goed: 
100 
0 

Vijzel Fout: 
Goed: 

100 
0 

Gis Fout: 
Goed: 

100 
0 

Knijpkat Fout: 
Goed: 

88,5 
11,5 

Diplomatiek Fout: 
Goed: 

100 
0 

Rechaud  Fout: 
Goed: 

100 
0 

Loyaal Fout: 
Goed: 

96,6 
3,4 

Luiwagen Fout: 
Goed: 

100 
0 

Pragmatisch Fout: 
Goed: 

98,9 
1,1 

Zesteur Fout: 
Goed: 

100 
0 

Accuraat Fout: 
Goed: 

88,5 
11,5 

Bats Fout: 
Goed: 

95,4 
4,6 

Sensitief  Fout: 
Goed: 

87,4 
12,6 

Presse-papier Fout: 
Goed: 

100 
0 

Extravert Fout: 
Goed: 

100 
0 

Farde Fout: 
Goed: 

100 
0 

Obstinaat Fout: 
Goed: 

97,7 
2,3 

Caquelon Fout: 
Goed: 

100 
0 

Tabel 3: Percentage bekend per woord vooraf 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat de meeste woorden bij vrijwel alle proefpersonen onbekend 
waren. Er waren drie woorden die bij 10% of meer van de proefpersonen bekend waren, namelijk 
accuraat, sensitief en knijpkat. Er is voor gekozen om deze woorden niet helemaal uit te sluiten van 
de analyses omdat ze ‘te bekend’ zouden zijn. Wel is bij verdere analyses een filter toegepast: alleen 
de proefpersonen die de woorden niet kenden (en dus het percentage dat in bovenstaande tabel bij 
‘fout’ staat) zijn meegenomen in de analyses.  

4.3.  Effect context  
Behalve een analyse naar het percentage proefpersonen dat vóór deelname aan het onderzoek de 
woorden al kende, is het ook interessant om te analyseren of ze nog iets geleerd hebben van het 
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onderzoek. Ook als ik er van uit ga dat er geen cue is toegevoegd in de teksten, kunnen 
proefpersonen de informatie uit de tekst gebruikt hebben bij het afleiden van een betekenis. 
Wellicht dat de teksten dus meer informatie bevatten dan vooraf gedacht werd. In tabel 4 hieronder 
geef ik een overzicht van de percentages proefpersonen die een volledig juiste of een gedeeltelijke 
juiste betekenis konden geven na het lezen van de teksten. Bij deze analyses zijn alleen de 
proefpersonen meegenomen die vóór het lezen van de tekst de woorden nog niet kenden. De tabel 
geeft dus per woord aan hoeveel procent van de proefpersonen de betekenis geheel of gedeeltelijk 
heeft kunnen afleiden op basis van de informatie in de teksten. Hierbij is geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende condities, effecten daarvan komen in de volgende paragraaf aan bod. 
 

Woord % 
betekenis 
beetje 
goed 

% 
betekenis 
goed 

% 
betekenis 
beetje 
goed + 
goed 

Woord % 
betekenis 
beetje 
goed 

% 
betekenis 
goed 

% 
betekenis 
beetje 
goed + 
goed 

Altruïstisch 5,7 3,4 9,2 Vijzel 21,8 6,9 28,7 

Gis 4,6 12,6 17,2 Knijpkat 3,9 48,1 52 

Diplomatiek 6,9 3,4 10,3 Rechaud  17,2 5,7 22,9 

Loyaal 8,3 6 14,3 Luiwagen 29,9 3,4 33,3 

Pragmatisch 9,3 2,3 11,6 Zesteur 0 0 0 

Accuraat 15,6 31,2 46,8 Bats 7,2 16,9 24,1 

Sensitief  14,5 0 14,5 Presse-
papier 

39,1 4,6 43,7 

Extravert 3,4 5,7 9,1 Farde 1,1 5,7 6,8 

Obstinaat 29,4 4,7 34,1 Caquelon 4,6 10,3 14,9 

Gemiddelde 10,86 7,7 18,57 Gemiddelde 13,87 11,29 25,14 

Tabel 4: Percentage betekenis goed + beetje goed na lezen tekst voor proefpersonen die woorden niet kennen 

 
Zoals in de tabel te zien is, geven de tekstjes aardig wat informatie over de betekenissen van de 
geselecteerde woorden. Bij de karaktereigenschappen stijgt het percentage proefpersonen dat het 
woord een beetje of helemaal kent na lezen van de tekst gemiddeld met 18,57%. Bij de 
gebruiksvoorwerpen ligt dit gemiddeld nog iets hoger: 25,14%. Voor sommige woorden blijkt dat de 
context erg sterk verduidelijkend is voor de betekenis van het woord, zoals accuraat (stijging van 
46,8%), obstinaat (stijging van 34,1%), knijpkat (stijging van 52%), luiwagen (stijging van 33,3%) en 
presse-papier (stijging van 43,7%). Het blijkt dus in zekere mate mogelijk om met behulp van één 
tekstje betekenissen af te leiden van onbekende woorden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
bovenstaande percentages veelal te danken zijn aan de percentages proefpersonen die de betekenis 
slechts gedeeltelijk correct opschreven. Alleen bij de woorden accuraat en knijpkat was een groter 
deel van de proefpersonen (31,2 en 48,1%) in staat om de betekenis helemaal correct op te 
schrijven. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze woorden op het niveau van de ‘frontier words’ lagen: 
‘words that exist in the frontier region between the point where every word is known and the point 
where no words are known’ (Durso et al., 1991). Proefpersonen herkenden de woorden de eerste 
keer misschien niet, terwijl ze toch enigszins bekend waren met de woorden. Opvallend is verder dat 
bij sensitief niemand in staat was een volledig juiste betekenis op te schrijven. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat dit woord wellicht niet alleen lexicaal, maar ook conceptueel onbekend was. In de 
discussie ga ik dieper in op de mate van lexicale en conceptuele (on)bekendheid.  

Uit de analyses blijkt dat het voor de proefpersonen over het algemeen erg moeilijk was om 
de juiste betekenis af te leiden, gezien de lage percentages bij de meeste woorden. In paragraaf 4.5 
wordt besproken of er effecten zijn van toegevoegde contextuele cues en de afstand daarvan tot het 
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targetwoord op het afleiden van de betekenis. Verwacht wordt dat dit gemakkelijker is wanneer er 
extra contextuele cues in de tekst staan. 

4.4.  Correlaties betekenis en zin 
In hoofdstuk 3 besprak ik de afhankelijke variabelen bij dit onderzoek. Daarbij kwam aan bod dat er 
twee afhankelijke variabelen zijn die bij dit onderzoek betrokken zijn: het afleiden van betekenissen 
van moeilijke woorden en incidenteel leren. Van dat eerste zou sprake zijn door de proefpersonen 
betekenissen op te laten schrijven van de moeilijke woorden, terwijl het tweede bewerkstelligd zou 
worden door het selecteren van de zin met het juiste gebruik van het targetwoord. De processen die 
bij deze twee tests in werking treden zijn verschillend. Toch zou het ook logisch zijn als deze twee 
afhankelijke variabelen wel met elkaar samenhangen; beide worden waarschijnlijk beïnvloed door de 
informatie uit de context. Wanneer de context veel informatie biedt, zou het voor de lezer 
gemakkelijker moeten zijn om zowel een correcte betekenis op te schrijven als de correcte zin te 
selecteren. Om te testen of er daadwerkelijk een samenhang is, zijn per targetwoord steeds de 
correlaties tussen de score op ‘betekenis’ en ‘zin’ berekend. Omdat er sprake is van non-
parametrische waarden, is dit gedaan aan de hand van Spearman’s Correlation Coëfficiënt. 
Hieronder bespreek ik eerst de gevonden correlaties bij de karaktereigenschappen en daarna bij de 
gebruiksvoorwerpen. 

4.4.1. Karaktereigenschappen 

De correlaties bij alle woorden uit de categorie karaktereigenschappen zijn in onderstaande tabel 
overzichtelijk weergegeven. 
 

Targetwoord rs p 
Altruïstisch -.090 0,405 

Gis .128 0,238 

Diplomatiek .306 0,004 

Loyaal -.013 0,903 

Pragmatisch .306 0,004 

Accuraat .276 0,010 

Sensitief .323 0,002 

Extravert .234 0,029 

Obstinaat .622 0,000 

Tabel 5: Correlaties betekenis + zin karaktereigenschappen 

 
Zoals in tabel 5 te zien is, is er bij twee targetwoorden (altruïstisch en loyaal) een negatieve correlatie 
gevonden tussen betekenis en zin. Dit zou betekenen dat proefpersonen die hoog scoorden op de 
betekenis, juist laag zouden scoren op de zin en andersom. Deze correlatie was echter niet 
significant, dus van een significant omgekeerd verband is geen sprake. Bij de woorden diplomatiek, 
pragmatisch, accuraat, sensitief, extravert en obstinaat is een significante positieve correlatie 
gevonden bij een alfa-waarde van 0,05. In de tabel zijn deze woorden en de waarden hierbij steeds 
gecursiveerd. Dit betekent dat proefpersonen die bij deze woorden hoog scoorden op de betekenis, 
ook hoog scoorden op de zin. Hoewel deze meting dit niet aantoont, zou dit er wel op kunnen wijzen 
dat er ondanks de verschillende manieren van testen, wél een soortgelijk concept is gemeten.  

4.4.2. Gebruiksvoorwerpen 

Ook voor de woorden uit de categorie gebruiksvoorwerpen heb ik de correlaties tussen het afleiden 
van een betekenis en het selecteren van de zin op een rijtje gezet. Hiervoor verwijs ik naar tabel 6 op 
de volgende pagina.  
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Targetwoord rs p 
Vijzel .468 0,000 

Knijpkat .445 0,000 

Rechaud .420 0,000 

Luiwagen .247 0,021 

Zesteur - - 

Bats .160 0,138 

Presse-papier .505 0,000 

Farde .397 0,000 

Caquelon .241 0,025 

Tabel 6: Correlaties betekenis + zin gebruiksvoorwerpen 

 
Ook in deze tabel zijn de significante resultaten gecursiveerd. In zeven van de negen gevallen 
correleert het geven van de betekenis positief met het selecteren van de zin. Dit geldt voor de 
woorden vijzel, knijpkat, rechaud, luiwagen, presse-papier, farde en caquelon. Als proefpersonen bij 
deze woorden dus goed scoorden op het formuleren van een betekenis, scoorden zij ook goed op het 
selecteren van de zin. In de tabel staan bij het targetwoord zesteur geen waarden. Het programma 
SPSS kon deze waarden niet berekenen. Dit heeft er mee te maken dat niemand bij zesteur een 
betekenis kon geven die een beetje of helemaal goed was. Net als bij de categorie 
karaktereigenschappen, is er ook bij de categorie gebruiksvoorwerpen in de meeste gevallen wel een 
correlatie tussen betekenis en zin.  
 In de volgende paragraaf zal blijken of de correlaties tussen ‘betekenis’ en ‘zin’ ook tot uiting 
komen als het gaat om het effect van contextuele cues en de locatie daarvan op de beide 
afhankelijke variabelen. Op basis van bovenstaande analyses wordt verwacht dat zowel bij de 
karaktereigenschappen als bij de gebruiksvoorwerpen de resultaten per woord op ‘betekenis’ en ‘zin’ 
grote overeenkomsten vertonen.  

4.5.  Variantie-analyse 
In hoofdstuk 1 van deze scriptie is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
‘Wat is het effect van contextinformatie op de begrijpelijkheid van lexicaal moeilijke woorden in 
teksten bij vmbo-leerlingen?’  
 
De deelvragen bij deze hoofdvraag luidden: 

- In hoeverre verhoogt een toevoeging van een extra contextuele cue aan het targetwoord de 
begrijpelijkheid van een lexicaal moeilijk woord in een tekst?  

- In hoeverre is de locatie van de extra contextuele cue van invloed op de begrijpelijkheid van 
een lexicaal moeilijk woord in een tekst? 

 
Om antwoorden te vinden op deze vragen, zijn per targetwoord variantie-analyses uitgevoerd. 
Hierbij was versie (geen cue, cue in een andere zin en cue binnen de zin) steeds de onafhankelijke 
variabele en waren ‘betekenis’ en ‘zin’ steeds de afhankelijke variabelen. Van deze analyses doe ik in 
deze paragraaf verslag. Zowel bij de woorden uit de categorie karaktereigenschappen als bij de 
woorden uit de categorie gebruiksvoorwerpen, werden de meeste verschillen gevonden tussen de 
versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin, zowel op het geven van een betekenis als 
op het selecteren van de zin. De versie met cue scoorde dan beter dan de versie zonder cue. De 
toegevoegde contextuele cue is dan dus alleen nuttig geweest wanneer deze binnen de zin met het 
targetwoord stond. Bij de gebruiksvoorwerpen kwam het tevens geregeld voor dat er een verschil 
was tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin; dit duidt op 
een effect van locatie van de cue. De conditie met de cue binnen de zin scoorde beter dan de 
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conditie met de cue in een andere zin. In de volgende twee subparagrafen bespreek ik voor een 
volledig overzicht van de gevonden effecten per woord de analyses die zijn uitgevoerd en de 
resultaten daarvan. De woorden uit de categorieën karaktereigenschappen en gebruiksvoorwerpen 
bespreek ik in aparte subparagrafen (paragraaf 4.5.1 en 4.5.2), om het overzicht te bewaren. Na de 
uitgebreide bespreking van de resultaten per woord, geef ik in paragraaf 4.5.3 nog een samenvatting 
van de gevonden effecten.  
 De opbouw van de paragrafen 4.5.1 en 4.5.2 behoeft wellicht enige toelichting. Bij beide 
categorieën woorden is de paragraaf als volgt opgebouwd: 

- Woorden waarbij geen resultaat optrad (betekenis en/of zin) 
- Woorden waarbij een effect optrad in de richting van de hypothesen (betekenis en/of zin) 
- Woorden waarbij iets bijzonders aan de hand was (betekenis en/of zin) 

 
Per woord bespreek ik steeds de resultaten voor zowel het formuleren van een betekenis als voor 
het selecteren van de zin waarin het targetwoord volgens de proefpersonen juist gebruikt wordt. 
Hoewel we in de paragraaf 4.4 zagen dat voor de meeste woorden betekenis en zin positief 
correleren, zijn niet in alle gevallen eenduidige resultaten opgetreden op beide variabelen. Daarom 
komt het bij enkele woorden voor dat de bespreking van de effecten van context op betekenis en zin 
niet direct op elkaar volgen en in een andere subparagraaf staan.  
 
Omdat de afhankelijke variabelen allebei steeds drie antwoordopties en ordinale waarden hebben, is 
voor de analyses steeds gebruik gemaakt van de Kruskall-Wallis Test. Deze toets gaat uit van de 
rangorde van verschillende condities en geeft niet een gemiddelde maar een ‘mean rank’ per 
conditie. De conditie die de hoogste ‘mean rank’ heeft, scoort het beste; aan goede scores zijn de 
hoogste punten toegekend en aan slechtere scores zijn minder of geen punten toegekend. De 
waarden voor de betekenissen waren steeds ‘fout’, ‘beetje goed’  en ‘goed’. Voor het selecteren van 
de zinnen waren die waarden steeds ‘fout’, ‘generalisatie context’ en ‘goed’. Als proefpersonen geen 
betekenis hadden opgeschreven of geen zin hadden aangekruist, zijn steeds 0 punten gegeven en is 
het antwoord geclassificeerd als ‘fout’. Er is steeds, indien de ‘mean ranks’ in de juiste richting 
wezen, eenzijdig getoetst; de hypothesen wijzen immers een duidelijke richting aan. Bij de analyses 
zijn de proefpersonen die de woorden al kenden uitgesloten, zoals eerder al is beschreven.  

4.5.1. Karaktereigenschappen 

Geen effect 

Van de negen woorden die de proefpersonen voorgelegd kregen uit de categorie 
karaktereigenschappen, waren er vier waarbij geen effect van contextuele cue gevonden werd op 
het geven van een betekenis en ook geen effect op het selecteren van de juiste zin. Hiervoor is 
steeds de Kruskall-Wallis Test gebruikt en er is tweezijdig getoetst, tenzij anders vermeld. In de 
meeste gevallen wezen de ‘mean ranks’ namelijk op een resultaat dat niet in overeenstemming leek 
met de hypothesen. De afhankelijke variabelen waarbij een effect uitbleef waren de volgende: 

- altruïstisch  (Betekenis: H(2)=3,63, p=0,08  Zin: H(2)=0,68, p=0,36, eenzijdig getoetst)  
- loyaal   (Betekenis: H(2)= 0,51, p=0,78  Zin: H(2)=2,57, p=0,28)  
- accuraat  (Betekenis: H(2)= 1,59, p=0,45 Zin: H(2)=0,01, p=0,99) 
- sensitief (Betekenis: H(2)=0,19, p=0,91 Zin: H(2)=3,37, p=0,19) 

Voor deze woorden lieten ook de Post Hoc tests (Mann-Whitney Test) geen verschillen tussen twee 
afzonderlijke versies zien.  

Er was ook één woord in de categorie karaktereigenschappen waarbij één van de beide 
afhankelijke variabelen geen effect liet zien bij tweezijdig toetsen met de Kruskall-Wallis Test, te 
weten:  

- gis  (Betekenis: H(2)=0,35, p=0,84) 
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Ook hier lieten de Post Hoc tests geen verschillen tussen twee afzonderlijke versies zien. 
 
Behalve analyses naar effecten van de aanwezigheid en de locatie van een contextuele cue op het 
afleiden van een woordbetekenis en het selecteren van een zin met een correct gebruik van het 
targetwoord, is ook de moeilijkheidsgraad van de opdrachten bekeken. Met behulp van Crosstabs is 
geanalyseerd hoeveel procent van de proefpersonen in de verschillende condities een goede 
betekenis gaf en de juiste zin selecteerde. Bij alle targetwoorden bleek dat het merendeel van de 
proefpersonen, ongeacht conditie, niet in staat was betekenissen correct af te leiden en dit toe te 
passen bij het selecteren van een zin. Omdat bij bovenstaande variabelen geen significant resultaat 
van versie op betekenis en/of zin werd gevonden, geef ik hier alleen de vereenvoudigde weergave: in 
onderstaande tabel geef ik alleen de percentages voor ‘fout’ (waarbij ook ‘niet ingevuld’ hoort) en 
‘goed’ (waarbij ook ‘beetje goed’ hoort) ter illustratie.  
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Altruïstisch  Betekenis Fout                     
Goed 

96,7 
3,3 

92,9 
7,1 

82,8 
17,2 

90,8 
9,2 

Altruïstisch  Zin Fout                     
Goed 

76,7 
23,3 

78,6 
21,4 

69 
31 

74,7 
25,3 

Loyaal  Betekenis Fout                     
Goed 

85,7 
14,3 

82,1 
17,9 

89,3 
10,7 

85,7 
14,3 

Loyaal  Zin Fout                     
Goed 

64,3 
35,7 

78,6 
21,4 

60,7 
39,3 

67,9 
32,1 

Accuraat  Betekenis Fout                     
Goed 

59,3 
40,7 

51,9 
48,1 

47,8 
52,2 

53,2 
46,8 

Accuraat  Zin Fout                     
Goed 

37 
63 

37 
63 

39,1 
60,9 

37,7 
62,3 

Sensitief Betekenis Fout                     
Goed 

84,6 
15,4 

88 
12 

84 
16 

85,5 
14,5 

Sensitief  Zin Fout                     
Goed 

46,2 
53,8 

72 
28 

52 
48 

56,6 
43,4 

Gis  Betekenis Fout 
Goed 

82,1 
17,9 

86,2 
13,8 

80 
20 

82,8 
17,2 

Tabel 7: Karaktereigenschappen geen effect – percentages goed/fout 

 
Zoals tabel 7 illustreert, bleek het voor de proefpersonen erg moeilijk om betekenissen te formuleren 
bij de targetwoorden: met uitzondering van het targetwoord accuraat heeft maximaal 20% van de 
proefpersonen een goede betekenis gegeven. Bij het targetwoord accuraat bleek 46,8% van de 
proefpersonen in staat om een goede betekenis te geven. Blijkbaar zijn het aangeboden tekstje en de 
contextuele cue hier dus in grotere mate ondersteunend geweest voor de betekenis van het woord.  

Hoewel er op bovenstaande woorden dus geen verschillen gevonden zijn tussen de 
verschillende versies, hebben de analyses wel laten zien dat het voor de proefpersonen überhaupt al 
heel moeilijk was om de betekenissen af te leiden. Bij de zinnen ligt het percentage bij ‘goed’ steeds 
iets hoger, maar daarbij dient wel de gokkans in acht genomen te worden.  

Effecten in lijn van hypothesen 

Bij de karaktereigenschappen waren, in tegenstelling tot de hiervoor besproken gevallen, ook 
woorden waarbij de hypothesen wel bevestigd leken te worden. De ‘mean ranks’ wezen hier op een 
bevestiging van de hypothesen. Bij deze woorden waren de ‘mean ranks’ in de conditie met 
contextuele cue binnen de zin het hoogste, daarna de conditie met contextuele cue in een andere zin 
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en het laagste scoorde de conditie zonder toegevoegde contextuele cues. Aangezien deze waarden al 
resultaten in de richting van de hypothesen lieten zien, is met behulp van de Kruskall-Wallis steeds 
eenzijdig getoetst. Woorden waarbij er een effect in de richting van de hypothesen gevonden werd 
op de betekenis, de zin of op beide, waren: diplomatiek (zin), pragmatisch (zin), extravert (betekenis 
+ zin) en obstinaat (betekenis + zin). Hieronder ga ik per woord dieper in op de gevonden effecten en 
de uitgevoerde Post Hoc tests. Per woord bespreek ik steeds eerst de percentages goede en foute 
antwoorden per conditie. Daarna bespreek ik de verschillen tussen de drie versies. In een tabel geef 
ik in één kolom steeds de ‘mean rank’ en in een andere kolom, met als titel ‘Post Hoc’ geef ik 
schematisch aan tussen welke versies verschillen werden gevonden. Een A betekent dat die conditie 
het laagste scoort, een B wijst op een iets beter resultaat en een C (die overigens maar één keer 
voorkomt) wordt gebruikt voor de conditie die het beste scoort. Als een versie geen verschillen liet 
zien met de andere versies, staat er geen letter in de laatste kolom.  
  
Diplomatiek (zin)  
Voordat ik bespreek of er effecten zijn van contextuele cues op het selecteren van de zin, geef ik 
hieronder eerst een overzicht van de percentages goede en foute antwoorden per conditie. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Diplomatiek  Zin Niet ingevuld 
Fout 
Generalisatie context                     
Goed 

0 
51,7 
27,6 
20,7 

0 
36,7 
13,3 

50 

3,6 
21,4 
32,1 
42,9 

1,1 
36,8 
24,1 
37,9 

Tabel 8: Diplomatiek zin – percentages goed/fout 

 
In de tabel is te zien dat slechts iets minder dan 40% van de proefpersonen in staat was de juiste zin 
te selecteren. Proefpersonen die de versie met cue binnen de zin kregen, kozen vergeleken met de 
andere condities vaak voor de generalisatie uit de context. Zij hebben dus wel het ‘niet willen laten 
merken’ opgepikt (zie tekstje en zinnen hieronder), maar hebben niet doorgehad dat dit vooral te 
maken heeft met tactvol zijn en bijvoorbeeld iemand niet willen beledigen. Proefpersonen die de 
versie kregen met de cue in de andere zin, kozen echter vaker dan de eerder genoemde groep de 
foute zin en nog vaker deden proefpersonen uit de conditie zonder cue dit.  
 
Analyses bij het targetwoord diplomatiek lieten zien dat er een effect was van versie in de lijn van de 
hypothesen op het selecteren van de zin (H(2)=5,49, p=0,03). Bij de betekenissen van diplomatiek 
was iets vreemds aan de hand, dus dat bespreek ik later. In onderstaande tabel geef ik de waarden 
bij het effect van contextuele cues op zin weer.  
 

Versie diplomatiek N Mean Rank zin Post Hoc 
Geen cue 29 35,62 A 

Cue andere zin 30 47,60  

Cue binnen zin 28 48,82 B 

Tabel 9: Diplomatiek zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Bij het gevonden effect is het interessant om te kijken waarin de drie versies van elkaar verschillen. 
Op de volgende pagina staat het tekstje bij het targetwoord diplomatiek. Om weer te geven wat de 
verschillen zijn, staan de contextuele cues die in de tweede en derde versie zijn toegevoegd, tussen 
haakjes.  
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Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is geweest. 
Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek (en wil niet laten 
merken dat ze het zelf nooit zo zou doen). Ze vraagt bij welke kapper Sanne is geweest. (Ellen wil niet laten 
merken dat ze het zelf nooit zo zou doen). Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten verven. 

 

 De zinnen waaruit de proefpersonen de juiste moesten selecteren, waren de volgende: 
 

Fout (0 punten): De vader van Mark geeft altijd direct zijn mening, ongeacht of die positief of 
negatief is voor de ander, hij is erg diplomatiek. 

Generalisatie context (1 punt): Kirsten vindt het nieuwe kapsel van haar vriendin prachtig maar laat dat 
absoluut niet merken, ze is erg diplomatiek. 

Goed (2 punten): Saskia denkt voordat ze iets zegt altijd drie keer na of ze daar niemand mee 
kwetst, ze is erg diplomatiek. 

 
Hierboven is besproken dat er een effect is van versie op het selecteren van de zinnen bij het 
targetwoord diplomatiek. Daaruit wordt echter nog niet duidelijk waar dat effect precies ligt; is er 
een verschil tussen de eerste en de tweede conditie, tussen de tweede en de derde conditie of 
tussen de eerste en de derde conditie? Om daar achter te komen, zijn Post Hoc tests uitgevoerd, in 
dit geval de Mann-Whitney Test. Hierop werd een Bonferroni Correction toegepast, zodat het niveau 
voor significantie voor deze Post Hoc tests (en tevens voor alle andere Post Hoc tests die nog 
besproken worden) uitkwam op p=0,025. Hierbij wordt steeds eenzijdig getoetst, omdat de ‘mean 
ranks’ wijzen in de richting van de hypothesen, tenzij anders vermeld wordt.   

Er was bij diplomatiek geen significant verschil tussen de versie zonder cue en de versie met 
de cue in een andere zin (U=321,5, p=0,032). Ook was er geen verschil tussen de versie met de cue 
binnen de zin en de versie met de cue in een andere zin (U=414,5, p=0,463). Het echte verschil bij het 
kiezen van de zin zat tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=276,5, 
p=0,014). Wanneer de cue binnen de zin staat, helpt deze proefpersonen dus wél bij het afleiden van 
betekenis en het toepassen van die kennis op het selecteren van de zin. In de tabel met de waarden 
bij het effect is achter de kolom schematisch aangegeven (met een A en een B) hoe het gevonden 
verschil eruit ziet.  
 
Pragmatisch (zin) 
Net als bij het vorige targetwoord geef ik vóór de bespreking van de effecten allereerst weer de 
percentages van de keuze voor de soort zin per conditie. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Pragmatisch  Zin Niet ingevuld 
Fout 
Generalisatie context                     
Goed 

7,4 
81,5 

7,4 
3,7 

0 
69 
31 

0 

0 
56,7 
26,7 
16,7 

2,3 
68,6 
22,1 

7 

Tabel 10: Pragmatisch zin – percentages goed/fout 

 
Bovenstaande tabel laat zien dat het voor dit targetwoord erg moeilijk was om de juiste zin te 
selecteren: slechts 7% was hiertoe in staat.  
 
Analyses bij het targetwoord pragmatisch lieten zien dat er een effect is van versie op zin (H(2)=7,59, 
p=0,01) dat in de lijn van de hypotheses ligt. Net als bij diplomatiek was er ook bij dit woord iets aan 
de hand bij de betekenis, dus effecten van context daarop bespreek ik later. Tabel 11 op de volgende 
pagina geeft de waarden bij het effect op zin.  



Els Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

 

Pagina 37 

 

Versie pragmatisch N Mean Rank zin Post Hoc 
Geen cue 27 35,91 A 

Cue andere zin 29 43,41  

Cue binnen de zin 30 50,42 B 

Tabel 11: Pragmatisch zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Ook bij dit effect geef ik een verduidelijking van de verschillende tekstversies en zinnen waaruit de 
proefpersonen konden kiezen. Het tekstje dat de proefpersonen voorgelegd kregen, met tussen 
haakjes weer de contextuele cues, was als volgt: 
 

Lucas heeft deze week een proefwerk voor Geschiedenis en hij gaat erg pragmatisch te werk (,hij bestudeert 
alleen zijn aantekeningen en de samenvattingen). Het proefwerk gaat over de Tweede Wereldoorlog. (Lucas 
bestudeert alleen zijn aantekeningen en de samenvattingen.) Lucas en zijn klasgenoten moeten daarover vier 
hoofdstukken uit het boek leren. Ze leren zo over Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP, de landen die bij de 
oorlog betrokken waren en de gevolgen van de oorlog.  

 
Uit de volgende drie zinnen werd de proefpersonen gevraagd de juiste te selecteren: 
 

Fout (0 punten): Toen Martijn voor Nederlands een opstel moest schrijven, leerde hij eerst 
alle spelling- en grammaticaregels uit zijn hoofd om maar geen fouten te 
maken, hij is erg pragmatisch. 

Generalisatie context (1 punt): Jasper besteedt deze week al zijn vrije tijd aan slechts één hobby, hij is erg 
pragmatisch. 

Goed (2 punten): Lianne haalt haar vleeswaren en brood altijd gewoon bij de supermarkt, ze is 
erg pragmatisch. 

 
De Post Hoc tests bij pragmatisch lieten zien dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en 
de versie met de cue in een andere zin (U=328, p=0,037). Ook was er geen verschil tussen de versie 
met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin (U=359, p=0,089). Net als bij 
diplomatiek was er ook voor het targetwoord pragmatisch wel een verschil tussen de versie zonder 
cue en de versie met de cue binnen de zin (U=282, p=0,006) als het gaat om het selecteren van de 
zin. Ook dit effect is schematisch weergegeven in de tabel met de ‘Mean Ranks’.  
 
Extravert (betekenis + zin) 
Voor het targetwoord extravert bleek het erg moeilijk om de betekenis af te leiden uit de context; in 
het gunstigste geval lukte dit 13,3% van de respondenten, wat erg weinig is. In de ‘gemakkelijkste’  
versie was 76,7% in staat om de juiste zin te selecteren, wat wel weer redelijk veel is. In tabel 12 
volgt ook bij dit targetwoord een overzicht van de antwoorden per conditie. 

 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Extravert  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed                     
Goed 

32,1 
67,9 

0 
0 

34,5 
62,1 

0 
3,4 

23,3 
53,3 

10 
13,3 

29,9 
60,9 

3,4 
5,7 

Extravert  Zin Niet ingevuld 
Fout 
Generalisatie context                     
Goed 

0 
25 
50 
25 

6,9 
3,4 

41,4 
48,3 

0 
16,7 

6,7 
76,7 

2,3 
14,9 
32,2 
50,6 

Tabel 12: Extravert betekenis + zin – percentages goed/fout 
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Bij dit targetwoord werd er een effect gevonden dat een bevestiging lijkt te vormen voor de 
hypothesen op zowel de betekenis (H(2)=10,85, p=0,002) als op de zin (H(2)=11,38, p=0,002). Tabel 
13 laat de waarden bij deze gevonden effecten zien. 
 

Versie extravert N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc Mean Rank zin Post Hoc 

Geen cue 28 40,00 A 33,13 A 

Cue andere zin 29 41,55 A 44,66 B 

Cue binnen zin 30 50,10 B 53,52 B 

Tabel 13: Extravert betekenis + zin waarden Kruskall-Wallis 

 
De tekst die de proefpersonen aangeboden kregen, is net als bij de bespreking van de overige 
woorden hieronder weergegeven.  
 

Sinds Lieke een nieuwe vriend heeft, komt haar extraverte karakter naar boven (, ze vertelt haar vriendinnen 
echt alles over hun relatie). Haar nieuwe liefde heet Joost en hij woont bij haar in de buurt. (Lieke vertelt haar 
vriendinnen echt alles over hun relatie.) Ze zijn nu bijna vier maanden bij elkaar en laatst zijn ze samen een 
weekendje weg geweest naar Scheveningen. Ze hebben heerlijk strandwandelingen gemaakt, zijn uit eten 
geweest en hebben Den Haag verkend. 

 
Voor de beoordelingen van de betekenissen van de woorden die de proefpersonen kregen 
voorgelegd, is vooraf een scoringsformulier opgesteld. Bij extravert was de verdeling van 0, 1 of 2 
punten als volgt: 
 

Fout (0 punten):  uitbundig, enthousiast 
Beetje goed (1 punt): op anderen gericht 
Goed (2 punten):  openhartig, mededeelzaam, naar buiten gekeerd, spontaan, open 

 

Post Hoc tests lieten zien dat er op het geven van een betekenis voor extravert geen verschil was 
tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin (U=392, p=0,163). Wel was er 
een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met een cue binnen de zin (U=322, p=0,004). 
Tevens werd er een verschil gevonden tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie 
met de cue binnen de zin (U=350, p=0,015). Bij dit targetwoord is dus zowel de aanwezigheid van een 
cue, als de afstand van die cue tot het targetwoord van belang.  

De volgende drie zinnen kregen de proefpersonen bij het targetwoord extravert voorgelegd: 
 

Fout (0 punten): Inge biedt altijd een luisterend oor wanneer haar vrienden ergens mee 
zitten, ze is erg extravert.  

Generalisatie context (1 punt): Fons schrijft alles over zijn relatie met zijn nieuwe vriendin op in zijn 
dagboek, hij is erg extravert. 

Goed (2 punten): Marjan vertelt iedereen altijd maar al te graag over wat haar bezighoudt of 
wat ze ergens van vindt, ze is erg extravert. 

 
De Post Hoc tests lieten zien dat er geen verschil was tussen de versie met de cue in een andere zin 
en de versie met de cue binnen de zin (U=338,5, p=0,044), bij het steeds gebruikte 
significantieniveau van 0,025. Wel was er een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met 
de cue binnen de zin (U=231, p=0,001) en tevens werd er een verschil gevonden tussen de versie 
zonder cue en de versie met de cue in een andere zin (U=290,5, p=0,023). Bij het selecteren van de 
zin is de locatie van de toegevoegde contextuele cue dus niet van belang; het aanwezig zijn van de 
cue helpt sowieso bij het selecteren van de zin. 
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Obstinaat (betekenis + zin) 
Het laatste woord uit de categorie karaktereigenschappen waarbij de verkennende analyses al 
resultaten lieten zien in de richting van de hypothesen, was obstinaat. In tabel 14 volgt bij dit woord 
eerst weer een schema met de percentages goede en foute antwoorden op de betekenis en de zin. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Obstinaat  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

41,4 
55,2 

3,4 
0 

14,3 
46,4 
39,3 

0 

21,4 
17,9 
46,4 
14,3 

25,9 
40 

29,4 
4,7 

Obstinaat  Zin Niet ingevuld 
Fout 
Generalisatie context  
Goed 

6,9 
51,7 
27,6 
13,8 

0 
35,7 

25 
39,3 

0 
7,1 
25 

67,9 

2,4 
31,8 
25,9 

40 

Tabel 14: Obstinaat betekenis + zin – percentages goed/fout 

 
Ondanks de verschillen tussen de condities, is er sowieso weer een erg klein deel van de 
proefpersonen dat de betekenis van obstinaat helemaal goed (4,7%) of een beetje goed (29,4%) kon 
afleiden. Het beste scoorde de conditie met de cue binnen de zin. Zoals ook andere targetwoorden al 
lieten zien, liggen de percentages bij de zinnen een stuk hoger en ook hier scoort de laatste conditie 
het beste. 
 
Ook bij dit targetwoord werd een effect in de lijn van de hypothesen gevonden op zowel de 
betekenis (H(2)=21,88, p=0,00) als op de zin (H(2)=21,28, p=0,00). In onderstaande tabel zijn weer de 
waarden bij de gevonden effecten weergegeven. 
 

Versie obstinaat N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc Mean Rank zin Post Hoc 

Geen cue 29 29,90 A 29,41 A 

Cue andere zin 28 44,41 B 42,39 B 

Cue binnen zin 28 55,16 B 57,68 C 

Tabel 15: Obstinaat betekenis + zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Net als bij de andere targetwoorden, geef ik ook bij dit targetwoord ter illustratie de tekst die de 
proefpersonen voorgelegd kregen, met tussen haakjes weer de toegevoegde contextuele cues.  
 

Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat (, hij bleef altijd maar volhouden dat hij geen spruitjes 
lustte en ze ook écht niet ging opeten). Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat zijn moeder 
gekookt had. (Henry bleef als kleuter altijd maar volhouden dat hij geen spruitjes lustte en ze ook écht niet ging 
opeten.) Andere foto’s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en 
natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin.  

 

Hieronder staat weer de puntenverdeling bij het targetwoord obstinaat: 
 

Fout (0 punten):  anders dan onderstaande 
Beetje goed (1 punt): vasthoudend, volhoudend, eigenwijs 
Goed (2 punten): protesteerder, overal op tegen, protesthouding aannemend, koppig, halsstarrig, 

anderen altijd tegenwerken, tegendraads, dwars 
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De Post Hoc tests lieten op het geven van een betekenis geen verschil zien tussen de versie met de 
cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin (U=338, p=0,079). Wel was er een 
verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin (U=260,5, p=0,000). 
Ook trad er een verschil op tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin 
(U=171,5, p=0,000). Dit voorbeeld laat zien dat bij het afleiden van betekenissen de proefpersonen 
baat hadden bij de aanwezigheid van de cue: beide condities met cue scoorden beter dan de versie 
zonder cue. De locatie van de cue had geen effect. In de tabel met de ‘Mean Ranks’ per conditie is 
door middel van de letters ‘A’ en ‘B’ het verschil tussen de versies weer schematisch weergegeven. 

De drie zinnen waaruit de proefpersonen moesten kiezen bij dit targetwoord waren: 
 

Fout (0 punten): Marlot luistert altijd heel goed naar haar ouders en houdt zich aan hun 
regels, ze is erg obstinaat. 

Generalisatie context: (1 punt): Renée lust allerlei dingen niet, ze is erg obstinaat 
Goed (2 punten):  Jordy krijgt op school vaak straf omdat hij zijn eigen plan trekt en weigert 

opdrachten van docenten op te volgen, hij is erg obstinaat. 

 
De Post Hoc tests lieten ditmaal allereerst een verschil zien tussen de versie zonder cue en de versie 
met de cue in een andere zin (U=287, p=0,008). Ook lieten deze een verschil zien tussen de versie 
zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=135, p=0,000). Deze resultaten laten zien dat de 
proefpersonen ook voor het selecteren van de zin baat hebben gehad bij de aanwezigheid van de 
cue. Verder bleek ook de locatie van de cue van belang: er was tevens een verschil tussen de versie 
met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin (U=289, p=0,012). Bij het 
selecteren van de zin bij obstinaat kunnen de hypothesen dus aangenomen worden: proefpersonen 
met de versie met cue binnen de zin scoren het beste, gevolgd door proefpersonen met de versie 
met cue in een andere zin en het slechtst scoren de proefpersonen met de versie zonder cue.  

Effecten anders dan hypothesen 

De variantie-analyses van de effecten van contextuele cues op het afleiden van de betekenis en het 
selecteren van de juiste zin lieten bij de karaktereigenschappen ook resultaten zien die, in 
tegenstelling tot de hiervoor besproken gevallen, niet in overeenstemming met de hypothesen 
waren. Uit de Post Hoc tests bij de eerder besproken woorden bleek dat niet voor alle gevallen geldt 
dat zowel de aanwezigheid als de nabijheid van de contextuele cue een positief effect had. Hoewel 
de verschillen tussen twee afzonderlijke versies niet altijd significant waren, wezen de ‘rankings’ bij 
de eerder besproken woorden toch in de richting van de hypothesen. Bij de gevallen in de categorie 
karaktereigenschappen die nog niet besproken zijn, gaven de ‘rankings’ wél andere aanwijzingen. 
Daarom is bij onderstaande gevallen ook steeds tweezijdig getoetst. Hieronder bespreek ik die (op 
het eerste gezicht) afwijkende resultaten en bespreek ik verklaringen voor die afwijkende resultaten.  
 
Gis (zin) 
Net als bij de overige woorden, begin ik ook hier met een overzicht van de percentages goede en 
foute antwoorden per conditie.  
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Gis  Zin Niet ingevuld 
Fout 
Generalisatie context 
Goed 

7,1 
7,1 

10,7 
75 

6,9 
6,9 

10,3 
75,9 

0 
3,3 

56,7 
40 

4,6 
5,7 

26,4 
63,2 

Tabel 16: Gis zin – percentages goed/fout 
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In de tabel is te zien dat bijna 60% van de proefpersonen uit de conditie met de cue binnen de zin 
koos voor de zin met de generalisatie uit de context, tegenover iets meer dan 10% in de andere twee 
condities. Verder kozen de proefpersonen uit de conditie zonder cue en die uit de conditie met de 
cue in een andere zin vaker de juiste zin dan proefpersonen uit de conditie met de cue binnen de zin. 
Dit verdient verdere aandacht, dus hierop kom ik na de bespreking van de resultaten nog terug.  
 
Voor het targetwoord gis werd er een effect gevonden op het selecteren van de zin (H(2)=6,21, 
p=0,045). In tegenstelling tot de hypothesen, lieten de waarden zien dat proefpersonen die de versie 
kregen met de cue in een andere zin het beste scoorden, gevolgd door de conditie zonder cue en als 
laatste de versie met de cue binnen de zin. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Versie gis N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc 

Geen cue 28 47,96 A 

Cue andere zin 29 48,38 A 

Cue binnen zin 30 36,07 A 

Tabel 17: Gis zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Bij dit effect is het interessant om te kijken waar het verschil zit in de verschillende versies. Het 
tekstje was, met de contextuele cues tussen haakjes, als volgt: 
 

De zus van Lisa studeert geneeskunde en ze is erg gis (, ze heeft altijd wel tips en adviezen als mensen ergens 
pijn hebben of zich niet lekker voelen). Al in de onderbouw van het VWO wist ze dat ze later chirurg wilde 
worden. (Ze heeft altijd wel tips en adviezen als mensen ergens pijn hebben of zich niet lekker voelen.) Lisa’s 
zus studeert in Nijmegen en woont met drie vriendinnen in een studentenhuis in het centrum van de stad. Lisa 
vindt het wel leuk: ze kan gezellig op bezoek en lekker winkelen en terrasjes pakken met haar zus.  

 

De zinnen waaruit de proefpersonen de juiste moesten selecteren, waren: 
 

Fout (0 punten): Jasper haalt op school veel onvoldoendes en heeft regelmatig bijles, hij is 
erg gis. 

Generalisatie context (1 punt): Ineke geeft graag tips aan de mensen om haar heen, ze is erg gis. 
Goed (2 punten): Pauline heeft altijd erg veel kennis paraat en kan die kennis op de juiste 

manier toepassen, ze is erg gis. 

 
De Post Hoc tests bij het gevonden effect lieten zien dat er geen significant verschil is tussen de 
versie zonder cue en de versie met cue in een andere zin (U=402,5, p=0,471) bij eenzijdig toetsen (de 
gemiddelden bij deze twee versies liggen wél in de lijn van de hypothesen). Ook was er geen verschil 
tussen de versie zonder cue en de versie met cue binnen de zin (U=304,5, p=0,043) bij tweezijdig 
toetsen (deze gemiddelden wijken af van de hypothesen). Tevens werd er geen verschil gevonden 
tussen de versie met cue in een andere zin en de versie met cue binnen de zin (U=311,5, p=0,03), bij 
tweezijdig toetsen (ook deze gemiddelden zijn in tegengestelde richting). De verschillen tussen de 
versies onderling zijn dus niet significant, terwijl er wel een ‘hoofdeffect’ gevonden werd. 
 
Hoewel de Mann-Whitney Post Hoc tests bij dit targetwoord uitwezen dat er geen verschillen tussen 
de versies waren, wil ik toch graag terugkomen op het hoge percentage proefpersonen (bijna 60%) 
uit de conditie met de cue binnen de zin dat koos voor de generalisatie uit de context. Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de versie met de contextuele cue informatie afgeeft die in feite niet 
helemaal correct is en leidt tot een keuze voor de generalisatie uit de context. In dit geval zou het 
dan gaan om ‘het geven van adviezen of tips’, dat terugkomt zowel in de cue als in de zin die de 
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generalisatie uit de context bevat. Wellicht hebben proefpersonen uit de conditie met de cue binnen 
de zin dit automatisch gekoppeld aan gis. Dit heeft dus waarschijnlijk te maken met de keuze voor 
een verkeerde cue bij het schrijven van de tekstjes. Hier had beter iets gekozen kunnen worden dat 
dichter bij de betekenis van gis ligt; iets wat illustreert dat de zus van Lisa uit het tekstje écht zo slim 
is. De keuze voor het laten terugkomen van ‘het geven van tips’ in één van de zinnen waaruit de 
proefpersonen de juiste moesten kiezen, is dus een erg onhandige. 
 Een tweede mogelijke verklaring voor dit afwijkende resultaat, heeft te maken met het 
tekstje zelf. Proefpersonen die de versie zonder cues voorgelegd kregen, hadden wellicht ook al meer 
‘cues’ dan vooraf gedacht werd. Zo gaat het over iemand die op het VWO heeft gezeten en nu 
geneeskunde studeert; mensen die geen verdere informatie krijgen hebben dan wellicht meteen 
associaties met ‘slim’ of ‘pienter’. Zij zullen eerder geneigd zijn de laatste en dus de juiste zin te 
kiezen. De cue van het ‘adviezen en tips’ geven heeft in dit geval de proefpersonen dus min of meer 
‘afgeleid’ van het afleiden van de juiste betekenis.   
 
Diplomatiek (betekenis) 
Ook bij dit targetwoord geef ik allereerst een overzicht van de goede en foute antwoorden per 
conditie. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Diplomatiek  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

10,3 
89,7 

0 
0 

10 
73,3 

6,7 
10 

21,4 
64,3 
14,3 

0 

13,8 
75,9 

6,9 
3,4 

Tabel 18: Diplomatiek betekenis – percentages goed/fout 

 
Opvallend is dat 10% van de mensen uit de conditie ‘cue andere zin’ de betekenis goed had, 
tegenover 0% uit de conditie ‘cue binnen zin’. Op dit verschil ga ik na de bespreking van de resultaten 
verder in.  
 
Bij het targetwoord diplomatiek werd bij geen effect gevonden van versie (H(2)=5,12, p=0,77) op het 
geven van een betekenis. De ‘rankings’ bij dit effect laten in eerste instantie zien dat de versie met de 
cue in een andere zin het beste scoort, gevolgd door de versie met de cue binnen de zin en het 
slechtste scoort de versie zonder cue. Opvallend bij het uitblijven van een verschil bij uitvoering van 
de Kruskall-Wallis Test, is dat er op de Post Hoc tests wel verschillen gevonden werden. Voor een 
beter overzicht geef ik eerst de gemiddelden, het tekstje en de puntenverdeling bij de betekenissen 
en ga ik later in op de verschillen.  
 

Versie diplomatiek N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc 

Geen cue 28 39,50 A 

Cue andere zin 29 46,95 B 

Cue binnen zin 30 45,50 B 

Tabel 19: Diplomatiek betekenis waarden Kruskall-Wallis 

 
Op de volgende pagina staat voor de duidelijkheid nogmaals het tekstje bij het targetwoord 
diplomatiek, dat eerder in deze paragraaf ook al aan bod is gekomen. Om weer te geven wat de 
verschillen zijn, staan de contextuele cues die in de tweede en derde versie zijn toegevoegd, weer 
tussen haakjes.  
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Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is geweest. 
Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek (en wil niet laten 
merken dat ze het zelf nooit zo zou doen). Ze vraagt bij welke kapper Sanne is geweest. (Ellen wil niet laten 
merken dat ze het zelf nooit zo zou doen). Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten verven. 

 
Voor de betekenissen was vooraf de volgende puntenverdeling vastgesteld: 
 

Fout (0 punten):  Geleerd, veel diploma’s hebbend, slim, sportief zijn, complimenterend, vriendelijk 
Beetje goed (1 punt): Niet meteen zeggen wat je denkt 
Goed (2 punten):  Tactvol, spreekt in afgewogen termen, omzichtig 

 
Zoals hierboven ook al aangegeven, waren er wél verschillen op de Mann-Whitney Post Hoc tests. 
Een verschil tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin 
bleef uit (U=404, p=0,692) bij tweezijdig toetsen (de gemiddelden wijzen in tegengestelde richting 
van de hypothesen). Hierbij werd wel een verschil gevonden tussen de versie zonder cue en de versie 
met de cue binnen de zin (U=0,018, p=0,018), bij eenzijdig toetsen (de gemiddelden van deze 
condities wijzen in de richting van de hypothese). Tevens was er bij eenzijdig toetsen een verschil 
tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin (U=362,5, p=0,012). Er is dus 
een effect van cue, waarbij geen effect is gevonden van de locatie van de cue. In tabel 19 zijn de 
verschillen schematisch weergegeven in de kolom ‘Post Hoc’.  
 Het verschil tussen de conditie met de cue in een andere zin en de conditie met de cue 
binnen de zin waar ik de bespreking van dit targetwoord mee begon, blijkt dus niet significant. Er is 
dus waarschijnlijk, in tegenstelling tot het hiervoor besproken targetwoord gis, geen sprake van een 
te sterke koppeling van een misleidende cue in de conditie met de cue binnen de zin.  
 
Pragmatisch (betekenis) 
Net als bij de bespreking van de resultaten van de overige targetwoorden, geef ik ook voor 
pragmatisch een tabel met de percentages goede en foute antwoorden. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Pragmatisch  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

22,2 
77,8 

0 
0 

10,3 
69 

13,8 
6,9 

6,7 
80 

13,3 
0 

12,8 
75,6 

9,3 
2,3 

Tabel 20: Pragmatisch betekenis – percentages goed/fout 

 
Niemand uit de conditie met de cue binnen de zin was in staat om de goede betekenis van 
pragmatisch op te schrijven, net als bij diplomatiek het geval was. Hieronder komen de resultaten 
aan bod, die zullen uitwijzen of en waar er significante verschillen zijn tussen de versies. 
 
Het laatste woord uit de categorie karaktereigenschappen waarbij op het eerste gezicht iets aan de 
hand was dat niet in overeenstemming was met de hypothesen, was pragmatisch. Hierbij werd er 
net geen effect gevonden op betekenis (H(2)=6,01, p=0,05). In feite ligt de p-waarde net op de grens 
van significantie, vandaar dat ik dit woord toch uitgebreid bespreek. De waarden van de ‘Mean Rank’ 
lieten zien dat de versie met de cue in de andere zin het beste scoorde, gevolgd door de versie met 
de cue binnen de zin en als laatste de versie zonder cue. In tabel 21 op de volgende pagina zijn deze 
waarden te zien. 
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Versie pragmatisch N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc 

Geen cue 27 38,50 A 

Cue andere zin 29 47,53 B 

Cue binnen de zin 30 44,10 B 

Tabel 21: Pragmatisch betekenis waarden Kruskall-Wallis 

 
Hieronder is weer het tekstje weergegeven dat de proefpersonen aangeboden kregen, met tussen 
haakjes de contextuele cues. 
 

Lucas heeft deze week een proefwerk voor Geschiedenis en hij gaat erg pragmatisch te werk (,hij bestudeert 
alleen zijn aantekeningen en de samenvattingen). Het proefwerk gaat over de Tweede Wereldoorlog. (Lucas 
bestudeert alleen zijn aantekeningen en de samenvattingen.) Lucas en zijn klasgenoten moeten daarover vier 
hoofdstukken uit het boek leren. Ze leren zo over Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP, de landen die bij de 
oorlog betrokken waren en de gevolgen van de oorlog.  

 
Voor de beoordelingen van de betekenissen die de proefpersonen gaven bij pragmatisch, is vooraf 
ook een scoringsformulier opgesteld. Bij pragmatisch was de verdeling van 0, 1 of 2 punten als volgt: 
 

Fout (0 punten):  netjes, efficiënt 
Beetje goed (1 punt): gericht, niet teveel doen, jezelf beperken, specifiek (te werk gaan) 
Goed (2 punten):  praktijkgericht, praktisch 

 
Net als bij de overige woorden, zijn ook voor dit gevonden effect Post Hoc tests uitgevoerd. 
Allereerst was er geen verschil tussen de versie met cue in een andere zin en de versie met cue 
binnen de zin (U=399, p=0,402) bij tweezijdig toetsen (deze gemiddelden wijken af van de 
hypothesen). Wel wezen deze uit dat er een verschil was tussen de versie zonder cue en de versie 
met cue binnen de zin (U=364, p=0,024) bij eenzijdig toetsen (gemiddelden liggen wel in lijn met de 
hypothesen). Ook was er een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een 
andere zin (U=322, p=0,006) bij eenzijdig toetsen. Net als bij diplomatiek hebben de proefpersonen 
dus geprofiteerd van de aanwezigheid van de cue. Daarbij trad geen effect op van locatie van die cue. 
Ook hier is het effect weergegeven in de kolom ‘Post Hoc’ in tabel 21 bovenaan deze pagina.  

4.5.2. Gebruiksvoorwerpen 

Geen effect 

Van de negen woorden die de proefpersonen voorgelegd kregen uit de categorie 
karaktereigenschappen, waren er twee waarbij met de Kruskall-Wallis test bij tweezijdig toetsen 
geen effect van contextuele cue gevonden werd op het geven van een betekenis en tevens geen 
effect op het selecteren van de juiste zin. Er is tweezijdig getoetst omdat de ‘mean rankings’ wezen 
op effecten anders dan de hypothesen. Deze woorden waren: 

- luiwagen  (Betekenis: H(2)=2,86, p=0,24  Zin: H(2)=3,68, p=0,16) 
- zesteur  (Betekenis: H(2)=0,00, p=1,0 Zin: H(2)=1,89, p=0,39) 

Ook de Post Hoc tests (Mann-Whitney) lieten bij deze woorden geen effecten zien.  
 Tevens waren er woorden waarbij op één van beide afhankelijke variabelen geen effect 
optrad bij tweezijdig toetsen, te weten:  

- knijpkat  (Zin: H(2)=2,15, p=0,34) 
- bats  (Zin: H(2)=1,89, p=0,39) 
- caquelon  (Zin: H(2)=3,93, p=0,14) 
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Ook bij deze woorden lieten de Post Hoc tests geen verschillen zien tussen steeds twee afzonderlijke 
versies. 
 
Net als bij de karaktereigenschappen is ook bij de gebruiksvoorwerpen de moeilijkheidsgraad van de 
opdrachten bekeken. Behalve verschillen tussen condities, is het ook belangrijk om een beeld te 
hebben van de algemene moeilijkheidsgraad van de test. Ook hier lieten Crosstabs zien hoeveel 
procent van de proefpersonen in de verschillende condities een goede betekenis gaf en de juiste zin 
selecteerde. Omdat op bovenstaande variabelen geen effect gevonden werd, geef ik net als bij de 
karaktereigenschappen ter illustratie een vereenvoudigde weergave van de percentages ‘fout’ 
(waarbij ook de ‘niet ingevulde’ items horen) en ‘goed’ (waarbij ook ‘beetje goed’ hoort) per 
conditie. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Luiwagen  Betekenis Fout                     
Goed 

73,3 
26,7 

71,4 
28,6 

55,2 
44,8 

66,7 
33,3 

Luiwagen  Zin Fout                     
Goed 

30 
70 

39,3 
60,7 

17,2 
82,8 

28,7 
71,3 

Zesteur  Betekenis Fout                     
Goed 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

100 
0 

Zesteur  Zin Fout                     
Goed 

46,4 
53,6 

55,2 
44,8 

70 
30 

57,5 
42,5 

Knijpkat  Zin Fout 
Goed 

48,1 
51,9 

46,2 
53,8 

25 
75 

40,3 
59,7 

Bats  Zin Fout 
Goed 

18,5 
81,5 

7,1 
92,9 

10,7 
89,3 

12 
88 

Caquelon  Zin Fout 
Goed 

37,9 
62,1 

16,7 
83,3 

21,4 
78,6 

25,3 
74,7 

Tabel 22: Gebruiksvoorwerpen geen effect – percentages goed/fout 

 
Zoals bovenstaande tabel illustreert, bleek het voor alle proefpersonen te moeilijk om voor zesteur 
(‘instrument om dunne, fijne reepjes uit de schil van citrusvruchten te halen’) een betekenis te 
formuleren. Niemand had dit zelfs maar een beetje goed. Wellicht dat dit ermee te maken heeft dat 
dit object niet alleen lexicaal, maar ook conceptueel onbekend was. Bij luiwagen was het al 
gemakkelijker om betekenissen te formuleren, maar ook bij dit woord had het merendeel van de 
proefpersonen de betekenis fout. Dit illustreert dat de opdracht om betekenissen te geven van de 
woorden voor de proefpersonen wellicht te moeilijk was. Op het onderdeel van het selecteren van 
de zin wordt wel steeds redelijk tot goed gescoord.  

Effecten in lijn van hypothesen 

De opbouw van deze resultatensectie is hetzelfde als die bij de karaktereigenschappen. Ook hier 
bespreek ik eerst de woorden die in eerste instantie resultaten lieten zien die in overeenstemming 
met de hypothesen leken te zijn. Post Hoc tests zijn uitgevoerd om dieper op de resultaten in te 
gaan. Woorden waarbij effecten gevonden zijn in de richting van de hypothesen, zijn: vijzel 
(betekenis + zin), knijpkat (betekenis), bats (betekenis), presse-papier (betekenis + zin), farde 
(betekenis + zin) en caquelon (betekenis). Aangezien de gemiddelden steeds al in de richting van de 
hypothesen lagen, is hier met behulp van de Kruskall-Wallis Test steeds eenzijdig getoetst. Per woord 
ga ik in deze sectie dieper in op de gevonden effecten. 
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Vijzel (betekenis + zin) 
Net als bij de karaktereigenschappen begin ik ook in deze categorie de bespreking van de resultaten 
per woord met een indicatie van de moeilijkheid van de test. In tabel 23 hieronder zijn de 
percentages goede en foute antwoorden te zien per conditie. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Vijzel  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

30 
53,3 

10 
6,7 

28,6 
53,6 
10,7 

7,1 

13,8 
34,5 
44,8 

6,9 

24,1 
47,1 
21,8 

6,9 

Vijzel Zin Niet ingevuld 
Fout  
Generalisatie context 
Goed 

0 
3,3 

63,3 
33,3 

7,1 
3,6 

42,9 
46,4 

0 
0 

17,2 
82,8 

2,3 
2,3 

41,4 
54 

Tabel 23:  Vijzel betekenis + zin – percentages goed/fout 

 
Opvallend is dat, ongeacht conditie, slechts een zeer klein deel van de proefpersonen een betekenis 
opschreef die helemaal goed is. Misschien dat dit ermee te maken heeft dat een vijzel niet alleen 
lexicaal, maar ook conceptueel onbekend was voor de proefpersonen. Ze hebben dus, voornamelijk 
in de conditie met de cue binnen de zin, wel ongeveer kunnen raden waar een vijzel voor dient, maar 
hebben niet kunnen raden dat het om een soort beker met stamper gaat en alleen wanneer ze die 
allebei noemden kregen ze twee punten. Hieronder bespreek ik de verschillen tussen de condities. 
 
De eerste analyses bij vijzel lieten een resultaat zien in de richting van de hypothesen. Er was een 
effect op de betekenis (H(2)=9,43, p=0,005) en op de zin (H(2)=15,04, p=0,0005). Onderstaande tabel 
laat de waarden bij deze effecten zien. 
 

Versie vijzel N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc Mean Rank 
zin 

Post Hoc 

Geen cue 30 39,08 A 35,67 A 

Cue andere zin 28 39,63 A 39,63 A 

Cue binnen zin 29 53,31 B 56,84 B 

Tabel 24: Vijzel betekenis + zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Het tekstje bij dit targetwoord is hieronder weergegeven. De toegevoegde contextuele cues in de 
tweede en derde versie staan tussen haakjes. 
 

In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze wil 
vandaag zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel (, want de ingrediënten moeten wel 
goed fijngemaakt worden). Vanavond viert ze haar verjaardag en de familie en vrienden die op bezoek komen 
wil ze graag Italiaanse hapjes voorschotelen. (De ingrediënten daarvoor moeten wel goed fijngemaakt worden.) 
Zelf heeft ze al helemaal zin in de lekkere stokbroodjes en olijven! 

 

Ook voor dit targetwoord is vooraf een puntenverdeling opgesteld bij de betekenissen, die hieronder 
weergegeven is. 
 

Fout (0 punten):  werktuig voor in de keuken, mixer, stukje stof van je kleren 
Beetje goed (1 punt): iets om te vermalen/vermengen 
Goed (2 punten):  beker met stamper om te vermalen en vermengen, gebruikt in de keuken 
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De Mann-Whitney Post Hoc tests lieten zien dat er bij eenzijdig toetsen geen verschil was tussen de 
versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin (U=415, p=0,453). Wel was er een 
verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=292,5, p=0,005). Ook 
het verschil tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin was 
significant (U=278,5, p=0,008). Deze resultaten laten zien dat de cue in dit geval alleen geholpen 
heeft bij het afleiden van de betekenis, wanneer deze in de zin met het targetwoord stond. Hier 
speelt de afstand dus duidelijk een rol. 

De zinnen waaruit de proefpersonen de juiste moesten selecteren, waren de volgende: 
 

Fout (0 punten): Remco gaat vandaag de strijk maar eens wegwerken, daarom heeft hij een 
vijzel nodig. 

Generalisatie context (1 punt): Hester wil vandaag met eieren en bloem zelf Italiaanse spaghetti maken, 
daarom heeft zij een vijzel nodig. 

Goed (2 punten): Pleun wil in haar soep verse fijngestampte kruiden doen, daarom heeft zij 
een vijzel nodig. 

 
Hierbij lieten de Post Hoc tests bij eenzijdig toetsen zien dat er geen verschil was tussen de versie 
zonder cue en de versie met de cue in een andere zin (U=387,5, p=0,284). Wel werd hier, net als bij 
het geven van een betekenis van het targetwoord vijzel, een verschil gevonden tussen de versie 
zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=217,5, p=0,00) en tussen de versie met de cue 
in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin (U=251, p=0,002). Ook hier blijkt de 
toegevoegde cue alleen te helpen wanneer deze direct in de zin staat met het targetwoord. De 
afstand van de contextuele cue tot het targetwoord speelt in dit geval dus een rol; als de cue verder 
weg staat helpt deze proefpersonen niet om een betekenis af te leiden en dit toe te passen bij het 
selecteren van de juiste zin. In tabel 24 op de vorige pagina zijn deze effecten schematisch 
weergegeven met ‘A’ en ‘B’. 
 
Knijpkat (betekenis) 
Hieronder volgt allereerst weer een indicatie van de moeilijkheidsgraad van het afleiden van de 
betekenis bij knijpkat. 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Knijpkat  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

18,5 
48,1 

0 
33,3 

23,1 
30,8 

3,8 
42,3 

8,3 
12,5 

8,3 
70,8 

16,9 
31,2 

3,9 
48,1 

Tabel 25: Knijpkat betekenis – percentages goed/fout 

 
In de conditie met de cue binnen de zin heeft iets meer dan 70% de betekenis helemaal goed, zoals 
te zien is in de tabel. Dit betekent waarschijnlijk dat proefpersonen uit deze conditie de cue erg 
accuraat aan het targetwoord hebben gekoppeld. Als deze verder van het targetwoord stond, lukte 
dit minder goed; slechts 42,3% van de proefpersonen uit die conditie had de betekenis goed. 
Hieronder bespreek ik de verschillen tussen de versies.  
 
Ook bij dit targetwoord werd een effect gevonden dat in de lijn ligt van de hypothesen. Het gaat hier 
om het effect van versie op betekenis (H(2)=9,59, p=0,004). Bij de zin werd geen effect gevonden, 
zoals eerder al aan bod kwam. Tabel 26 op de volgende pagina geeft de waarden bij het gevonden 
effect weer. 
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Versie knijpkat N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc 

Geen cue 27 32,33 A 

Cue andere zin 26 36,69 A 

Cue binnen zin 24 49,00 B 

Tabel 26: Knijpkat betekenis waarden Kruskall-Wallis 

 
Ook bij dit targetwoord geef ik hieronder het tekstje weer met de toegevoegde contextuele cues 
tussen haakjes. 
 

Robin en zijn vader zijn een weekend kamperen in de Ardennen en ze verblijven op een stille camping midden 
in de bossen. Vannacht konden ze allebei niet slapen, ze hoorden allerlei vreemde geluiden om hun tentje. 
Gelukkig had Robin zijn vader een knijpkat meegenomen (en konden ze nog iets zien in de bossen). Uiteindelijk 
ontdekten ze dat het maar een paar onschuldige konijntjes waren die ze hoorden. (Gelukkig konden ze nog iets 
zien in de bossen.) 

 

De verdeling van 0, 1 of 2 punten die vooraf bij dit targetwoord was vastgesteld, staat hieronder op 
een rijtje: 
 

Fout (0 punten): iets waar je in moet knijpen zodat het werkt, spiertrainer, kat om in te knijpen, 
knuffel 

Beetje goed (1 punt): soort lamp 
Goed (2 punten):  zaklantaarn, zaklamp, lamp zonder batterijen die vroeger/in het leger gebruikt werd 

 
Bij het gevonden resultaat lieten Post Hoc tests zien dat er geen verschil was tussen de versie zonder 
cue en de versie met de cue in een andere zin (U=346, p=0,134) bij eenzijdig toetsen. Wel was er een 
verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=235, p=0,001) en ook 
tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin werd er een 
verschil gevonden (U=307,5, p=0,013). Wanneer de cue dus in een andere zin staat dan het 
targetwoord, helpt deze niet bij het afleiden van de betekenis. Wanneer deze echter binnen de zin 
staat, helpt de cue wél bij het afleiden van de betekenis van het targetwoord. Dit geeft aan dat de 
afstand van de cue tot het targetwoord van invloed is op het afleiden van de betekenis. Ook kan hier 
het eerder aangehaalde standaardpatroon van woorden toelichten een rol spelen.   
 
Bats (betekenis) 
In tabel 27 is te zien dat iets meer dan 35% van de proefpersonen uit de conditie met contextuele 
cue binnen de zin de betekenis goed had. Vergeleken met de 0% uit de conditie zonder cue, zijn zij er 
dus beter in geslaagd om de betekenis van bats af te leiden. Dit neemt echter niet weg dat het 
algehele resultaat laat zien dat dit erg moeilijk was.  
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Bats  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

29,6 
66,7 

3,7 
0 

17,9 
57,1 
10,7 
14,3 

17,9 
39,3 

7,1 
35,7 

21,7 
54,2 

7,2 
16,9 

Tabel 27: Bats betekenis – percentages goed/fout 
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Het targetwoord bats liet bij de eerste analyses ook resultaten zien in de richting van de hypothesen. 
Het gaat om het effect van versie op het geven van een betekenis (H(2)=12,38, p=0,001). Net als bij 
de andere effecten, geef ik ook nu de waarden bij het gevonden effect weer. 
 

Versie bats N Mean rank 
betekenis 

Post Hoc 

Geen cue 27 33,28 A 

Cue andere zin 28 42,05  

Cue binnen zin 28 50,36 B 

Tabel 28: Bats betekenis waarden Kruskall-Wallis  
 
Hieronder volgt weer ter illustratie de tekst die de proefpersonen aangeboden kregen.  
 

Fons is in de tuin aan het werk. Hij heeft na de harde wind van afgelopen week alle blaadjes bij elkaar geharkt. 
Hij haalt een bats om het karwei af te maken (en schept de bladeren in de afvalbak). Dadelijk gaat hij ook nog 
het gras maaien en onkruid wieden. (Maar eerst schept hij de bladeren in de afvalbak.) Op een mooie lentedag 
als dit vindt Fons het heerlijk om lekker buiten in de tuin bezig te zijn.  

 

Ook bij dit targetwoord volgt een weergave van de puntenverdeling van 0, 1 en2 punten: 
 

Fout (0 punten):  tuingereedschap, een klap (iemand slaan) 
Beetje goed (1 punt): iets om dingen mee op te pakken/rapen/ruimen 
Goed (2 punten):  grote schop om kleine ballast te verwerken, soort spade/schep 

 
De Mann-Whitney Post Hoc tests bij het gevonden effect lieten bij eenzijdig toetsen zien dat er geen 
verschil was tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin dan die met het 
targetwoord (U=349,5, p=0,033). Ook was er geen verschil tussen de versie met de cue in een andere 
zin en de cue binnen de zin (U=357, p=0,124). Wel werd er een verschil gevonden tussen de versie 
zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=271, p=0,003). De toegevoegde contextuele cue 
heeft dus wel een positief effect, maar alleen als deze direct in de zin staat van het targetwoord bats. 
In de versie met de contextuele cue in een andere zin stond de cue waarschijnlijk te ver weg om deze 
adequaat te koppelen aan het targetwoord. Hier speelt waarschijnlijk het standaardpatroon van 
toelichten van onbekende woorden een erg kleine rol; de cue volgt niet zoals in de meeste andere 
gevallen op een komma, maar wordt voorafgegaan door ‘en’.  
 
Presse-papier (betekenis + zin) 
Net als bij de overige targetwoorden geef ik ook bij dit woord eerst een overzicht van de goede en 
foute antwoorden per conditie. Zie de onderstaande tabel: 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Presse-
papier  

Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

36,7 
26,7 
36,7 

0 

32,1 
32,1 
32,1 

3,6 

24,1 
17,2 
48,3 
10,3 

31 
25,3 
39,1 

4,6 

Presse-
papier 

Zin Niet ingevuld 
Fout  
Generalisatie context 
Goed 

0 
3,3 

43,3 
53,3 

10,7 
3,6 
25 

60,7 

0 
0 

13,8 
86,2 

3,4 
2,3 

27,6 
66,7 

Tabel 29: Presse-papier betekenis + zin – percentages goed/fout 
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Net als bij de overige targetwoorden, blijkt ook nu vooral het afleiden van de betekenis erg moeilijk 
voor de proefpersonen. Slechts 4,6% slaagt hierin. Wel is in de tabel te zien dat dit beter lukt bij de 
conditie met de cue binnen de zin. Ook scoort deze conditie beter op het selecteren van de zin. 
Hieronder bespreek ik de verschillen tussen de condities. 
 
De  variantie-analyse liet resultaten zien die in overeenstemming met de hypothesen leken te zijn 
voor zowel de betekenis (H(2)=4,76, p=0,046) als voor de zin (H(2)=7,88, p=0,01). Hieronder volgt 
weer een tabel met de waarden bij dit effect. 
 

Versie presse-
papier 

N Mean rank 
betekenis 

Post Hoc Mean rank 
zin 

Post Hoc 

Geen cue 30 40,22 A 38,88 A 

Cue andere zin 28 40,50 A 40,32 A 

Cue binnen zin 29 51,29 A 52,84 B 

Tabel 30: Presse-papier betekenis + zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Ook bij dit targetwoord volgt hieronder een weergave van het tekstje. 
 

Sinds een paar weken heeft Mirjam een baan op een kantoor. Omdat het vandaag zo’n lekker weer is, heeft ze 
alle ramen wagenwijd opengezet. Ze heeft nu wel een presse-papier nodig (, al de papieren moeten wel op hun 
plaats blijven). Volgende week gaat het weer regenen, dus dan blijven de ramen gewoon weer dicht. (Vandaag 
moeten al de papieren wel op hun plaats blijven.) Maar vandaag vindt ze dit wel even lekker verfrissend.  

 

In het scoreformulier zijn de volgende betekenissen opgenomen voor 0, 1 of 2 punten: 
 

Fout (0 punten):  Iets om papier te bedrukken, papiersoort 
Beetje goed (1 punt): Apparaat zodat papier niet wegwaait/bij elkaar blijft, houder voor papier, paperclip 
Goed (2 punten):  Zwaar voorwerp om op losse papieren te leggen 

 

Om te testen of er tussen de afzonderlijke versies nog verschillen waren, zijn weer Post Hoc tests 
uitgevoerd. Deze lieten zien dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en de versie met de 
cue in een andere zin (U=418,5, p=0,489). Ook was er geen verschil tussen de versie zonder cue en de 
versie met de cue binnen de zin (U=323, p=0,027) en ook tussen de versie met de cue in een andere 
zin en de versie met de cue binnen de zin werd geen verschil gevonden (U=306,5, p=0,037). De 
resultaten in de tabel laten dus wel zien dat proefpersonen met de versie met de cue binnen de zin 
het beste scoren, maar dit verschil is niet significant.  

De zinnen die de proefpersonen voorgelegd kregen bij het targetwoord presse-papier, zijn: 
 

Fout (0 punten): Roos heeft voor haar verjaardag een mooie poster gehad die ze wil 
ophangen, dit doet ze met een presse-papier. 

Generalisatie context (1 punt): Stefan vindt de eerste lentedagen heerlijk en zet een raam open, dit doet hij 
met een presse-papier. 

Goed (2 punten): Jolien heeft een kat die graag op haar bureau rondsnuffelt en ze wil ervoor 
zorgen dat al haar papieren niet door de war komen, dit doet ze met een 
presse-papier. 

 
Ook voor het gevonden effect bij de zinnen zijn Mann-Whitney Post Hoc tests uitgevoerd. Hieruit 
bleek dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin 
(U=411,5, p=0,441). Wel was er een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de cue 
binnen de zin (U=290, p=0,003) en er was een verschil tussen de versie met de cue in een andere zin 
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en de versie met de cue binnen de zin (U=294,5, p=0,011). Net als bij enkele eerder besproken 
voorbeelden blijkt hieruit het belang van de afstand van de contextuele cue tot het targetwoord. 
Wanneer de cue verder van het targetwoord af staat, helpt deze proefpersonen niet. Wellicht is de 
cue dan niet ‘sterk’ genoeg en herkennen de proefpersonen de cue alleen wanneer er sprake is van 
het eerder toegelichte standaardpatroon van toelichten van moeilijke woorden.  
   
Farde (betekenis + zin) 
Onderstaande tabel geeft allereerst weer een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de opdrachten 
bij dit targetwoord.  
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Farde  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

21,4 
78,6 

0 
0 

34,5 
65,5 

0 
0 

26,7 
53,3 

3,3 
16,7 

27,6 
65,5 

1,1 
5,7 

Farde  Zin Niet ingevuld 
Fout  
Generalisatie context 
Goed 

3,6 
14,3 
64,3 
17,9 

3,4 
3,4 

79,3 
13,8 

0 
6,7 

43,3 
50 

2,3 
8 

62,1 
27,6 

Tabel 31: Farde betekenis + zin – percentages goed/fout 

 
In deze tabel is te zien dat de cue voor het geven van een betekenis blijkbaar alleen effect had 
wanneer deze binnen de zin met het targetwoord stond: in de andere twee condities was niemand in 
staat de betekenis een beetje goed of helemaal goed af te leiden. Ook scoort de conditie met de cue 
binnen de zin aanzienlijk beter op het selecteren van de zin dan de overige twee condities. In 
onderstaande sectie bespreek ik of dit verschil en overige verschillen significant zijn.  
 
Ook bij het targetwoord farde lieten de eerste analyses resultaten zien die in overeenstemming met 
de hypothesen waren. Dit geldt voor zowel de betekenis (H(2)=12,09, p=0,001) als voor de zin 
(H(2)=9,63, p=0,004). Onderstaande tabel laat weer de ‘rankings’ zien bij dit effect. 
 

Versie farde N Mean rank 
betekenis 

Post Hoc  Mean rank 
zin 

Post Hoc 

Geen cue 28 41,00 A 37,84 A 

Cue andere zin 29 41,00 A 39,71 A 

Cue binnen zin 30 49,00 B 53,90 B 

Tabel 32: Farde betekenis + zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Net als bij de overige targetwoorden volgt ook hier weer het tekstje zoals dat aangeboden is bij 
afname. 
 

Het lijkt wel of Floris het altijd druk heeft: zit hij niet op school, dan is hij wel voor zijn eigen bedrijfje bezig of 
regelt hij van alles voor zijn voetbalclub. Hij kan daarom bijna niet meer zonder zijn farde (en zorgt ervoor dat 
hij altijd al zijn papieren op orde heeft). Tijd om met vrienden af te spreken neemt hij eigenlijk bijna niet meer. 
(Hij zorgt er eerst voor dat hij altijd zijn papieren om orde heeft.) Heel af en toe geeft hij een feestje en nodigt 
dan iedereen in één keer bij hem thuis uit, wel zo gemakkelijk. 

 

Voor de puntenverdeling bij de betekenissen is de volgende indeling van 0, 1 en 2 punten vooraf 
vastgesteld: 
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Fout (0 punten):  agenda, planning, schema 
Beetje goed (1 punt): opbergsysteem 
Goed (2 punten):  map, ordner 

 

De Post Hoc tests lieten zien dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en de versie met 
de cue in een andere zin (U=406, p=0,5). Wel werd er een verschil gevonden tussen de versie zonder 
cue en de versie met de cue binnen de zin (U=336, p=0,007), evenals tussen de versie met de cue in 
een andere zin en de versie met de cue binnen de zin (U=348, p=0,006). Bij het afleiden van een 
betekenis bleek in dit geval de cue dus alleen te helpen als deze dichtbij het targetwoord stond of er 
sprake was van het standaardpatroon.  

Voor het selecteren van de juiste zin, moesten de proefpersonen uit de volgende drie zinnen 
kiezen: 
 

Fout (0 punten): Jessica organiseert een volleybaltoernooi en wil T-shirts bedrukken, 
daarvoor gebruikt ze een farde. 

Generalisatie context (1 punt): Tom is een druk mannetje en heeft altijd duizend dingen te doen, daarvoor 
gebruikt hij een farde. 

Goed (2 punten): Eva’s vader houdt haar financiële situatie een beetje mee in de gaten en 
bergt al haar loonstrookjes en bankafschriften veilig op, daarvoor gebruikt 
hij een farde. 

 
De Post Hoc tests bij het effect van zin lieten zien dat er geen verschil was tussen de versie zonder 
cue en de versie met de cue in een andere zin (U=383, p=0,321). Wel was er een verschil tussen de 
versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=270,5, p=0,005) en er was tevens een 
verschil tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin 
(U=287,5, p=0,005). Voor het selecteren van de juiste zin was de cue dus wel nuttig, maar alleen als 
deze binnen de zin met het targetwoord stond. Wellicht dat de cue van het ‘papieren op orde 
hebben’ eigenlijk te zwak was, aangezien deze alleen in de versie waarin deze binnen de zin stond 
heeft gewerkt en niet in de versie waarin deze in een andere zin stond. Ook hier heeft het inmiddels 
welbekende standaardpatroon van toelichten misschien een rol gespeeld.  
   
Caquelon (betekenis) 
Aan de totaalscores in tabel 33 te zien, was dit een erg moeilijk woord om met behulp van het tekstje 
een betekenis af te leiden. Slechts 10,3% van de proefpersonen had de betekenis helemaal goed en 
4,6% schreef een gedeeltelijk goede betekenis op. Zie tabel 33 voor een volledig overzicht van de 
scores bij het formuleren van een betekenis voor caquelon.  
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Caquelon  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

58,6 
37,9 

0 
3,4 

40 
46,7 

0 
13,3 

28,6 
42,9 
14,3 
14,3 

42,5 
42,5 

4,6 
10,3 

Tabel 33: Caquelon betekenis – percentages goed/fout 

 
Bij caquelon werd een verschil gevonden dat in eerste instantie in lijn was met de hypothesen op het 
geven van een betekenis (H(2)=6,46, p=0,02). Bij het selecteren van de zin werd, zoals eerder al aan 
bod kwam, geen effect gevonden van contextuele cues. De waarden bij het effect op betekenis zijn 
te zien in tabel 34 op de volgende pagina. 
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Versie caquelon N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc 

Geen cue 29 39,07 A 

Cue andere zin 30 43,57  

Cue binnen zin 28 49,57 B 

Tabel 34: Caquelon betekenis waarden Kruskall-Wallis 

 
Ook voor dit targetwoord geef ik de tekst die de proefpersonen aangeboden kregen met de 
contextuele cues die toegevoegd zijn tussen haakjes. 
 

Judith krijgt vandaag een paar vriendinnen te eten. Ze heeft voor de gelegenheid de caquelon maar eens uit de 
kast gehaald (en stokbrood en kaas gehaald voor de kaasfondue). Eén keer in de maand spreekt Judith met 
haar vriendinnen af om lekker samen te eten. (Ze heeft stokbrood en kaas gehaald voor de kaasfondue.) Ze 
wisselen de locatie af en zo komt iedereen een keer aan de beurt om voor het eten te zorgen. Meestal gaan ze 
daarna nog even gezellig de kroeg in. 

 

De verschillende betekenissen zijn als volgt beoordeeld: 
 

Fout (0 punten):  servies 
Beetje goed (1 punt): pan 
Goed (2 punten): schotel van aardewerk gebruikt voor (kaas)fondue, fondueschaal, apparaat voor 

fondue 

 
De Mann-Whitney Post Hoc tests wezen uit dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en 
de versie met de cue in een andere zin (U=392, p=0,089). Ook was er geen verschil tussen de versie 
met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin (U=364, p=0,109). Wel lieten de 
Post Hoc tests een verschil zien tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin 
(U=306, p=0,006). Blijkbaar heeft de cue in dit geval dus, net als bij meerdere eerder besproken 
gevallen, alleen geholpen wanneer deze binnen de zin met het targetwoord stond.  

Effecten anders dan hypothesen 

In de categorie van de gebruiksvoorwerpen was er één woord waarbij de variantie-analyse in eerste 
instantie een resultaat liet zien dat in strijd was met de hypothesen. Het gaat dan om het 
targetwoord rechaud. De resultaten hiervan, evenals de Post Hoc tests en mogelijke verklaringen 
voor ‘afwijkend gedrag’ bij dit woord, bespreek ik hieronder. 
 

Rechaud (betekenis  zin) 
Hieronder allereerst weer een tabel met de percentages goede en foute antwoorden per conditie: 
 

Woord Variabele Fout/goed Geen 
cue 

Cue andere 
zin 

Cue binnen 
zin 

Totaal 

Rechaud  Betekenis Niet ingevuld 
Fout 
Beetje goed 
Goed 

34,5 
58,6 

3,4 
3,4 

30 
63,3 

6,7 
0 

28,6 
14,3 
42,9 
14,3 

31 
46 

17,2 
5,7 

Rechaud  Zin Niet ingevuld 
Fout  
Generalisatie context 
Goed 

3,4 
0 

72,4 
24,1 

0 
3,3 

83,3 
13,3 

3,6 
0 

72,4 
24,1 

2,3 
1,1 
69 

27,6 

Tabel 35: Rechaud betekenis + zin – percentages goed/fout 
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Ook bij dit targetwoord bleek het weer erg moeilijk om de juiste betekenis te geven, slechts 5,7% is 
hierin geslaagd. Wel lijkt het erop alsof dit gemakkelijker is wanneer de contextuele cue binnen de 
zin is toegevoegd, in die conditie schrijft 14,3% een correcte betekenis op. Opvallend is dat er erg 
vaak gekozen wordt voor de generalisatie uit de context wanneer het gaat om het selecteren van de 
zin met het juiste gebruik van het targetwoord. Hieronder ga ik in op verschillen tussen de versies.  
 
Bij het targetwoord rechaud is, vanwege gemiddelden in een andere richting dan de hypothesen, 
tweezijdig getoetst. Er trad allereerst een effect op van versie op de betekenis (H(2)=26,56, p=0,00). 
Tevens werd er een effect gevonden van versie op de zin (H2)=6,88, p=0,03). Bij beide afhankelijke 
variabelen scoorde de groep met de contextuele cue binnen de zin het beste. Hierna volgde bij beide 
variabelen de groep die de tekst las zonder contextuele cue. De groep die de contextuele cue in een 
andere zin dan die met het targetwoord kreeg aangeboden, scoorde het slechtste. In onderstaande 
tabel staan de waarden bij deze effecten. 
 

Versie rechaud N Mean Rank 
betekenis 

Post Hoc Mean rank zin Post Hoc 

Geen cue 29 37,17 A 42,55  

Cue andere zin 30 36,73 A 38,05 A 

Cue binnen zin 28 58,86 B 51,88 B 

Tabel 36: Rechaud betekenis + zin waarden Kruskall-Wallis 

 
Hieronder is de tekst weergegeven die de proefpersonen bij het targetwoord rechaud kregen 
voorgelegd, met tussen haakjes de toegevoegde contextuele cues. 
 

Met kerstmis kookt de moeder van Maaike altijd erg uitgebreid, dus dat doet ze ook dit jaar. De hele middag 
staat ze in de keuken en bereidt ze de meest luxe gerechten. Ook worden de rechauds dan weer eens uit de 
kast gehaald (om het eten niet koud te laten worden). Met de hele familie genieten ze dit jaar van een 6-
gangendiner. (Het eten zullen ze niet koud laten worden.) Urenlang zitten ze gezellig te eten en bij te kletsen.  

 

De betekenissen die de proefpersonen gaven bij dit targetwoord, zijn met de volgende punten 
beoordeeld: 
 

Fout (0 punten):  anders dan onderstaande 
Beetje goed (1 punt): ding dat je over het eten moet zetten zodat het niet koud wordt, iets om eten warm 

te houden 
Goed (2 punten): toestel (of plaatje met kaarsjes/theelichtjes eronder) om voedsel warm te houden 

 

Mann-Whitney Post Hoc tests lieten zien dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en de 
versie met de cue in een andere zin (U=433, p=0,945) bij tweezijdig toetsen (verschil wijst in 
tegengestelde richting van de hypothesen). Wel toonden deze tests met eenzijdig toetsen 
(gemiddelden in de lijn van de hypothesen) een verschil aan tussen de versie zonder cue en de versie 
met de cue binnen de zin (U=206, p=0,00) en ook tussen de versie met de cue in een andere zin en 
de versie met de cue binnen de zin (U=204, p=0,00). Net als bij enkele eerder besproken woorden, 
blijkt de cue dus ook hier alleen te helpen als deze binnen de zin met het targetwoord rechaud staat. 
Wellicht dat de cue van het ‘niet koud laten worden van het eten’ alleen sterk genoeg is als deze 
direct achter rechaud staat en er sprake is van het standaardpatroon.  
 De zinnen waaruit de proefpersonen de juiste moesten selecteren, zijn weergegeven op de 
volgende pagina. 
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Fout (0 punten): Yvette’s bureau is een ontzettende puinhoop en vandaag gaat ze opruimen, 
daarom gebruikt ze een rechaud. 

Generalisatie context (1 punt): Janne krijgt met haar verjaardag veel gasten op bezoek en maakt een grote 
voorraad hapjes, daarom gebruikt ze een rechaud. 

Goed (2 punten): Patrick heeft er een hekel aan om bij het barbecueën steeds de satésaus 
binnen op het fornuis in de gaten te moeten houden, daarom gebruikt hij 
een rechaud. 

 
Bij de zinnen wezen de Post Hoc tests uit dat er geen verschil was tussen de versie zonder cue en de 
versie met de cue in een andere zin (U=390, p=0,344) bij tweezijdig toetsen. Ook was er geen verschil 
tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin (U=319, p=0,052) bij eenzijdig 
toetsen. Wél lieten deze tests een verschil zien tussen de versie met de cue in een andere zin en de 
versie met de cue binnen de zin (U=286,5, p=0,006): proefpersonen die de versie met de cue binnen 
de zin voorgelegd kregen scoorden beter dan proefpersonen die de versie met de cue in een andere 
zin kregen. In dit voorbeeld is dus geen effect gevonden van contextuele cues. Wél scoren 
proefpersonen uit de conditie met de cue binnen de zin beter dan proefpersonen uit de conditie met 
de cue in een andere zin als het gaat om het selecteren van de zin. Misschien heeft dit te maken met 
het standaardpatroon van toelichten van woorden, dat eerder in dit verslag aan bod is gekomen. 
Proefpersonen uit de conditie met de cue in een andere zin kunnen over het hoofd hebben gezien 
dat er sprake was van een toelichting met de zin ´Het eten zullen ze niet koud laten worden´, omdat 
dit geen algemeen gebruikte vorm van toelichten of uitleggen is.  

De hypothese is in dit voorbeeld, in tegenstelling tot wat gedacht werd bij de eerste 
verkennende analyses, dus niet ontkracht. Wel is er slechts een deel van de hypothese bevestigd: de 
conditie met de contextuele cue binnen de zin scoort beter dan de versie met de contextuele cue in 
een andere zin. 

4.5.3. Samenvatting 

Voor een beter overzicht van de hiervoor besproken resultaten met betrekking tot het effect van 
contextuele cues en de locatie daarvan op het afleiden van woordbetekenissen en het selecteren van 
de zin, vat ik bovenstaande rapportages nog eens samen in twee tabellen. Deze tabellen laten niet de 
hoofdeffecten zien, maar geven per woord de verschillen tussen de drie tekstversies aan. Als er een 
kruisje in een cel staat, trad voor dat woord een verschil in de richting van de hypothesen op tussen 
de versies die bovenaan de tabel benoemd zijn.  

Op de volgende pagina staat allereerst de tabel met de resultaten voor betekenis. Hierin zijn 
zowel de woorden uit de categorie karaktereigenschappen als die uit de categorie 
gebruiksvoorwerpen opgenomen.    
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Woord Geen cue  
cue andere zin 

Geen cue  
cue binnen zin 

Cue andere 

zin  cue 
binnen zin 

Karaktereigenschappen    

Altruïstisch    

Gis    

Diplomatiek x x  

Loyaal    

Pragmatisch x x  

Accuraat    

Sensitief    

Extravert  x x 

Obstinaat x x  

Totaal aantal verschillen: 3 4 1 

 
Gebruiksvoorwerpen 

   

Vijzel  x x 

Knijpkat  x x 

Rechaud  x x 

Luiwagen    

Zesteur    

Bats  x  

Presse-papier    

Farde  x x 

Caquelon  x  

Totaal aantal verschillen: 0 6 4 

Tabel 37: Verschillen tussen versies per woord in richting hypothesen – betekenis  

 
In de tabel is te zien dat bij het geven van een betekenis (na het lezen van de tekstjes) in ongeveer de 
helft van de gevallen, zowel bij de karaktereigenschappen als bij de gebruiksvoorwerpen, een verschil 
optreedt tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de zin. Als er verder geen 
verschillen zijn tussen de andere versies, betekent dit dat de cue dus alleen effect heeft bij het 
afleiden van een betekenis wanneer deze binnen de zin met het targetwoord staat. Uit dit onderzoek 
is niet op te maken of dit daadwerkelijk met de locatie van de cue te maken heeft, of met het 
standaardpatroon van woorden toelichten. Hierop ga ik in de discussie dieper in. 

Bij de karaktereigenschappen is verder te zien dat in enkele gevallen tevens een verschil 
gevonden werd tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin; in die 
gevallen heeft de aanwezigheid van een cue geholpen bij het formuleren van een woordbetekenis. 
Verder was er in die gevallen in dit onderzoek geen verschil tussen de versie met de cue dichtbij en 
de versie met de cue ver weg. Bij de gebruiksvoorwerpen werd regelmatig ook een verschil gevonden 
tussen de versie met de cue in een andere zin en de versie met de cue binnen de zin. Hier werd dan 
geen verschil gevonden tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin; de 
cue is dus alleen nuttig geweest wanneer deze binnen de zin met het targetwoord stond. Zoals al 
eerder vermeld is het niet duidelijk of het ook daadwerkelijk aan de afstand tot het targetwoord ligt, 
of dat het te maken heeft met het standaardpatroon van verduidelijken. In de discussie kom ik hier 
op terug.  
 
De tabel met de verschillen tussen de versies voor het selecteren van de zin na het lezen van de 
tekstjes staat op de volgende pagina. Ook hierin staan zowel de woorden uit de categorie 
karaktereigenschappen als die uit de categorie gebruiksvoorwerpen. 



Els Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

 

Pagina 57 

 

Woord Geen cue  
cue andere zin 

Geen cue  
cue binnen zin 

Cue andere 

zin  cue 
binnen zin 

Karaktereigenschappen    

Altruïstisch    

Gis    

Diplomatiek  x  

Loyaal    

Pragmatisch  x  

Accuraat    

Sensitief    

Extravert x x  

Obstinaat x x x 

Totaal aantal verschillen: 2 4 1 

 
Gebruiksvoorwerpen 

   

Vijzel  x x 

Knijpkat    

Rechaud   x 

Luiwagen    

Zesteur    

Bats    

Presse-papier  x x 

Farde  x x 

Caquelon    

Totaal aantal verschillen: 0 3 4 

Tabel 38: Verschillen tussen versies per woord in richting hypothesen – zin  

 
Als het gaat om het selecteren van de juiste zin uit drie antwoordopties, zien we bij de resultaten een 
soortgelijk patroon als bij het geven van betekenissen bij de woorden. Er worden echter wel iets 
minder verschillen gevonden. Er is één geval waarbij de hypothesen, zoals beschreven in hoofdstuk 
5, volledig bevestigd worden. Dit is het geval bij het targetwoord obstinaat: er is een verschil tussen 
de versie zonder cue en de versie met cue in een andere zin, er is een verschil tussen de versie 
zonder cue en de versie met cue binnen de zin én er is een verschil tussen de versie met cue in een 
andere zin en de versie met cue binnen de zin. De cue is nuttig geweest bij het selecteren van de 
juiste zin en hoe dichter die cue bij het targetwoord stond, hoe beter dit geholpen heeft. Bij de 
overige targetwoorden waar een effect optrad, blijkt in de meeste gevallen weer dat de cue vooral 
effect heeft wanneer deze binnen de zin met het targetwoord is geplaatst. Er is dan geen verschil 
tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin en wel tussen de overige 
versies onderling (de laatste twee kolommen in de tabel). Wederom is het hier niet duidelijk of er 
dan ook echt een verschil van afstand is gevonden, of dat het weer te maken heeft met het inmiddels 
bekende standaardpatroon van toelichten. Een enkele keer, namelijk bij het targetwoord extravert, is 
de aanwezigheid van een cue nuttig geweest zonder dat daarbij een effect van locatie is gevonden.  
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5. Conclusie 
 
In het vorige hoofdstuk is verslag gedaan van de resultaten bij dit onderzoek naar het effect van 
contextuele informatie op het afleiden van betekenissen van woorden. In dit hoofdstuk trek ik 
conclusies uit de resultaten. De volgende onderzoeksvraag is in hoofdstuk 1 van deze scriptie 
geformuleerd: 
 
‘Wat is het effect van contextinformatie op de begrijpelijkheid van lexicaal moeilijke woorden in 
teksten bij vmbo-leerlingen?’ 
 
Tevens zijn daarbij de volgende twee deelvragen opgesteld: 
 

- In hoeverre verhoogt een toevoeging van een extra contextuele cue aan het targetwoord de 
begrijpelijkheid van een lexicaal moeilijk woord in een tekst?  

- In hoeverre is de locatie van de extra contextuele cue van invloed op de begrijpelijkheid van 
een lexicaal moeilijk woord in een tekst? 

 
Na de bespreking van eerder uitgevoerde relevante onderzoeken op dit gebied, zijn bij dit onderzoek 
in hoofdstuk 3 de volgende twee alternatieve hypothesen opgesteld: 
 
H1: De toevoeging van een extra contextuele cue levert bij alle targetwoorden een betere score 

op dan de controlevariant, zowel op het geven van een betekenis als op het selecteren van 
de juiste zin  geen cue < cue andere zin, cue binnen zin   

H2: De toevoeging van een extra contextuele cue binnen de zin met het targetwoord levert bij 
alle targetwoorden een betere score op dan de toevoeging van een extra contextuele cue in 
een andere zin dan die met het targetwoord, zowel op het geven van een betekenis als op 
het selecteren van de juiste zin  cue andere zin < cue binnen zin  

 
Na uitvoerige analyse van de resultaten, kunnen de hypothesen slechts gedeeltelijk aangenomen 
worden. Zowel bij het geven van betekenissen bij de moeilijke woorden als bij het selecteren van de 
zin, is bij ongeveer de helft van de woorden een verschil opgetreden tussen de versies. Deze 
verschillen waren steeds slechts gedeeltelijk in de lijn van de hypothesen; in de meeste gevallen 
werd er alleen een verschil gevonden tussen de versie zonder cue en de versie met de cue binnen de 
zin, waarbij de proefpersonen op de laatste versie beter scoorden. Enkele keren werd er ook een 
verschil gevonden tussen de versie zonder cue en de versie met de cue in een andere zin, zodat de 
eerste hypothese in enkele gevallen bevestigd leek te worden. Iets vaker werd de tweede hypothese 
bevestigd: er werd dan een verschil gevonden tussen de versie met de cue binnen de zin en de versie 
met de cue in een andere zin, waarbij eerstgenoemde versie betere resultaten opleverde.  
 Het antwoord op de eerste deelvraag die hierboven genoemd werd, is dus dat een 
toevoeging van een extra contextuele cue bij sommige targetwoorden leidt tot een beter begrip van 
een lexicaal moeilijk woord en bij sommige niet. Ook voor de tweede deelvraag geldt dat er in 
sommige gevallen wél een effect is van locatie, waarbij de cue dichtbij tot een beter begrip leidt, en 
in sommige gevallen niet.  
 
Een opvallend resultaat is te zien in paragraaf 4.5.3, die een samenvatting geeft van de variantie-
analyses naar het effect van de toegevoegde contextuele cues op de begrijpelijkheid van de 
targetwoorden. In die tabellen is overzichtelijk weergegeven tussen welke versies per woord steeds 
verschillen optraden bij zowel het geven van een betekenis als bij het selecteren van de zin. Bij beide 
afhankelijke variabelen is te zien dat er bij de karaktereigenschappen een patroon optreedt, dat niet 
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voorkomt bij de gebruiksvoorwerpen; er is een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met 
de cue in een andere zin en er is tevens een verschil tussen de versie zonder cue en de versie met de 
cue binnen de zin. Dit betekent dat hier geen effect optrad van locatie van de cue, maar dat alleen al 
de aanwezigheid van de cue heeft geholpen bij het afleiden van de betekenis. Bij de 
gebruiksvoorwerpen was dit niet het geval; hier bleek de cue meestal alleen effect te hebben 
wanneer deze binnen de zin met het targetwoord stond. Waarschijnlijk heeft dit verschil te maken 
met de aard van de teksten die aangeboden zijn. Bij de karaktereigenschappen zullen de 
proefpersonen snel door hebben gehad dat het in de meeste gevallen om persoonsbeschrijvingen 
ging. Verschillende zinnen of zinsdelen uit het hele tekstje slaan in die gevallen op de 
karaktereigenschap en dus op het targetwoord. Bij de gebruiksvoorwerpen werd er vaak een 
bepaalde situatie beschreven, waarin het gebruik van het geselecteerde voorwerp slechts een klein 
‘onderdeel’ uit het tekstje was. In feite vormen de zinnen of zinsdelen, meer dan bij de 
karaktereigenschappen, schakels in een keten van kleine gebeurtenissen of situatiebeschrijvingen. 
Waarschijnlijk is het in het geval van karakterbeschrijvingen gemakkelijker om een link te leggen 
tussen de cue en het moeilijke woord, ook wanneer de cue verder weg staat. Bij de 
gebruiksvoorwerpen hebben proefpersonen misschien niet meer door gehad dat de cue, als die 
verder weg stond, betrekking had op het moeilijke woord. Proefpersonen kunnen over het hoofd 
hebben gezien dat de ene ‘schakel’ (in dit geval de cue) betrekking had op een andere (het zinsdeel 
met het targetwoord), vooral wanneer deze verder van elkaar verwijderd waren.  
 
Behalve analyses van het effect van contextuele cues en de afstand daarvan tot het targetwoord, is 
ook het algemene niveau van de leerlingen bekeken bij de uitgevoerde taken. Hieruit bleek dat het 
voor de proefpersonen in de meeste gevallen erg moeilijk was om betekenissen van voor hen 
onbekende woorden af te leiden uit de tekst, ongeacht de versie die ze voorgelegd kregen. Per 
woord was gemiddeld slechts iets meer dan 20% van de proefpersonen in staat na het lezen de juiste 
betekenis op te schrijven. Hierbij is niet gekeken naar de verschillende condities; dit is een ‘overall’ 
percentage verspreid over de condities. Er is gebleken dat de proefpersonen blijkbaar de informatie 
uit de tekstjes wel gebruikt hebben voor het afleiden van de betekenis: na het lezen van de teksten 
wist bij de karaktereigenschappen gemiddeld bijna 19% van de proefpersonen die eerst het woord 
niet kenden, nu de betekenis wel correct of een beetje correct op te schrijven. Bij de 
gebruiksvoorwerpen lag dit iets hoger: iets meer dan 25% (gemiddeld per woord) van de 
proefpersonen die vóór deelname aan het onderzoek de betekenis van het woord niet kende, kon na 
het lezen van de tekst wél de juiste of een beetje juiste betekenis opschrijven.  
 
Met dit onderzoek zijn dus bij enkele woorden wel resultaten gevonden die de hypothesen lijken te 
bevestigen, maar de uitkomsten bij alle 18 targetwoorden laten geen eenduidige resultaten zien. 
Vooralsnog lijken de cues in de meeste gevallen alleen te helpen wanneer deze binnen de zin met 
het targetwoord staan. De beide hypothesen dienen dus niet helemaal verworpen te worden, maar 
er is ook nog teveel onzekerheid om ze volledig aan te nemen. Op mogelijke verklaringen hiervoor en 
suggesties voor verbetering van de opzet ga ik in het volgende hoofdstuk in, zodat in 
vervolgonderzoek misschien wel meer eenduidige resultaten verkregen kunnen worden. 
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6. Discussie 
 
In de conclusie besprak ik al dat er met dit onderzoek nog geen eenduidige resultaten gevonden zijn 
als het gaat om het effect van contextuele cues en de locatie daarvan op het afleiden van 
betekenissen bij vmbo-leerlingen. In dit laatste hoofdstuk bespreek ik enkele tekortkomingen van en 
verbeterpunten aan het uitgevoerde onderzoek. Tevens ga ik in op adviezen voor vervolgonderzoek. 
  
Een eerste discussiepunt heeft te maken met de manipulaties in de teksten, oftewel de toegevoegde 
contextuele cues. Het is logisch dat dit bij de teksten over de karaktereigenschappen en de teksten 
over de gebruiksvoorwerpen niet volledig consistent is gebeurd. Wat wél een minpunt aan de 
manipulaties is, is dat deze ook binnen één categorie woorden niet altijd consistent zijn doorgevoerd. 
Waarschijnlijk hangt daarmee ook samen dat er bij sommige woorden op zowel betekenis als zin 
geen effect optreedt en dat bij sommige woorden op beide afhankelijke variabelen wél een effect 
optreedt. Een verschil dat gevonden is in de tekstjes en de bijbehorende cues, heeft te maken met de 
stap die gezet moet worden om de informatie uit de context (het tekstje) te generaliseren naar de 
betekenis van het moeilijke woord. Dit zal ik verduidelijken aan de hand van voorbeelden. Bij het 
targetwoord extravert treedt een effect op in de richting van de hypothesen bij zowel de betekenis 
als de zin. Voor extravert is de volgende tekst opgesteld, met de toegevoegde cue cursief gedrukt: 
 

Sinds Lieke een nieuwe vriend heeft, komt haar extraverte karakter naar boven, ze vertelt haar vriendinnen 
echt alles over hun relatie. Haar nieuwe liefde heet Joost en hij woont bij haar in de buurt. Ze zijn nu bijna vier 
maanden bij elkaar en laatst zijn ze samen een weekendje weg geweest naar Scheveningen. Ze hebben heerlijk 
strandwandelingen gemaakt, zijn uit eten geweest en hebben Den Haag verkend.  

 
Zoals in bovenstaande tekst te zien is, is als cue gekozen: ‘ze vertelt haar vriendinnen alles over hun 
relatie’. De betekenis van extravert is ‘openhartig, mededeelzaam, naar buiten gekeerd, spontaan, 
open’ (zie bijlage 5). De stap die de proefpersonen bij dit woord hebben moeten zetten om vanuit de 
tekst tot een gegeneraliseerde betekenis te komen is erg klein, de cue ‘alles vertellen over hun 
relatie’ ligt erg dicht bij de betekenis van het woord. Bij extravert zien we dan ook dat er op beide 
afhankelijke variabelen een verschil optreedt. Een ander targetwoord waarbij een verschil optrad bij 
zowel de betekenis als bij de zin én waarbij de stap tot generaliseren erg klein is, is obstinaat. Ook bij 
dit targetwoord geef ik ter verduidelijking de tekst nog eens: 
 

 Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat, hij bleef altijd maar volhouden dat hij geen spruitjes lustte 
en ze ook écht niet ging opeten. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat zijn moeder gekookt 
had. Andere foto’s in het album laten vakanties zien,  verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en natuurlijk 
verjaardagen van de leden van het gezin. 

 
De cue die bij het targetwoord obstinaat gekozen is, luidt: ‘hij bleef altijd maar volhouden dat hij 
geen spruitjes lustte en ze ook écht niet ging opeten’. De betekenis van obstinaat is: ‘protesteerder, 
overal op tegen, protesthouding aannemend, koppig, halsstarrig, anderen altijd tegenwerken, 
tegendraads, dwars’ (zie bijlage 5). Ook in dit geval lijkt de cue zelf dus al erg veel op de betekenis 
van het woord, zodat er voor het generaliseren van de betekenis van het woord maar een erg kleine 
stap gezet hoeft te worden.  
 Ter illustratie geef ik ook nog twee tekstjes met bijbehorende cues waarbij geen effecten 
optraden en waarbij proefpersonen ook een grotere stap moesten zetten om tot een 
gegeneraliseerde betekenis van het woord te komen. Allereerst altruïstisch: 
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Aan het begin van de zomer is Tommy met zijn ouders naast mij komen wonen. Toen bleek dat hij ook nog bij 
mij in de klas zat, kon ik het al meteen goed met hem vinden. Tegenwoordig zie ik de vader van Tommy, een 
erg altruïstische man, ook elk weekend, omdat hij ons op komt halen na het stappen. In het begin gingen 
Tommy en ik vaak samen naar de kroeg, maar zijn ouders zag ik toen nog niet zoveel. 

 
 De cue in deze tekst is veel minder concreet dan in de twee eerder genoemde gevallen. Er moet veel 
meer moeite gedaan worden om van ‘omdat hij ons op komt halen na het stappen’ tot de betekenis 
‘menslievend, onzelfzuchtig, eerst aan anderen denken’ te komen. Een ander voorbeeld waarbij de 
stap tot de betekenis groter is en waarbij (dus?) ook geen effect optrad op zowel betekenis als zin, is 
accuraat. Hieronder de tekst met de cue: 
 

Bas is zijn kamer opnieuw aan het inrichten en heeft bij de IKEA een kledingkast gekocht die hij zelf in elkaar 
moest zetten. Dit heeft hij erg accuraat gedaan, de kast staat stevig in elkaar zonder dat er schroefjes over zijn. 
Bas heeft ook zijn kinderlijke behang van de muren gehaald en de muren helemaal netjes geschilderd. Er komt 
nog een nieuwe vloerbedekking en van zijn spaargeld koopt hij een televisie voor op zijn kamer.  

 
Voor de betekenis van accuraat werden 2 punten toegekend, wanneer de proefpersonen iets 
opschreven in de trant van ‘zorgvuldig, precies, nauwkeurig, stipt’. Ook in dit geval was de stap om 
tot een gegeneraliseerde betekenis te komen dus groter dan in de eerste twee besproken gevallen 
extravert en obstinaat.  
 Bij de categorie van de gebruiksvoorwerpen zijn soortgelijke verschillen aan te wijzen. Een 
targetwoord waarbij de stap tot generalisatie klein was en waarbij een effect optrad op de betekenis 
(niet op zin), is bats: 
 

Fons is in de tuin aan het werk. Hij heeft na de harde wind van afgelopen week alle blaadjes bij elkaar geharkt. 
Hij haalt een bats om het werk af te maken en schept de bladeren in de afvalbak. Dadelijk gaat hij ook nog het 
gras maaien en onkruid wieden. Op een mooie lentedag als dit vindt Fons het heerlijk om lekker buiten in de 
tuin bezig te zijn. 

 
Bij dit targetwoord zit ook in de cue al een sterke aanwijzing (‘schept’) voor de betekenis, die is 
gedefinieerd als ‘grote schop om kleine ballast te verwerken, soort spade/schep’. In dit geval is er 
zelfs sprake van een bijna letterlijke weergave van de betekenis. Tot slot nog een voorbeeld van een 
targetwoord waarbij de cue beperkter was en waarbij een grotere stap genomen moest worden tot 
generalisatie: zesteur. Hierbij trad dan ook zowel bij de betekenis als bij de zin geen effect op. 
 

Ewout volgt een opleiding tot kok. Vandaag moeten ze een cake of taart bakken en daarom heeft Ewout alvast 
een zesteur gekocht, hij gebruikt bij zijn taart citroenschil als versiering. Ewout en zijn klasgenoten maken 
allemaal lekkernijen: van perenkwarktaart tot kokoscake en van suikertaart tot allerlei verschillende muffins. 
En wat ze misschien nog wel het leukste vinden, is dat ze allemaal een heleboel lekkers mee naar huis mogen 
nemen! 

 
De betekenis van zesteur leverde 2 punten op als proefpersonen iets opschreven in de trant van: 
‘instrument om dunne, fijne reepjes uit de schil van citrusvruchten te halen’. De cue ‘het gebruiken 
van citroenschil als versiering bij zijn taart’ lag hier waarschijnlijk te ver van de betekenis van zesteur 
af om de betekenis correct af te leiden. 
 
Iets waar in het voorgaande nog geen aandacht aan is geschonken naast de stap die gezet moet 
worden om een betekenis af te leiden, is de sterkte van de relatie tussen targetwoord en cue. Bij het 
opstellen van de teksten en het doorvoeren van de manipulaties is vooral steeds gepoogd de teksten 
niet onnatuurlijk te laten lopen en verbanden tussen zinnen logisch weer te geven. Hierbij is echter 
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te weinig rekening gehouden met het verband tussen de cue en het targetwoord; bij sommige 
tekstjes is sprake van meer coherentie dan bij andere tekstjes. In het voorbeeld van altruïstisch is 
bijvoorbeeld te zien dat er ‘omdat’ staat vlak voor de cue. In andere gevallen vormt de cue meer een 
nevengeschikte zin bij de zin met het targetwoord en gaat de cue vooraf door een komma. Bij de 
gebruiksvoorwerpen wordt tevens gebruik gemaakt van ‘om te’ (bij targetwoord rechaud,zie bijlage 
2) en ‘want’ (bij targetwoord vijzel, zie bijlage 2). Door gebruik te maken van dergelijke 
coherentiemarkeringen wordt direct al het verband tussen het targetwoord en de toegevoegde cue 
duidelijk, wat ook weer (extra) aanwijzingen kan leveren voor de betekenis van het targetwoord. Bij 
de manipulaties is dus niet alleen sprake van inconsistentie als het gaat om de stap die lexicaal gezien 
gezet moet worden om tot de betekenis te komen, maar ook als het gaat om de coherentie tussen 
targetwoord en cue. Hieraan had vooraf meer aandacht besteed moeten worden.  
 
Wellicht dat de hierboven toegelichte inconsistente manier van manipuleren ertoe geleid heeft dat 
de analyses geen eenduidige resultaten lieten zien voor alle woorden. Iets wat hierbij ook een rol 
speelt, is dat de keuzeopties bij de zinnen ook niet voor alle woorden voor de volle honderd procent 
consistent zijn opgesteld. Het samenstellen van de zinnen is erg intuïtief gebeurd en waarschijnlijk 
wijken dus ook de verschillende zinsopties tussen woorden teveel af om eenduidige resultaten te 
verkrijgen. Voor vervolgonderzoek zou dus gestreefd moeten worden naar een nog nauwkeurigere 
en volledig consistente samenstelling van het onderzoeksmateriaal. Bij de teksten zou ik streven naar 
een manipulatie waarbij de generalisatie van de cue naar de betekenis een redelijk kleine stap is, 
zoals in de voorbeelden bij extravert, obstinaat en bats het geval is.  

Om vooraf na te gaan of de stap voor alle woorden ongeveer even groot is, zou gebruik gemaakt 
kunnen worden van een LSA, een Latent Semantic Analysis. Deze analyse meet hoe vaak bepaalde 
termen in relatie tot elkaar voorkomen. Op die manier kan dus vooraf meer consistentie verkregen 
worden tussen de cues en de targetwoorden. Een nadeel van de LSA is dat deze voor het Nederlands 
(nog) niet beschikbaar is, en dat er dus naar alternatieven gezocht moet worden. Wellicht dat hierbij 
Google een uitkomst kan bieden. Door simpelweg op te zoeken hoe vaak bepaalde woorden in 
relatie tot elkaar voorkomen, kan voorspeld worden hoe moeilijk of hoe gemakkelijk het zou moeten 
zijn om met behulp van cues in tekstjes betekenissen van moeilijke woorden af te leiden. Ter 
indicatie geef ik van de eerder besproken voorbeelden het aantal ‘hits’ bij Google van de combinatie 
van targetwoord en cue: 
 

- Extravert + ‘alles vertellen’   12.800 hits 
- Obstinaat + ‘volhouden’   298 hits 
- Altruïstisch + ‘ophalen na stappen’  345 hits 
- Accuraat + ‘kast stevig’   908 hits 
- Bats + ‘bladeren scheppen’  877 hits 
- Zesteur + ‘citroenschil’   965 hits 

 
Een volledig ‘waterdichte’ methode is dit niet; bij de targetwoorden waar verwacht werd dat de 
relatie tussen cue en targetwoord kleiner was, worden niet altijd minder hits gevonden. Zo zijn er bij 
altruïstisch meer hits dan bij obstinaat, terwijl de verwachting andersom was. Ook zesteur heeft erg 
veel treffers. Toch kan met deze methode wel geëxperimenteerd worden. Bij extravert zijn 
bijvoorbeeld extreem veel treffers en wanneer bij altruïstisch als cue ‘anderen helpen’ wordt 
gekozen en ingevoerd bij Google, levert dit ook 29.800 hits op. Ook bij obstinaat stijgt het aantal hits 
wanneer als cue ‘dwars’ (705) of ‘koppig’ (616) wordt gekozen. Bij accuraat worden tevens meer hits 
gevonden als ‘precies’ (98.400) of ‘erg goed’ (115.000) als cue worden gekozen. Hoe dichter de cue 
bij de betekenis ligt, hoe meer hits dit lijkt op te leveren. Als in de tekstjes bij alle targetwoorden 
gestreefd zou worden naar een cue die zoveel mogelijk hits oplevert bij Google, helpt deze de 
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proefpersonen waarschijnlijk het beste bij het afleiden van de betekenis van het woord en eventueel 
ook bij het selecteren van de zin.  

Een concreet voorbeeld voor het consistent houden van de manipulaties bij de zinnen heb ik 
nog niet voorhanden; het is vooraf erg moeilijk in te schatten welke informatie proefpersonen 
precies uit een tekst halen en hoe daar bijvoorbeeld steeds op een consistente manier afleiders uit 
de context bij opgesteld zouden kunnen worden.  
 
Een ander punt dat in ogenschouw genomen moet worden bij het uitgevoerde onderzoek, heeft te 
maken met de moeilijkheidsgraad van de tests. Zoals al eerder vermeld, was na het lezen van de 
tekstjes per woord steeds gemiddeld slechts iets meer dan 20% van de proefpersonen in staat de 
juiste betekenis op te schrijven. Bij het selecteren van de zin lag dit gemiddeld op ongeveer 50%, wat 
al een stuk hoger is. Wellicht moeten we hieruit concluderen dat het voor deze doelgroep eigenlijk te 
moeilijk was om zelf betekenissen af te leiden uit de tekst en deze op te schrijven. Dit heeft er 
waarschijnlijk ook mee te maken dat ze dit op deze manier nooit hoeven te doen op school bij de 
lessen Nederlands of bij vreemde talen. Bij vervolgonderzoek zou het dus een optie zijn om 
proefpersonen eerst enkele oefenopgaven te geven, zodat ze in ieder geval iets bekender raken met 
de toetsvorm.  
 Mijns inziens is de combinatie van tests zoals die in dit onderzoek gebruikt zijn wel een 
nuttige. Als de zinnen en de teksten in vervolgonderzoek op een consistentere manier samengesteld 
worden, kan deze testvorm zeker gehandhaafd blijven. Wel moeten we ons bewust zijn van een 
verschil in soorten processen die een rol spelen bij de beide testvormen. Bij het selecteren van de 
juiste zin is het noodzakelijk dat de proefpersonen in staat zijn om de relevante contextkenmerken 
(uit de tekst) te herkennen en dat ze tevens in staat zijn deze te verplaatsen naar een andere context. 
Bij het geven van een betekenis is het noodzakelijk dat de proefpersonen in eerste instantie de 
relevante contextkenmerken uit de tekst herkennen én dat ze in staat zijn deze zelf te generaliseren 
tot een algemene betekenis die in meerdere contexten kan gelden. Dit heeft te maken met het op 
pagina 16 beschreven verschil tussen de beide afhankelijke variabelen: er is sprake van afleiden van 
betekenissen en van incidenteel leren (bij het selecteren van de zin). Het is niet vreemd dat de 
proefpersonen op de eerste afhankelijke variabele slechter scoren dan op het selecteren van de zin. 
Wel ben ik geneigd om meer waarde te hechten aan de resultaten die gevonden zijn op de 
betekenissen dan die op de zinnen, juist omdat dit naar mijn mening concreter meet wat ik met de 
onderzoeksvraag voor ogen had. Bij de zinnen gaat het meer om het eenmalig toepassen van de 
relevante contextinformatie in een andere context, terwijl het bij de betekenissen concreet gaat om 
het gebruiken van de relevante contextinformatie bij het afleiden van de betekenis.  
 Om iets soortgelijks te meten als met het opschrijven van betekenissen is nog een andere 
methode denkbaar. Hiervoor besprak ik al dat het opschrijven van de betekenis bij de moeilijke 
woorden misschien te moeilijk was voor de proefpersonen. Misschien dat dit ermee te maken heeft 
dat het ze afschrikt als ze helemaal zelf iets moeten verzinnen. Daarom zou het ook een optie zijn om 
de proefpersonen bijvoorbeeld steeds het begin van een zin aan te bieden en ze deze af te laten 
maken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zinnen als ‘Mijn zus is erg altruïstisch, omdat…’ 
en ‘Mijn moeder heeft vandaag een rechaud gekocht om…’. Op de puntjes dienen de proefpersonen 
dan zelf een reden aan te geven. Doordat ze al wel een klein aanzetje krijgen, hebben ze misschien 
minder het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid en dat ze het antwoord helemaal zelf moeten 
verzinnen. Toch blijkt uit hetgeen ze opschrijven wel of ze de betekenis van het woord goed of 
enigszins goed hebben afgeleid. Bij een dergelijke toetsvorm moet wel vooraf erg goed nagedacht 
worden over de manier van scoren, maar verder lijkt het me zeker een geschikte testvorm bij de in 
dit onderzoek gehanteerde doelgroep en onderzoeksvraag.  
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Er is nog een tweede punt van discussie met betrekking tot de moeilijkheidsgraad van de gebruikte 
tests in dit onderzoek. Vooraf was bepaald dat voor dit onderzoek alleen lexicaal moeilijke woorden 
geselecteerd zouden worden en geen conceptueel moeilijke of onbekende woorden. Dit om te 
voorkomen dat de proefpersonen ook met behulp van de cue niet in staat zouden zijn de betekenis 
correct op te schrijven. Na analyse van de resultaten blijkt dat er bij de gebruiksvoorwerpen sowieso 
één woord zat, dat voor alle proefpersonen ook conceptueel onbekend was: bij het targetwoord 
zesteur was geen enkele proefpersoon in staat de juiste betekenis te geven. Ook andere woorden uit 
die categorie, zoals farde en caquelon, zijn wellicht te moeilijk geweest voor de proefpersonen. Ook 
bij de karaktereigenschappen kan meegespeeld hebben dat de woorden behalve lexicaal ook 
conceptueel onbekend waren. Veel proefpersonen zullen in de persoonsbeschrijvingen wel iets 
herkend hebben, maar het is voor proefpersonen van ongeveer 14 of 15 jaar blijkbaar wel moeilijk 
geweest om ook daadwerkelijk het gehele concept te herkennen. Bij woorden als pragmatisch en 
obstinaat zal het bijvoorbeeld wel enigszins duidelijk zijn wat ze betekenen, maar het is toch moeilijk 
om de volledige betekenis met één tekstje helder te krijgen als je het woord (en misschien zelfs het 
concept) daarvoor nog niet kent. Ook bij de andere woorden uit die categorie kunnen vraagtekens 
geplaatst worden. Wanneer proefpersonen die de tekst lazen met contextuele cues geen goede 
betekenis opschreven, kan dat ook betekenen dat het concept voor hen onbekend was. Als dat niet 
zo zou zijn, zouden ze met behulp van de cues in het tekstje waarschijnlijk al snel wél een goede of 
een gedeeltelijk goede betekenis opschrijven. Hiervan uitgaande zouden vrijwel alle woorden voor 
de meeste proefpersonen behalve lexicaal ook conceptueel onbekend zijn; slechts ongeveer 20% was 
immers steeds in staat een juiste betekenis op te schrijven. Achteraf gezien was er dus zeer 
waarschijnlijk toch teveel sprake van ‘conceptual complexity’ (Stahl, 1991), wat in paragraaf 2 van 
het theoretisch kader al aan bod kwam.  

Bij de selectie van de woorden is er dus wellicht toch te weinig aandacht geschonken aan de 
mate van bekendheid van de woorden en zijn er toch behalve lexicaal onbekende woorden, ook 
conceptueel onbekende woorden gebruikt in dit onderzoek. In vervolgonderzoek zou dit voorkomen 
kunnen worden door eerst bijvoorbeeld in één klas uit de doelgroep de woorden te pretesten. Deze 
pretest zou bijvoorbeeld afgenomen kunnen worden op een andere school dan waar het 
daadwerkelijke experiment wordt afgenomen. 
 
Een laatste en met betrekking tot vervolgonderzoek erg interessant punt van discussie, heeft te 
maken met de afstand van de contextuele cue tot het targetwoord. Bij de versie met de contextuele 
cue in een andere zin dan de zin met het targetwoord en de versie met de contextuele cue binnen de 
zin is sowieso de afstand tot het targetwoord een variabele. Iets wat tevens een variabele genoemd 
kan worden, is het al dan niet aanwezig zijn van een soort standaardpatroon van het toelichten van 
moeilijke woorden, wat in deze scriptie inmiddels al een paar keer eerder aan bod kwam. Bij de 
tekstversies met de cue binnen de zin volgt in de meeste gevallen na het targetwoord een komma 
met daarachter de extra contextuele cue, de contextuele cue is dan toegevoegd als nevenschikkende 
zin. Dit is een veel gebruikte manier om onduidelijke of onbekende zaken toe te lichten in teksten. 
Proefpersonen zullen bij deze tekstversie dus waarschijnlijk meteen door hebben dat de cue 
betrekking heeft op het targetwoord. Door in de andere versie de cue verder weg te plaatsen, wordt 
niet alleen de afstand groter, maar verdwijnt ook dit standaardpatroon van toelichten. Meestal is de 
cue in die teksten een losstaand zinnetje. Het is denkbaar dat proefpersonen bij deze versie dus niet 
of in ieder geval minder goed door hebben dat met de cue het moeilijke woord wordt toegelicht. 
Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om ook dit standaardpatroon van toelichten bij de 
analyses te betrekken. Er zou bijvoorbeeld, naast de in dit onderzoek gehanteerde versies, nog een 
versie geconstrueerd kunnen worden, waarbij de komma uit de versie met de cue binnen de zin 
verandert in een punt. Op die manier blijft de afstand hetzelfde, maar is er in één versie wel sprake 
van dat standaardpatroon en in de andere versie niet. 
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Hieronder geef ik een voorbeeld van de mogelijke versies bij deze opzet aan de hand van de teksten 
bij het targetwoord obstinaat, dat in het huidige onderzoek zowel bij de betekenis als bij de zin 
resultaten in lijn met de hypothese liet zien: 
 

Geen contextuele cue 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat 
zijn moeder gekookt had. Andere foto’s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes van Henry en zijn 
broer en natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin. 
 
Contextuele cue dichtbij – standaardpatroon toelichten 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat, hij bleef altijd maar volhouden dat hij geen spruitjes lustte 
en ze ook écht niet ging opeten. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat zijn moeder gekookt 
had. Andere foto’s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en natuurlijk 
verjaardagen van de leden van het gezin. 
 
Contextuele cue dichtbij – geen standaardpatroon toelichten 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat. Hij bleef altijd maar volhouden dat hij geen spruitjes lustte 
en ze ook écht niet ging opeten. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat zijn moeder gekookt 
had. Andere foto’s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en natuurlijk 
verjaardagen van de leden van het gezin. 
 
Contextuele cue ver weg 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat 
zijn moeder gekookt had. Henry bleef als kleuter altijd maar volhouden dat hij geen spruitjes lustte en ze ook 
écht niet ging opeten. Andere foto’s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes van Henry en zijn 
broer en natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin. 

 

Wanneer de teksten voor elk woord op een soortgelijke manier gemanipuleerd zouden worden, kan 
geanalyseerd worden of het verschil tussen de versies ‘cue binnen de zin’ en ‘cue in een andere zin’ 
aan de afstand van de cue tot het targetwoord ligt, of aan het al dan niet aanwezig zijn van het 
standaardpatroon van toelichten van onbekende woorden. Een andere variabele die zou kunnen 
worden meegenomen bij vervolgonderzoek, zijn de eerder in deze discussie besproken 
coherentiemarkeringen. Er zou nóg een tekstversie gemaakt kunnen worden met de cue dichtbij, 
waarbij ‘omdat’ als coherentiemarkering toegevoegd zou kunnen worden. Zo wordt niet alleen 
duidelijk of het verschil aan de afstand of aan het standaardpatroon ligt, maar komt misschien ook 
een eventuele andere oorzaak aan het licht. Aan de vier hierboven besproken tekstversies bij 
obstinaat zou dan de volgende versie toegevoegd kunnen worden: 
 

Contextuele cue dichtbij – coherentiemarkering 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn 
ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat, omdat hij  altijd maar bleef volhouden dat hij geen 
spruitjes lustte en ze ook écht niet ging opeten. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met eten dat zijn 
moeder gekookt had. Andere foto’s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer 
en natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin. 

 
Ondanks de hierboven besproken tekortkomingen en discussiepunten bij dit onderzoek, ben ik van 
mening dat het toch enkele interessante en nuttige resultaten opgeleverd heeft. Tevens zijn er, zoals 
uit het bovenstaande duidelijk geworden is, genoeg concrete aanwijzingen voor vervolgonderzoek. 
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Bij dat vervolgonderzoek lijkt het me zeker nuttig om de twee gebruikte categorieën woorden 
(karaktereigenschappen en gebruiksvoorwerpen) te handhaven. In beide categorieën zijn er nog 
genoeg woorden te verzinnen waarmee soortgelijke tests kunnen worden uitgevoerd. Tevens denk ik 
dat deze categorieën woorden zich ook goed lenen voor gebruik in korte tekstjes. Vooral rondom de 
karaktereigenschappen is altijd wel een passend en voor zichzelf sprekend voorbeeld te verzinnen. 
Verder kan bij handhaving van deze beide categorieën tevens meer duidelijkheid verschaft worden 
met betrekking tot het verschil dat in de conclusie aan bod kwam: namelijk dat de afstand van de cue 
tot het targetwoord bij de gebruiksvoorwerpen wel een effect zou hebben en bij de 
karaktereigenschappen niet. Dit is zeker ook een interessant punt om op door te gaan.  
 Tevens zou een soortgelijk onderzoek uitgevoerd kunnen worden bij andere doelgroepen. Er 
kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan leerlingen uit de bovenbouw van het VWO of eerstejaars 
studenten. De verwachtingen met betrekking tot het effect van contextuele cues en de locatie 
daarvan op het afleiden van woordbetekenissen zijn dan hetzelfde; nog steeds verwacht ik dat 
proefpersonen het meeste baat zullen hebben bij een cue dichtbij het targetwoord, gevolgd door 
een cue verder weg en daarna de versie zonder cue. Wel verwacht ik dat het algehele niveau bij deze 
doelgroep(en) wat hoger ligt. Oudere en hoger opgeleide proefpersonen hebben meer ervaring met 
het lezen van teksten. Waarschijnlijk komen in die teksten ook vaker woorden voor die ze niet 
kennen en zodoende zullen zij vaker zelf actief woordbetekenissen (moeten) afleiden uit de context. 
Het percentage proefpersonen dat een juiste of een gedeeltelijk juiste betekenis opschrijft van de 
moeilijke woorden, zal daarom bij deze groep waarschijnlijk hoger liggen.   
 
Wanneer bij vervolgonderzoek de hierboven genoemde adviezen opgevolgd worden, ben ik er bijna 
van overtuigd dat er nog meer inzicht verkregen wordt in het effect van contextinformatie op het 
afleiden van betekenissen van moeilijke woorden. Ook levert dit dan hopelijk meer eenduidige 
resultaten op en kunnen met meer zekerheid uitspraken gedaan worden over de aanname of 
verwerping van de hypothesen.  
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Bijlagen 
 
Vanaf de volgende pagina treft u de bijlagen aan bij deze scriptie. Allereerst vindt u een overzicht van 
alle gebruikte teksten en zinnen in de categorieën karaktereigenschappen (bijlage 1) en 
gebruiksvoorwerpen (bijlage 2). Bijlage 3 geeft een overzicht van de opbouw van de verschillende 
versies en de volgorde van aanbieden van de woorden en teksten. Vervolgens staat in bijlage 4 een 
voorbeeld van één van de aangeboden versies van het definitieve materiaal. Bijlage 5 laat het 
scoringsformulier zien bij de betekenissen van de targetwoorden. Ten slotte vindt u in bijlage 6 een 
overzicht van de gegevens van de voorkennistest.   
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Bijlage 1: Teksten + zinnen karaktereigenschappen 
 
Zinnen: 

1. Generalisatie context 
2. Foute zin 
3. Goede zin 

 

1. Altruïstisch  

Geen contextuele cue 
Aan het begin van de zomer is Tommy met zijn ouders naast mij komen wonen. Toen bleek dat hij 
ook nog bij mij in de klas zat, kon ik het al meteen goed met hem vinden. Tegenwoordig zie ik de 
vader van Tommy, een erg altruïstische man, ook elk weekend. In het begin gingen Tommy en ik vaak 
samen naar de kroeg, maar zijn ouders zag ik toen nog niet zoveel. 
 
Contextuele cue binnen de zin 
Aan het begin van de zomer is Tommy met zijn ouders naast mij komen wonen. Toen bleek dat hij 
ook nog bij mij in de klas zat, kon ik het al meteen goed met hem vinden. Tegenwoordig zie ik de 
vader van Tommy, een erg altruïstische man, ook elk weekend, omdat hij ons op komt halen na het 
stappen. In het begin gingen Tommy en ik vaak samen naar de kroeg, maar zijn ouders zag ik toen 
nog niet zoveel. 
 
Contextuele cue in een andere zin 
Aan het begin van de zomer is Tommy met zijn ouders naast mij komen wonen. Toen bleek dat hij 
ook nog bij mij in de klas zat, kon ik het al meteen goed met hem vinden. Tegenwoordig zie ik de 
vader van Tommy, een erg altruïstische man, ook elk weekend. In het begin gingen Tommy en ik vaak 
samen naar de kroeg, maar zijn ouders zag ik toen nog niet zoveel. Nu komt zijn vader ons ophalen na 
het stappen.  
 
Zinnen 

1. De moeder van Lenne haalt haar dochter altijd op na de basketbaltraining, ze is erg 
altruïstisch.  

2. Dianne pakt altijd eerst zelf een snoepje voordat ze er anderen één aanbiedt, ze is erg 
altruïstisch. 

3. Anne ging met mij mee shoppen voor een zomerjas terwijl ze zelf eigenlijk het liefste wilde 
gaan zwemmen, ze is erg altruïstisch.  

 

2. Gis  

Geen contextuele cue 
De zus van Lisa studeert Geneeskunde en ze is erg gis. Al in de onderbouw van het VWO wist ze dat 
ze later chirurg wilde worden. Lisa’s zus studeert in Nijmegen en woont met drie vriendinnen in een 
studentenhuis in het centrum van de stad. Lisa vindt het wel leuk: ze kan gezellig op bezoek en lekker 
winkelen en terrasjes pakken met haar zus.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
De zus van Lisa studeert Geneeskunde en ze is erg gis, ze heeft altijd wel tips en adviezen als mensen 
ergens pijn hebben of zich niet lekker voelen. Al in de onderbouw van het VWO wist ze dat ze later 
chirurg wilde worden. Lisa’s zus studeert in Nijmegen en woont met drie vriendinnen in een 
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studentenhuis in het centrum van de stad. Lisa vindt het wel leuk: ze kan gezellig op bezoek en lekker 
winkelen en terrasjes pakken met haar zus.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
De zus van Lisa studeert Geneeskunde en ze is erg gis. Al in de onderbouw van het VWO wist ze dat 
ze later chirurg wilde worden. Ze heeft altijd wel tips en adviezen als mensen ergens pijn hebben of 
zich niet lekker voelen. Lisa’s zus studeert in Nijmegen en woont met drie vriendinnen in een 
studentenhuis in het centrum van de stad. Lisa vindt het wel leuk: ze kan gezellig op bezoek en lekker 
winkelen en terrasjes pakken met haar zus.  
 
Zinnen 

1. Ineke geeft graag tips aan de mensen om haar heen, ze is erg gis. 
2. Jaap haalt op school veel onvoldoendes en heeft regelmatig bijles, hij is erg gis.  
3. Pauline heeft altijd erg veel kennis paraat en kan die kennis op de juiste manier toepassen, ze 

is erg gis.  
 

3. Diplomatiek  

Geen contextuele cue 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is 
geweest. Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek. Ze 
vraagt bij welke kapper Sanne is geweest. Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten verven.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is 
geweest. Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek en 
wil niet laten merken dat ze het zelf nooit zo zou doen. Ze vraagt bij welke kapper Sanne is geweest. 
Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten verven. 
 
Contextuele cue in een andere zin 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand dat Sanne naar de kapper is 
geweest. Sanne is er erg blij mee en loopt rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek. Ze 
vraagt bij welke kapper Sanne is geweest. Ellen wil niet laten merken dat ze het zelf nooit zo zou 
doen. Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten verven.  
 
Zinnen 

1. Kirsten vindt het nieuwe kapsel van haar vriendin prachtig maar laat dat absoluut niet 
merken, ze is erg diplomatiek.  

2. De vader van Mark geeft altijd direct zijn mening, ongeacht of die positief of negatief is voor 
de ander, hij is erg diplomatiek. 

3. Saskia denkt voordat ze iets zegt altijd drie keer na of ze daar niemand mee kwetst, ze is erg 
diplomatiek.  

 

4. Loyaal  

Geen contextuele cue 
Lara en Kim zijn al sinds de basisschool de beste vriendinnen. Als Lara erg veel kritiek over zich heen 
krijgt tijdens de hockeytraining, blijft Kim loyaal. Volgens hun trainer zou Lara teveel alleen willen 
doen en het belang van het team niet voorop stellen.  
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Contextuele cue binnen de zin 
Lara en Kim zijn al sinds de basisschool de beste vriendinnen. Als Lara erg veel kritiek over zich heen 
krijgt tijdens de hockeytraining, blijft Kim loyaal, ze blijft Lara hoe dan ook steunen. Volgens hun 
trainer zou Lara teveel alleen willen doen en het belang van het team niet voorop stellen.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Lara en Kim zijn al sinds de basisschool de beste vriendinnen. Als Lara erg veel kritiek over zich heen 
krijgt tijdens de hockeytraining, blijft Kim loyaal. Volgens hun trainer zou Lara teveel alleen willen 
doen en het belang van het team niet voorop stellen. Kim blijft Lara hoe dan ook steunen.  
 
Zinnen 

1. Als Franke tijdens de hockeytraining een stick op zijn hoofd krijgt, blijft zijn beste vriend 
Emiel hem steunen, hij is erg loyaal.  

2. Linda meldt zich vandaag ziek op haar werk, omdat ze nog erg moe is en niet zo´n zin heeft, 
ze is erg loyaal. 

3. Michiel maakt deze week op zijn werk behoorlijk wat overuren omdat hij een klus voor zijn 
zieke collega af wil maken, hij is erg loyaal.  

 

5. Pragmatisch 

Geen contextuele cue 
Lucas heeft deze week een proefwerk voor Geschiedenis en hij gaat erg pragmatisch te werk. Het 
proefwerk gaat over de Tweede Wereldoorlog. Lucas en zijn klasgenoten moeten daarover vier 
hoofdstukken uit het boek leren. Ze leren zo over Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP, de landen die 
bij de oorlog betrokken waren en de gevolgen van de oorlog.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Lucas heeft deze week een proefwerk voor Geschiedenis en hij gaat erg pragmatisch te werk, hij 
bestudeert alleen zijn aantekeningen en de samenvattingen. Het proefwerk gaat over de Tweede 
Wereldoorlog. Lucas en zijn klasgenoten moeten daarover vier hoofdstukken uit het boek leren. Ze 
leren zo over Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP, de landen die bij de oorlog betrokken waren en de 
gevolgen van de oorlog.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Lucas heeft deze week een proefwerk voor Geschiedenis en hij gaat erg pragmatisch te werk. Het 
proefwerk gaat over de Tweede Wereldoorlog. Lucas bestudeert alleen zijn aantekeningen en de 
samenvattingen. Lucas en zijn klasgenoten moeten vier hoofdstukken uit het boek leren. Ze leren zo 
over Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP, de landen die bij de oorlog betrokken waren en de gevolgen 
van de oorlog.  
 
Zinnen 

1. Jasper besteedt deze week al zijn vrije tijd aan slechts één hobby, hij is erg pragmatisch.  
2. Toen Martijn voor Nederlands een opstel moest schrijven, leerde hij eerst alle spelling- en 

grammaticaregels uit zijn hoofd om maar geen fouten te maken, hij is erg pragmatisch.  
3. Lianne haalt haar vleeswaren en brood altijd gewoon bij de supermarkt, ze is erg 

pragmatisch.  
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6. Accuraat  

Geen contextuele cue 
Bas is zijn kamer opnieuw aan het inrichten en heeft bij de IKEA een kledingkast gekocht die hij zelf in 
elkaar moest zetten. Dit heeft hij erg accuraat gedaan. Bas heeft ook zijn kinderlijke behang van de 
muren gehaald en de muren helemaal netjes geschilderd. Er komt nog een nieuwe vloerbedekking en 
van zijn spaargeld koopt hij een televisie voor op zijn kamer.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Bas is zijn kamer opnieuw aan het inrichten en heeft bij de IKEA een kledingkast gekocht die hij zelf in 
elkaar moest zetten. Dit heeft hij erg accuraat gedaan, de kast staat stevig in elkaar zonder dat er 
schroefjes over zijn. Bas heeft ook zijn kinderlijke behang van de muren gehaald en de muren 
helemaal netjes geschilderd. Er komt nog een nieuwe vloerbedekking en van zijn spaargeld koopt hij 
een televisie voor op zijn kamer.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Bas is zijn kamer opnieuw aan het inrichten en heeft bij de IKEA een kledingkast gekocht die hij zelf in 
elkaar moest zetten. Dit heeft hij erg accuraat gedaan. Bas heeft ook zijn kinderlijke behang van de 
muren gehaald en de muren helemaal netjes geschilderd. De nieuwe kast staat stevig in elkaar 
zonder dat er schroefjes over zijn. Er komt nog een nieuwe vloerbedekking en van zijn spaargeld 
koopt hij een televisie voor op zijn kamer.  
 
Zinnen 

1. Marloes heeft een erg stevige kast op haar kamer, ze is erg accuraat geweest.   
2. Jim zakte voor de derde keer voor zijn rijbewijs omdat hij een keer geen voorrang had 

verleend en twee ingrepen had, hij is erg accuraat geweest.  
3. Tamara en haar klasgenoten moesten bij wiskunde elkaars werk nakijken en de leraar zei dat 

Tamara alle fouten had kunnen ontdekken, ze is erg accuraat geweest.  
 

7. Sensitief  

Geen contextuele cue 
Anneke heeft een erg goede relatie met haar moeder, ze kan eigenlijk alles met haar bespreken. De 
laatste tijd is Anneke nogal sensitief. Gisteren ging ze met haar moeder shoppen in Maastricht. Ze 
liepen van winkel naar winkel en Anneke trok alles aan wat ze maar leuk vond. Uiteindelijk heeft ze 
haar hele zomergarderobe al bijna bij elkaar geshopt! 
 
Contextuele cue binnen de zin 
Anneke heeft een erg goede relatie met haar moeder, ze kan eigenlijk alles met haar bespreken. De 
laatste tijd is Anneke nogal sensitief, ze wordt er een beetje verdrietig van dat haar moeder niet blij is 
met haar kledingkeuze. Gisteren ging ze met haar moeder shoppen in Maastricht. Ze liepen van 
winkel naar winkel en Anneke trok alles aan wat ze maar leuk vond. Uiteindelijk heeft ze haar hele 
zomergarderobe al bijna bij elkaar geshopt!  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Anneke heeft een erg goede relatie met haar moeder, ze kan eigenlijk alles met haar bespreken. De 
laatste tijd is Anneke nogal sensitief. Gisteren ging ze met haar moeder shoppen in Maastricht. 
Anneke wordt er een beetje verdrietig van dat haar moeder niet blij is met haar kledingkeuze. Ze 
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liepen van winkel naar winkel en Anneke trok alles aan wat ze maar leuk vond. Uiteindelijk heeft ze 
haar hele zomergarderobe al bijna bij elkaar geshopt!  
 
Zinnen 

1. Irene wordt er verdrietig van dat het de hele dag al regent, ze is erg sensitief.  
2. Caspar kan zich ook na hele nare gebeurtenissen in zijn familie erg goed op school 

concentreren, hij is erg sensitief. 
3. Ellen heeft al heel vaak moeten huilen bij het zien van een zielige film, ze is erg sensitief.  

 

8. Extravert 

Geen contextuele cue 
Sinds Lieke een nieuwe vriend heeft, komt haar extraverte karakter naar boven. Haar nieuwe liefde 
heet Joost en hij woont bij haar in de buurt. Ze zijn nu bijna vier maanden bij elkaar en laatst zijn ze 
samen een weekendje weg geweest naar Scheveningen. Ze hebben heerlijk strandwandelingen 
gemaakt, zijn  uit eten geweest en hebben Den Haag verkend.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Sinds Lieke een nieuwe vriend heeft, komt haar extraverte karakter naar boven, ze vertelt haar 
vriendinnen echt alles over hun relatie. Haar nieuwe liefde heet Joost en hij woont bij haar in de 
buurt. Ze zijn nu bijna vier maanden bij elkaar en laatst zijn ze samen een weekendje weg geweest 
naar Scheveningen. Ze hebben heerlijk strandwandelingen gemaakt, zijn  uit eten geweest en hebben 
Den Haag verkend.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Sinds Lieke een nieuwe vriend heeft, komt haar extraverte karakter naar boven. Haar nieuwe liefde 
heet Joost en hij woont bij haar in de buurt. Lieke vertelt haar vriendinnen echt alles over hun relatie. 
Ze zijn nu bijna vier maanden bij elkaar en laatst zijn ze samen een weekendje weg geweest naar 
Scheveningen. Ze hebben heerlijk strandwandelingen gemaakt, zijn  uit eten geweest en hebben Den 
Haag verkend.  
 
Zinnen 

1. Fons schrijft alles over zijn relatie met zijn nieuwe vriendin op in zijn dagboek, hij is erg 
extravert.  

2. Inge biedt altijd een luisterend oor wanneer haar vrienden ergens mee zitten, ze is erg 
extravert.  

3. Marjan vertelt iedereen altijd maar al te graag over wat haar bezighoudt of wat ze ergens 
van vindt, ze is erg extravert.  

 

9. Obstinaat  

Geen contextuele cue 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje 
bij zijn ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat. Op de foto staat voor zijn neus een bordje 
met eten dat zijn moeder gekookt had. Andere foto´s in het album laten vakanties zien, 
verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
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Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje 
bij zijn ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat, hij bleef altijd maar volhouden dat hij 
geen spruitjes lustte en ze ook écht niet ging opeten. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met 
eten dat zijn moeder gekookt had. Andere foto´s in het album laten vakanties zien, verkleedpartijtjes 
van Henry en zijn broer en natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met een vrolijk gekleurd slabbetje 
bij zijn ouders aan tafel zit. Hij was in die tijd erg obstinaat. Op de foto staat voor zijn neus een bordje 
met eten dat zijn moeder gekookt had. Henry bleef als kleuter altijd maar volhouden dat hij geen 
spruitjes lustte en ze ook écht niet ging opeten. Andere foto´s in het album laten vakanties zien, 
verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en natuurlijk verjaardagen van de leden van het gezin.  
 
Zinnen 

1. Renée lust allerlei dingen niet, ze is erg obstinaat.  
2. Marlot luistert altijd heel goed naar haar ouders en houdt zich aan hun regels, ze is erg 

obstinaat. 
3. Jordy krijgt op school vaak straf omdat hij zijn eigen plan trekt en weigert opdrachten van 

docenten op te volgen, hij is erg obstinaat.   
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Bijlage 2: Teksten + zinnen gebruiksvoorwerpen 
 
Zinnen: 

1. Generalisatie context 
2. Foute zin 
3. Goede zin 

 

1. Vijzel  

Geen contextuele cue 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze 
wil vandaag zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel. Vanavond viert ze haar 
verjaardag en de familie en vrienden die op bezoek komen wil ze graag Italiaanse hapjes 
voorschotelen. Zelf heeft ze al helemaal zin in de lekkere stokbroodjes en olijven! 
 
Contextuele cue binnen de zin 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze 
wil vandaag  zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel, want de ingrediënten 
moeten wel goed fijngemaakt worden. Vanavond viert ze haar verjaardag en de familie en vrienden 
die op bezoek komen wil ze graag Italiaanse hapjes voorschotelen. Zelf heeft ze al helemaal zin in de 
lekkere stokbroodjes en olijven!  
 
Contextuele cue in een andere zin 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze 
wil vandaag zelf pesto gaan maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel. Vanavond viert ze haar 
verjaardag en de familie en vrienden die op bezoek komen wil ze graag Italiaanse hapjes 
voorschotelen. De ingrediënten daarvoor moeten wel goed fijngemaakt worden. Zelf heeft ze al 
helemaal zin in de lekkere stokbroodjes en olijven!  
 
Zinnen 

1. Hester wil vandaag met eieren en bloem zelf Italiaanse spaghetti maken, daarom heeft zij 
een vijzel nodig.  

2. Remco gaat vandaag de strijk maar eens wegwerken, daarom heeft hij een vijzel nodig.  
3. Pleun wil in haar soep verse fijngestampte kruiden doen, daarom heeft zij een vijzel nodig. 

 

2. Knijpkat 

Geen contextuele cue 
Robin en zijn vader zijn een weekend kamperen in de Ardennen en ze verblijven op een stille 
camping midden in de bossen. Vannacht konden ze allebei niet slapen, ze hoorden allerlei vreemde 
geluiden om hun tentje. Gelukkig had Robin zijn vader een knijpkat meegenomen. Uiteindelijk 
ontdekten ze dat het maar een paar onschuldige konijntjes waren die ze hoorden.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Robin en zijn vader zijn een weekend kamperen in de Ardennen en ze verblijven op een stille 
camping midden in de bossen. Vannacht konden ze allebei niet slapen, ze hoorden allerlei vreemde 
geluiden om hun tentje. Gelukkig had Robin zijn vader een knijpkat meegenomen en konden ze nog 
iets zien in de bossen. Uiteindelijk ontdekten ze dat het maar een paar onschuldige konijntjes waren 
die ze hoorden.  
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Contextuele cue in een andere zin 
Robin en zijn vader zijn een weekend kamperen in de Ardennen en ze verblijven op een stille 
camping midden in de bossen. Vannacht konden ze allebei niet slapen, ze hoorden allerlei vreemde 
geluiden om hun tentje. Gelukkig had Robin zijn vader een knijpkat meegenomen. Uiteindelijk 
ontdekten ze dat het maar een paar onschuldige konijntjes waren die ze hoorden. Gelukkig konden 
ze nog iets zien in de bossen.  
 
Zinnen 

1. Gerard kan maar niet in slaap komen, hij kan dus wel een knijpkat gebruiken. 
2. Richard gaat morgen op vakantie en pakt vandaag zijn koffer in, hij kan dus wel een knijpkat 

gebruiken.   
3. Marcel heeft in het donker zijn contactlens verloren, hij kan dus wel een knijpkat gebruiken. 

 

3. Rechaud  

Geen contextuele cue 
Met kerstmis kookt de moeder van Maaike altijd erg uitgebreid, dus dat doet ze ook dit jaar. De hele 
middag staat ze in de keuken en bereidt ze de meest luxe gerechten. Ook worden de rechauds dan 
weer eens uit de kast gehaald. Met de hele familie genieten ze dit jaar van een 6-gangendiner. 
Urenlang zitten ze gezellig te eten en bij te kletsen.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Met kerstmis kookt de moeder van Maaike altijd erg uitgebreid, dus dat doet ze ook dit jaar. De hele 
middag staat ze in de keuken en bereidt ze de meest luxe gerechten. Ook worden de rechauds dan 
weer eens uit de kast gehaald om het eten niet koud te laten worden. Met de hele familie genieten ze 
dit jaar van een 6-gangendiner. Urenlang zitten ze gezellig te eten en bij te kletsen.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Met kerstmis kookt de moeder van Maaike altijd erg uitgebreid, dus dat doet ze ook dit jaar. De hele 
middag staat ze in de keuken en bereidt ze de meest luxe gerechten. Ook worden de rechauds dan 
weer eens uit de kast gehaald. Met de hele familie genieten ze dit jaar van een 6-gangendiner. Het 
eten zullen ze niet koud laten worden. Urenlang zitten ze gezellig te eten en bij te kletsen.  
 
Zinnen 

1. Janne krijgt met haar verjaardag veel gasten op bezoek en maakt een grote voorraad hapjes, 
daarom gebruikt ze een rechaud.  

2. Yvette’s bureau is een ontzettende puinhoop en vandaag gaat ze opruimen, daarom gebruikt 
ze een rechaud.  

3. Patrick heeft er een hekel aan om bij het barbecueën steeds de satésaus binnen op het 
fornuis in de gaten te moeten houden, daarom gebruikt hij een rechaud.   

 

4. Luiwagen  

Geen contextuele cue 
Tamara en Jeroen helpen hun moeder mee schoonmaken. Tamara krijgt van haar moeder een 
luiwagen in haar handen. Ze beginnen met zijn drieën bij de badkamer en gaan vervolgens door met 
de keuken. Jeroen lapt aan het einde van de dag de ramen aan de buitenkant, terwijl zijn moeder die 
aan de binnenkant voor haar rekening neemt.  
 



Els Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

 

Pagina 78 

 

 
Contextuele cue binnen de zin 
Tamara en Jeroen helpen hun moeder mee schoonmaken. Tamara krijgt van haar moeder een 
luiwagen in haar handen en zorgt ervoor dat de vloeren weer schoon worden. Ze beginnen met zijn 
drieën bij de badkamer en gaan vervolgens door met de keuken. Jeroen lapt aan het einde van de 
dag de ramen aan de buitenkant, terwijl zijn moeder die aan de binnenkant voor haar rekening 
neemt.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Tamara en Jeroen helpen hun moeder mee schoonmaken. Tamara krijgt van haar moeder een 
luiwagen in haar handen. Ze beginnen met zijn drieën bij de badkamer en gaan vervolgens door met 
de keuken. Tamara zorgt dat de vloeren weer schoon worden. Jeroen lapt aan het einde van de dag 
de ramen aan de buitenkant, terwijl zijn moeder die aan de binnenkant voor haar rekening neemt.  
 
Zinnen 

1. Ruud helpt zijn moeder met het wassen van de ramen van de badkamer, waar hij een 
luiwagen voor gebruikt.  

2. Johan gaat vandaag eindelijk dat mooie schilderij eens ophangen, waar hij een luiwagen voor 
gebruikt.  

3. Mariska werkt in een restaurant en moet na sluitingstijd altijd de vloeren grondig 
schoonmaken, waar ze een luiwagen voor gebruikt.   

 

5. Zesteur  

Geen contextuele cue 
Ewout volgt een opleiding tot kok. Vandaag moeten ze een cake of taart bakken en daarom heeft 
Ewout alvast een zesteur gekocht. Ewout en zijn klasgenoten maken allemaal lekkernijen: van 
perenkwarktaart tot kokoscake en van suikertaart tot allerlei verschillende muffins. En wat ze 
misschien nog wel het leukste vinden, is dat ze allemaal een heleboel lekkers mee naar huis mogen 
nemen! 
 
Contextuele cue binnen de zin 
Ewout volgt een opleiding tot kok. Vandaag moeten ze een cake of taart bakken en daarom heeft 
Ewout alvast een zesteur gekocht, hij gebruikt bij zijn taart citroenschil als versiering. Ewout en zijn 
klasgenoten maken allemaal lekkernijen: van perenkwarktaart tot kokoscake en van suikertaart tot 
allerlei verschillende muffins. En wat ze misschien nog wel het leukste vinden, is dat ze allemaal een 
heleboel lekkers mee naar huis mogen nemen! 
 
Contextuele cue in een andere zin 
Ewout volgt een opleiding tot kok. Vandaag moeten ze een cake of taart bakken en daarom heeft 
Ewout alvast een zesteur gekocht. Ewout en zijn klasgenoten maken allemaal lekkernijen: van 
perenkwarktaart tot kokoscake en van suikertaart tot allerlei verschillende muffins. Ewout gebruikt 
bij zijn taart citroenschil als versiering. En wat ze misschien nog wel het leukste vinden, is dat ze 
allemaal een heleboel lekkers mee naar huis mogen nemen! 
 
Zinnen 

1. Jule wil een taart gaan versieren, daarom gebruikt ze een zesteur. 
2. Miranda verstelt haar nieuwe broek die een beetje te groot is, daarom gebruikt ze een 

zesteur.  
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3. Gijs heeft een recept voor een salade waarin citroenschilletjes moeten, daarom gebruikt hij 
een zesteur. 

 

6. Bats 

Geen contextuele cue 
Fons is in de tuin aan het werk. Hij heeft na de harde wind van afgelopen week alle blaadjes bij elkaar 
geharkt. Hij haalt een bats om het karwei af te maken. Dadelijk gaat hij ook nog het gras maaien en 
onkruid wieden. Op een mooie lentedag als dit vindt Fons het heerlijk om lekker buiten in de tuin 
bezig te zijn. 
 
Contextuele cue binnen de zin 
Fons is in de tuin aan het werk. Hij heeft na de harde wind van afgelopen week alle blaadjes bij elkaar 
geharkt. Hij haalt een bats om het karwei af te maken en schept de bladeren in de afvalbak. Dadelijk 
gaat hij ook nog het gras maaien en onkruid wieden. Op een mooie lentedag als dit vindt Fons het 
heerlijk om lekker buiten in de tuin bezig te zijn. 
 
Contextuele cue in een andere zin  
Fons is in de tuin aan het werk. Hij heeft na de harde wind van afgelopen week alle blaadjes bij elkaar 
geharkt. Hij haalt een bats om het karwei af te maken. Dadelijk gaat hij ook nog het gras maaien en 
onkruid wieden. Maar eerst schept hij de bladeren in de afvalbak. Op een mooie lentedag als dit 
vindt Fons het heerlijk om lekker buiten in de tuin bezig te zijn. 
 
Zinnen 

1. Michelle gooit haar lege colablikje en chipszak in de afvalbak, waarvoor ze een bats gebruikt.  
2. Erik timmert een cd-rekje in elkaar , waarvoor hij een bats gebruikt. 
3. Philip werkt in een vogelpark en ruimt de uitgevallen veren van de vogels op, waarvoor hij 

een bats gebruikt. 
 

7. Presse-papier 

Geen contextuele cue 
Sinds een paar weken heeft Mirjam een baan op een kantoor. Omdat het vandaag zo’n lekker weer 
is, heeft ze alle ramen wagenwijd opengezet. Ze heeft nu wel een presse-papier nodig. Volgende 
week gaat het weer regenen, dus dan blijven de ramen gewoon weer dicht. Maar vandaag vindt ze 
dit wel even lekker verfrissend.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
Sinds een paar weken heeft Mirjam een baan op een kantoor. Omdat het vandaag zo’n lekker weer 
is, heeft ze alle ramen wagenwijd opengezet. Ze heeft nu wel een presse-papier nodig, al de papieren 
moeten wel op hun plaats blijven. Volgende week gaat het weer regenen, dus dan blijven de ramen 
gewoon weer dicht. Maar vandaag vindt ze dit wel even lekker verfrissend.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Sinds een paar weken heeft Mirjam een baan op een kantoor. Omdat het vandaag zo’n lekker weer 
is, heeft ze alle ramen wagenwijd opengezet. Ze heeft nu wel een presse-papier nodig. Volgende 
week gaat het weer regenen, dus dan blijven de ramen gewoon weer dicht. Vandaag moeten al de 
papieren wel gewoon op hun plaats blijven. Maar ze vindt het wel even lekker verfrissend.  
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Zinnen 

1. Stefan vindt de eerste lentedagen heerlijk en zet een raam open, dit doet hij met een presse-
papier.  

2. Roos heeft voor haar verjaardag een mooie poster gehad die ze wil ophangen, dit doet ze 
met een presse-papier. 

3. Jolien heeft een kat die graag op haar bureau rondsnuffelt en ze wil ervoor zorgen dat al haar 
papieren niet door de war komen, dit doet ze met een presse-papier.  

 

8. Farde  

Geen contextuele cue 
Het lijkt wel of Floris het altijd druk heeft: zit hij niet op school, dan is hij wel voor zijn eigen bedrijfje 
bezig of regelt hij van alles voor zijn voetbalclub. Hij kan daarom bijna niet meer zonder zijn farde. 
Tijd om met vrienden af te spreken neemt hij eigenlijk bijna niet meer. Heel af en toe geeft hij een 
feestje en nodigt dan iedereen in één keer bij hem thuis uit, wel zo gemakkelijk. 
 
Contextuele cue binnen de zin 
Het lijkt wel of Floris het altijd druk heeft: zit hij niet op school, dan is hij wel voor zijn eigen bedrijfje 
bezig of regelt hij van alles voor zijn voetbalclub. Hij kan daarom bijna niet meer zonder zijn farde en 
zorgt ervoor dat hij altijd al zijn papieren op orde heeft. Tijd om met vrienden af te spreken neemt hij 
eigenlijk bijna niet meer. Heel af en toe geeft hij een feestje en nodigt dan iedereen in één keer bij 
hem thuis uit, wel zo gemakkelijk. 
 
Contextuele cue in een andere zin 
Het lijkt wel of Floris het altijd druk heeft: zit hij niet op school, dan is hij wel voor zijn eigen bedrijfje 
bezig of regelt hij van alles voor zijn voetbalclub. Hij kan daarom bijna niet meer zonder zijn farde. 
Tijd om met vrienden af te spreken neemt hij eigenlijk bijna niet meer. Hij zorgt er eerst voor dat hij 
altijd al zijn papieren op orde heeft. Heel af en toe geeft hij een feestje en nodigt dan iedereen in één 
keer bij hem thuis uit, wel zo gemakkelijk. 
 
Zinnen 

1. Tom is een druk mannetje en heeft altijd duizend dingen te doen , daarvoor gebruikt hij een 
farde.  

2. Jessica organiseert een volleybaltoernooi en wil T-shirts bedrukken, daarvoor gebruikt ze een 
farde.  

3. Eva’s vader houdt haar financiële situatie een beetje mee in de gaten en bergt al haar 
loonstrookjes en bankafschriften veilig op, daarvoor gebruikt hij een farde. 

 

9. Caquelon  

Geen contextuele cue 
Judith krijgt vandaag een paar vriendinnen te eten. Ze heeft voor de gelegenheid de caquelon maar 
eens uit de kast gehaald. Eén keer in de maand spreekt Judith met haar vriendinnen af om lekker 
samen te eten. Ze wisselen de locatie af en zo komt iedereen een keer aan de beurt om voor het 
eten te zorgen. Meestal gaan ze daarna nog even gezellig de kroeg in.  
 
Contextuele cue binnen de zin 
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Judith krijgt vandaag een paar vriendinnen te eten. Ze heeft voor de gelegenheid de caquelon maar 
eens uit de kast gehaald en stokbrood en kaas gehaald voor de kaasfondue. Eén keer in de maand 
spreekt Judith met haar vriendinnen af om lekker samen te eten. Ze wisselen de locatie af en zo komt 
iedereen een keer aan de beurt om voor het eten te zorgen. Meestal gaan ze daarna nog even 
gezellig de kroeg in.  
 
Contextuele cue in een andere zin 
Judith krijgt vandaag een paar vriendinnen te eten. Ze heeft voor de gelegenheid de caquelon maar 
eens uit de kast gehaald. Eén keer in de maand spreekt Judith met haar vriendinnen af om lekker 
samen te eten. Ze heeft stokbrood en kaas gehaald voor de kaasfondue. Judith en haar vriendinnen 
wisselen de locatie af en zo komt iedereen een keer aan de beurt om voor het eten te zorgen. 
Meestal gaan ze daarna nog even gezellig de kroeg in.  
 
Zinnen 

1. Richard doet vandaag de boodschappen voor het eten, daarom gebruikt hij een caquelon. 
2. Irene gaat vandaag de ramen wassen, daarom gebruikt ze een caquelon.  
3. Sarah heeft een heleboel fruit in stukjes gesneden en wil nu de chocolade om de stukjes fruit 

in te dopen gaan smelten, daarom gebruikt ze een caquelon. 
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Bijlage 3: Samenstelling versies 
 
In totaal zijn er 6 versies samengesteld van de materialen: per versie (A, B of C) is het materiaal 
steeds in twee verschillende volgordes aangeboden. De uiteindelijke versies waren: 
Versie A1  Versie A2 
Versie B1  Versie B2 
Versie C1  Versie C2 
Hieronder is te zien hoe elke versie was samengesteld.  
 

Categorie Woord Versie A Versie B Versie C 
Karaktereigenschappen 1. Altruïstisch 

2. Gis 
3. Diplomatiek 
4. Loyaal 
5. Pragmatisch 
6. Accuraat 
7. Sensitief 
8. Extravert 
9. Obstinaat 

X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 

Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 

Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 

Gebruiksvoorwerpen 1. Vijzel 
2. Knijpkat 
3. Rechaud 
4. Luiwagen 
5. Zesteur 
6. Bats 
7. Presse-papier 
8. Farde 
9. Caquelon 

X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 

Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 

Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 
Z 
X 
Y 

X = geen contextuele cue, Y = contextuele cue binnen de zin, Z = contextuele cue in een andere zin 

 

Volgorde woorden versies 1: 
1. Obstinaat 
2. Caquelon 
3. Altruïstisch 
4. Gis 
5. Vijzel 
6. Knijpkat 
7. Extravert 
8. Farde 
9. Diplomatiek 

10. Rechaud 
11. Sensitief 
12. Accuraat 
13. Presse-papier 
14. Bats 
15. Loyaal 
16. Luiwagen 
17. Zesteur 
18. Pragmatisch 

 

Volgorde woorden versies 2: 
1. Zesteur 
2. Pragmatisch 
3. Rechaud 
4. Knijpkat 
5. Luiwagen 
6. Loyaal 
7. Caquelon 
8. Obstinaat 
9. Farde 

10. Extravert 
11. Bats 
12. Presse-papier 
13. Gis 
14. Sensitief 
15. Altruïstisch 
16. Vijzel 
17. Diplomatiek 
18. Accuraat 

 



Els Gosens – Masterscriptie Communicatiestudies 

 

Pagina 83 

 

Bijlage 4: Voorbeeld definitief materiaal 
 
Vanaf de volgende pagina is een voorbeeld weergegeven van één van de versies (versie A1) van het 
materiaal zoals dat aan de leerlingen is aangeboden bij afname. Ter verduidelijking: dit is 
aangeboden als boekje op a5-formaat, waarbij de pagina’s die hierop volgen dubbelgevouwen waren 
en in het midden waren vastgezet met een nietje. 
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Bijlage 5: Scoringsformulier betekenissen 
 

Woord Fout (0 punten) Beetje goed (1 punt) Goed (2 punten) 
1. Altruïstisch  Aardig, vriendelijk Behulpzaam, voor anderen 

zorgen 
Menslievend, 
onzelfzuchtig, eerst aan 
anderen denken 

2. Gis Vrijgevig, veel weggeven, 
gierig, gemotiveerd, 
dingen zeker weten, 
leergierig 

Veel weten Slim, intelligent 

3. Diplomatiek Geleerd, veel diploma’s 
hebbend, slim, sportief 
zijn, complimenterend, 
vriendelijk 

Niet meteen zeggen wat je 
denkt 

Tactvol, spreekt in 
afgewogen termen, 
omzichtig 

4. Loyaal Dingen weggeven, redelijk 
zijn, luxe, aardig, 
spontaan, beleefd, goed 
met mensen om kunnen 
gaan, sociaal, voor iemand 
opkomen 

Betrouwbaar, er voor 
iemand zijn, steunen 

Trouw aan aangegane 
verplichtingen, toegewijd, 
eerlijk/oprecht, solidair 
met anderen, iemand 
onvoorwaardelijk/altijd 
blijven steunen 

5. Pragmatisch Netjes, efficiënt Gericht, niet teveel doen, 
jezelf beperken, specifiek (te 
werk gaan)  

Praktijkgericht, praktisch 

6. Accuraat Alert zijn, meteen, 
voorzichtig, gericht, 
systematisch, handig 

Oplettend, netjes, keurig Zorgvuldig, precies, 
nauwkeurig, stipt 

7. Sensitief Verdrietig, treurig, 
droevig, ongelukkig 

Gevoelig, emotioneel Overgevoelig, kwetsbaar, 
prikkelbaar 

8. Extravert Uitbundig, enthousiast Op anderen gericht Openhartig, 
mededeelzaam, naar 
buiten gekeerd, spontaan, 
open 

9. Obstinaat  Vasthoudend, volhoudend, 
eigenwijs 

Protesteerder, overal op 
tegen, protesthouding 
aannemend, koppig, 
halsstarrig, anderen altijd 
tegenwerken, 
tegendraads, dwars 

10. Vijzel Werktuig voor in de 
keuken, stukje stof van je 
kleren, mixer 

Iets om te vermalen Beker met stamper om te 
vermalen en vermengen, 
gebruikt in de keuken 

11. Knijpkat Iets waar je in moet 
knijpen zodat het werkt 
spiertrainer, kat om in te 
knijpen, knuffel 

Soort lamp Zaklantaarn, lamp zonder 
batterijen die vroeger/in 
het leger gebruikt werd 

12. Rechaud  Ding dat je over het eten 
moet zetten zodat het niet 
koud wordt, iets om eten 
warm te houden 

Toestel (of plaatje met 
kaarsjes/theelichtjes 
eronder) om voedsel warm 
te houden 

13. Luiwagen Een lui iemand, iets (bijv. 
wagen) waarop luie 
mensen kunnen slapen, 
stofzuiger, bak/kar met 

Emmer met sop voor 
schoonmaken, dweil, 
schrobber 

Harde bezem waarmee 
gladde vloeren 
schoongemaakt worden, 
zwabber 
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schoonmaakspullen 

14. Zesteur Kookboek, kok (Soort) rasp Instrument om dunne, 
fijne reepjes uit de schil 
van citrusvruchten te halen 

15. Bats Tuingereedschap, een klap 
(iemand slaan) 

Iets om dingen mee op te 
pakken/rapen/ruimen 

Grote schop om kleine 
ballast te verwerken, soort 
spade/schep 

16. Presse-papier Iets om papier te 
bedrukken, papiersoort 

Apparaat zodat papier niet 
wegwaait/bij elkaar blijft, 
houder voor papier, 
paperclip  

Zwaar voorwerp om op 
losse papieren te leggen 

17. Farde Agenda, planning, schema Opbergsysteem  Map, ordner 

18. Caquelon Servies Pan Schotel van aardewerk 
gebruikt voor 
(kaas)fondue, 
fondueschaal, apparaat 
voor fondue 
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Bijlage 6: Tabel gegevens voorkennis 
 

Targetwoord % Bekend   Betekenis  
Altruïstisch Niet ingevuld: 

Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
98,9 
1,1 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

100 
0 
0 
0 

Gis Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
82,8 
17,2 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

83,9 
16,1 
0 
0 

Diplomatiek Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
32,2 
51,7 
16,1 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

39,1 
60,9 
0 
0 

Loyaal Niet ingevuld: 
Nee  
Een beetje: 
Ja: 

0 
35,6 
51,7 
12,6 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

44,8 
51,7 
2,3 
1,1 

Pragmatisch Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
96,6 
2,3 
1,1 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

95,4 
3,4 
0 
1,1 

Accuraat Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
25,3 
32,2 
10,3 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

63,2 
25,3 
2,3 
9,2 

Sensitief Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
79,3 
18,4 
2,3 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

83,9 
3,4 
12,6 
0 

Extravert Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
87,4 
10,3 
2,3 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

90,8 
9,2 
0 
0 

Obstinaat Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
94,3 
4,6 
1,1 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

95,4 
2,3 
0 
2,3 

Vijzel Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
89,7 
9,2 
1,1 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

89,7 
10,3 
0 
0 

Knijpkat Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
74,7 
17,2 
8 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

74,7 
13,8 
0 
11,5 

Rechaud Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
100 
0 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

100 
0 
0 
0 

Luiwagen Niet ingevuld: 0 Niet ingevuld: 82,8 
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Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

82,8 
14,9 
2,3 

Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

17,2 
0 
0 

Zesteur Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
98,9 
1,1 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

98,9 
1,1 
0 
0 

Bats Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
85,1 
9,2 
5,7 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

85,1 
10,3 
0 
4,6 

Presse-papier Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
82,8 
17,2 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

82,8 
17,2 
0 
0 

Farde Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
97,7 
2,3 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

97,7 
2,3 
0 
0 

Caquelon Niet ingevuld: 
Nee:  
Een beetje: 
Ja: 

0 
100 
0 
0 

Niet ingevuld: 
Fout: 
Beetje goed: 
Goed: 

100 
0 
0 
0 

 


