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Voorwoord 
Deze scriptie is geschreven in het kader van de bachelor Communicatie- en 
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 Daarnaast wil ik mijn scriptiegroep bedanken, die samen met mij gezorgd heeft voor de 

gegevens van vele proefpersonen. Uit mijn scriptiegroep wil ik graag Nhung Nguyen en Gustaaf 

Dekking in het bijzonder bedanken, omdat ik met mijn vragen altijd bij hen terecht kon. Twee weten 

meer dan een. 

 Mijn zus, Mariken Dinnissen, wil ik bedanken om haar hulp bij het statistiekgedeelte van deze 
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Abstract 
In dit artikel is onderzocht hoe een experiment dat het effect van conceptuele complexiteit op 

vloeiendheid meet, het beste opgezet kan worden. Hiertoe zijn er twee pilots uitgevoerd, die allebei 

twee experimenten bevatten: appearing paths en changing paths. In de eerste pilot is voor beide 

experimenten onderzocht of de verschillen in conceptuele moeilijkheid in de gebruikte netwerken 

groot genoeg waren om een significant effect op te leveren. Dit is gebeurd door proefpersonen op 

een computer routes door de netwerken te laten aangeven. Op enkele netwerken na bleek die 

manipulatie inderdaad groot genoeg. In de tweede pilot is onderzocht of conceptuele moeilijkheid 

invloed had op disfluencies. Dit werd gedaan door proefpersonen hardop een route door een 

netwerk te laten beschrijven terwijl ze die tegelijk aangaven door middel van eyetracking. Er bleek 

geen sprake te zijn van een effect op disfluencies. Daarnaast werd er daarin voor beide experimenten 

onderzocht hoeveel tijd proefpersonen idealiter nodig hebben om een plaatje te selecteren. In het 

appearing paths-experiment bleek dit 650 milliseconden te zijn en in het changing paths-experiment 

500 milliseconden. In de conclusie wordt aanbevolen deze fixatietijden als basis te nemen voor de 

experimenten. Ook wordt aanbevolen een aantal netwerken dat niet goed gemanipuleerd was te 

verbeteren of uit het experiment te verwijderen. 
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1. Inleiding 
 
 “Vanaf 1 maart moet door migranten een inburgeringsexamen worden afgelegd in het land van 

herkomst. Met behulp van een spraakherkenningssysteem beoordeelt een computer of mensen de 

Nederlandse taal goed genoeg beheersen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.” 

(Strik, 2006) 

 

Dit berichtte Kennislink in 2006. Het taalexamen, ingevoerd door Rita Verdonk, wordt sindsdien 

telefonisch afgenomen bij alle immigranten die in Nederland willen komen wonen. De antwoorden 

ervan worden opgenomen en automatisch verwerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van computers 

met spraakherkenningstechnologie. Omdat het examen zo’n grote rol speelt in het immigratieproces, 

is het belangrijk dat het de taalvaardigheid zo goed mogelijk meet (Strik, 2006). Adequaat meten is 

echter alleen mogelijk als duidelijk is naar welke kenmerken precies gekeken moet worden. 

 Een van de kenmerken waar op dit moment in ieder geval op gelet wordt is taalvloeiendheid. 

Met hoe meer vloeiendheid een kandidaat reageert in de test, hoe meer de taalprocessen die aan de 

reactie vooraf gaan geautomatiseerd zijn (Kerkhoff et al., 2005). Het is daarom belangrijk dat de toets 

dit kenmerk op een goede manier kan meten, zonder dat de antwoorden beïnvloed worden door 

andere factoren. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de optie dat mensen 

misschien wel veel stamelen of pauzes laten vallen bij een opdracht, maar dat dit in hun eerste taal 

ook gebeurd zou zijn. De vloeiendheid is in dat geval mogelijk afhankelijk van de opdracht en niet van 

de talige kennis. ln dit onderzoek zal taalvloeiendheid vanuit dit nagenoeg nieuwe 

onderzoeksparadigma bestudeerd worden. Een definitieve bevestiging of uitsluiting van het effect 

van de opdracht op de vloeiendheid zal nog niet gegeven kunnen worden, maar aan de hand van 

twee pilots wordt in elk geval de onderzoeksmethode getest. 

Allereerst zal er in hoofdstuk 2, het theoretisch kader, dieper worden ingegaan op de reeds 

bestaande relevante vakliteratuur. Daarna zal in hoofdstuk 3 de methode van de eerste pilot 

toegelicht worden. Vervolgens worden de gevonden gegevens en resultaten besproken in hoofdstuk 

4 en ten slotte wordt er een conclusie getrokken in hoofdstuk 5. De discussie is te vinden in 

hoofdstuk 6. De hoofdstukken 7 t/m 10 bevatten de methode, resultaten, conclusie van en discussie 

over de tweede pilot. Uiteindelijk zal dit onderzoek een meer compleet beeld geven van een 

adequate onderzoeksmethode naar taalvloeiendheid. 
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2. Theoretisch kader  

2.1 Het produceren van uitingen 
Om te kunnen vinden door welke factoren vloeiendheid beïnvloed kan worden, zal eerst het proces 

dat een spreker doorloopt tijdens het maken van een uiting beschreven moeten worden. Het 

produceren van talige uitingen gebeurt in verschillende stappen. Levelt, Roelofs en Meyer (1999) 

hebben hier een model voor beschreven, dat bestaat uit drie opeenvolgende niveaus. In het eerste 

niveau, de conceptualisatie, bedenkt de spreker wat hij wil zeggen en zet hij deze gedachten om in 

mogelijke lemma’s. Die lemma’s zijn de mogelijke woorden die gebruikt kunnen worden voor een 

concept (een paard kan bijvoorbeeld ook omschreven worden als merrie, veulen of dier). Tijdens de 

formalisatie, het tweede niveau, kiest hij de juiste lemma’s (lexicale selectie), worden bij die lemma’s 

klankrepresentaties gezocht (fonologische encodering) en worden die representaties omgezet in 

klanken (fonetische encodering). Ten slotte spreekt de persoon de woorden uit in het laatste niveau, 

de articulatie. 

 Belangrijk om hierbij op te merken is dat dit niveau zelfstandig en specialistisch opereren. 

Specialistisch wil hier zeggen dat elke module reageert op één type invoer en ook weer één type 

output produceert. Daarnaast staat de volgorde van de modules, in ieder geval volgens Levelt et al. 

(1999), altijd vast (Maassen & Bastiaanse, 1997). 

 

2.2 Het conceptuele niveau 
In het eerste niveau, de conceptualisatie, vormt de spreker volgens Levelt en collega’s vanuit zijn 

algemene kennis het concept van wat hij wil gaan zeggen (Marek, Habets, Jansma, Nager & Munte, 

2007). Als er verschillende woorden kunnen worden gebruikt voor de omschrijving van een object, 

maakt de spreker daar tijdens dit proces ook een keuze uit (Levelt et al., 1999).  

Het conceptuele niveau bestaat volgens Levelt (1989) uit twee vormen van planning, 

namelijk micro- en macroplanning. In de macro-planning wordt bekeken welke ideeën in de spraak 

overgebracht gaan worden en in welke volgorde. In de micro-planning wordt getoetst of het 

betreffende concept van de uiting al dan niet tot de algemene kennis van de luisteraar behoort. Als 

de luisteraar nog niet bekend is met het precieze object, dan zal de spreker het eerst moeten 

introduceren (bijvoorbeeld ‘een koe die ik in de wei zag staan’). Als het object of concept eenmaal 

bekend is bij de luisteraar, kan er direct naar verwezen worden (‘die koe’ of ‘hij’). 

Het is interessant om te kijken in hoeverre de vloeiendheid van de spreker beïnvloed wordt 

door deze eerste stap. In de taaltest voor immigranten zou de vloeiendheid namelijk beïnvloed 

kunnen worden door het conceptuele niveau, terwijl de kandidaat wel een goede taalvaardigheid 

heeft. Hij zou dan ten onrechte afgewezen kunnen worden. Aangezien de modules zelfstandig van 
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elkaar opereren, zou het mogelijk moeten zijn dit eerste niveau te isoleren en apart te onderzoeken. 

Daartoe moet echter eerst concreet worden gemaakt wat het concept ‘vloeiendheid’ precies 

inhoudt. 

 

2.3 Vloeiendheid  
Vloeiendheid is een breed concept dat door onderzoekers dan ook steeds op andere manieren 

gebruikt wordt. Volgens Chambers (1997) kan dit normaal gesproken op twee manieren: als een 

synoniem van algemene orale vaardigheid en op een engere manier, namelijk als meetwijze van hoe 

effectief taal gebruikt kan worden binnen een beperkte linguïstieke kennis. Hiermee wordt bedoeld 

dat hoe effectiever de spreker de taalkennis die hij op dat moment heeft kan inzetten, hoe 

vloeiender hij spreekt. Segalowitz (2010) maakt ook nog het onderscheid tussen cognitieve 

vloeiendheid, uitingsvloeiendheid en vloeiendheid die de ontvanger ervaart. Hoe meer processen 

geautomatiseerd worden, hoe vloeiender de uiting zal zijn. De processen staan echter ook weer met 

elkaar in verband (Segalowitz, 2010). Van deze drie vormen is alleen uitingsvloeiendheid direct te 

meten in spraak, aangezien cognitieve vloeiendheid zich afspeelt in het hoofd van de spreker en de 

ervaren vloeiendheid in het hoofd van de ontvanger.  

De aanwezigheid, lengte en frequentie van pauzes hebben veel effect op hoe een luisteraar 

de vloeiendheid van een spreker ervaart. Een luisteraar leert in zijn eerste taal automatisch het 

verschil kennen tussen natuurlijke pauzes, die een adempauze of afsluiting van een bepaalde 

semantische eenheid aangeven, en onnatuurlijke pauzes, die ervaren worden als aarzelingen die een 

lexicale of zintechnische onzekerheid prijsgeven. Wat een normaal patroon van pauzes is, is 

cultuurafhankelijk. Hoe minder goed het pauzepatroon van een spreker klopt met hoe de luisteraar 

het in zijn eerste taal gewend is, hoe minder vloeiend hij de spreker zal ervaren (Chambers, 1997). 

Pauzepatronen van de spreker zijn bij de luisteraar vaak doorslaggevend als het gaat om het 

beoordelen van vloeiendheid (Riggenbach, 1991). 

Ook het tweede niveau van Levelt et al. (1999), de formalisatie, kan effect hebben op hoe 

vloeiend iemand kan spreken. De ambiguïteit van de omschrijving van een object kan verschil maken, 

want hoe meer ambiguïteit, hoe meer lexicale opties. Het blijkt dat hoe meer lexicale opties er zijn 

voor het omschrijven van een object in de betreffende context, hoe meer pauzes en zelfcorrecties de 

spreker zal gebruiken (Hartsuiker & Notebaert, 2009).  

Levelt (1989) geeft een concreet gemiddelde van de vloeiendheid van sprekers uit zijn 

onderzoek. Volgens hem uit men normaal gesproken twee of drie woorden en ongeveer 15 

lettergrepen per seconde (speech units). In deze berekening worden articulatiesnelheid en pauzes 

meegenomen (Levelt, 1989). De Jong, Steinel, Florijn, Schoonen & Holstein (2012) meetten ook 
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vloeiendheid. Zij meetten het aantal stille pauzes, de gemiddelde duur van de stille pauzes, het 

aantal gevulde pauzes (bijvoorbeeld “uhm” of “uh”), berekenden de spreektijd gedeeld door het 

aantal lettergrepen en telden ten slotte het aantal correcties en herhalingen dat hun proefpersonen 

gebruikte (de Jong et al., 2012). Disfluencies kunnen in dit onderzoek erg handig zijn bij het 

verzamelen van concrete gegevens die vloeiendheid aanduiden. 

2.4 Tweede taal-vloeiendheid 
Het vloeiend spreken van een taal zal een spreker in de moedertaal (vanaf nu: eerste taal) aanzienlijk 

makkelijker afgaan dan in een tweede, ‘vreemde’ taal. Hoe bekwaam iemand is in zijn tweede taal is, 

volgens Housen en Kuiken (2009) af te lezen aan drie factoren: complexiteit, accuraatheid en 

vloeiendheid (CAF). Vloeiendheid gaat vooral over het spontaan kunnen formuleren van uitingen, 

terwijl accuraatheid moet blijken uit de vorm van en controle over grammaticale correctheid van een 

uiting. Complexiteit is de mate waarin de geproduceerde taal tijdens het uitvoeren van een taak 

uitgebreid en gevarieerd is. Hoe meer kennis de spreker heeft van een taal, hoe automatischer de 

spraakprocessen van alledrie de factoren in zijn werk gaan. Dit noemt Chambers ook wel procedurele 

kennis. In het begin moet er namelijk constant expliciete kennis van het taalsysteem naar boven 

gehaald worden (declaratieve kennis) (Chambers, 1997). 

Het ontwikkelen van geautomatiseerde mechanismen draagt bij aan het verminderen van de 

processing load. Zo lang er bewust moeite moet worden gedaan voor het produceren van goede 

zinsbouw, is er minder ruimte voor andere taken die met planning te maken hebben dan als dit 

allemaal vanzelf zou gaan, en dat resulteert in de hakkelige zinnen, haperingen en pauzes die 

Chambers (1997)bespreekt. Tweede taal-sprekers kunnen dus moeite hebben met zowel het 

overbrengen van betekenissen als het focussen op de basis-morphologische productie. Tweede taal-

sprekers uiten zich met kortere segmenten (ook wel speech units) en die worden langer naarmate de 

vloeiendheid van de spreker toeneemt. Een belangrijke rol hierin hebben geautomatiseerde clusters 

van woorden, die een spreker kan mixen met nieuwe samenstellingen van woorden. Er worden per 

taal ook bepaalde frames gebruikt (zoals “Could you give me...” in het Engels) die houvast geven aan 

tweede taal-sprekers en de vloeiendheid aanmerkelijk verbeteren (Chambers, 1997). Hoe meer een 

spreker zich bewust is van deze clusters, hoe vloeiender hij zal spreken. 

 In het onderzoek van Derwing, Munro, Thomson en Rossiter (2009) komt nog een ander 

aspect van vloeiendheid in de eerste en tweede taal, namelijk het onderscheid tussen trait, 

eigenschap, en state, de staat van zijn. Vloeiendheid van eerste- en tweedetaal-uitingen is volgens de 

stroming die trait onderzoekt onlosmakelijk verbonden, terwijl de eerste en tweede taal volgens de 

onderzoeksstroming van state juist relatief onafhankelijk zijn van elkaar. Het doel van het onderzoek 

was te ontdekken wat de relatie is tussen vloeiendheidsbeoordelingen in de eerste en tweede taal en 



10 
 

op verschillende momenten in het leerproces. Zij vergeleken mensen met als eerste taal Slavisch en 

anderen met Mandarijns Chinees, en lieten hen ook allebei Engels praten. Voor het onderzoek 

namen ze bepaalde gegevens uit de spraak mee: het aantal pauzes per seconden, de speech rate 

(aantal lettergrepen per seconde), en het aantal afgekapte lettergrepen. Deze gegevens komen deels 

overeen met de door De Jong et al. (2012) gebruikte gegevens.  

De conclusie van Derwing en collega’s was dat als iemand bijvoorbeeld vaak ‘um’ zegt in zijn 

eerste taal, hij dat in eerste instantie ook zal doen als hij net bekend raakt met een tweede taal. Het 

is namelijk een trait, een eigenschap van die persoon, en geen state, staat van zijn. Daarom zou men 

een correlatie kunnen verwachten tussen vloeiendheid in de eerste en tweede taal, en niet dat de 

status afhankelijk is van de taal. In de metingen die later waren afgenomen, was deze correlatie 

tussen de eerste en tweede taal echter niet significant meer (Derwing et al., 2009). De vraag in 

hoeverre spraak in de eerste en tweede taal met elkaar te maken hebben, blijft dus onbeantwoord. 

In dit onderzoek werd vooral gekeken naar het eindproduct van de taal en werd de invloed 

van het conceptuele niveau niet apart onderzocht, terwijl dit niveau wel degelijk invloed gehad kan 

hebben op de resultaten. Daarom is het interessant dit niveau afzonderlijk te onderzoeken. 

 

2.5 Vloeiendheid op het conceptuele niveau 
Door Marek et al. (2007) is wel getracht het conceptuele niveau te onderzoeken. Zij deden dat door 

middel van het moeilijker maken van condities. In hun onderzoek moest de proefpersoon een route 

beschrijven van het ene symbool naar het andere binnen een netwerk van symbolen verbonden door 

lijnen. De route werd op het netwerk aangegeven met een pijltje, dat per stap 650 ms bleef staan. De 

route bestond uit vijf stappen. De makkelijke conditie was dat de proefpersoon alleen de richting 

moest beschrijven (bijvoorbeeld “naar rechts, naar rechts”), bij de gemiddelde conditie de richting en 

het symbool ( bijvoorbeeld “naar rechts naar de driehoek, naar rechts naar de ster”) en bij de 

moeilijke conditie ook nog de kleur van het symbool (bijvoorbeeld “naar rechts naar de grijze 

driehoek, naar rechts naar de groene ster). Een voorbeeld van een netwerk is te zien in figuur 1.  

 
Figuur 1. Netwerk gebruikt in het onderzoek van Marek et al. (2007). Het onderzoek werd in kleur uitgevoerd, dus daar 
waren de kleuren van de symbolen niet erbij geschreven. 
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Uit de resultaten bleek dat spreekfouten en haperingen vaker voorkwamen naarmate de condities 

complexer werden. Bij simpele taken werd er gemiddeld één fout gemaakt of minder, terwijl dat 

aantal in de moeilijke conditie al op kon lopen tot drie of vier fouten. Het manipuleren van de 

moeilijkheid in het conceptuele niveau zou daarom als gelukt beschouwd kunnen worden. Het is 

volgens Marek en collega’s echter wel mogelijk dat dit verschil niet aan de conceptualisatie lag, maar 

meer aan mogelijke verschillen in syntactische complexiteit van de uiting (Marek et al., 2007). 

In het conceptuele niveau worden, volgens het schema van Levelt en collega’s, nog geen 

concrete woorden en volgordes door de spreker bedacht. Daarom zou er op dat niveau logischerwijs 

geen verschil moeten zijn tussen iemands spraak in zijn eerste taal en die in zijn tweede taal. Als een 

taak cognitief bij het ene model moeilijk is en bij het andere makkelijk, dan moet dat in de eerste taal 

hetzelfde effect hebben op de spraak als in de tweede taal. Tijdens de formalisatie en articulatie 

bestaat er wel een wezenlijk verschil tussen de eerste en tweede taal en zijn de processen, zoals 

besproken, minder geautomatiseerd, waardoor er op die niveaus wel makkelijker disfluencies op 

kunnen treden. Maar uitsluitend logische redenering is niet genoeg om deze theorie te 

onderbouwen. Het daadwerkelijk onderzoeken van disfluencies zoals pauzes, haperingen en ‘uhms’ 

die ontstaan in het conceptuele niveau te vergelijken in de eerste en tweede taal is daarom nodig. 

 

2.6 Onderzoeksmethode 
Zoals al bleek uit het onderzoek van Marek et al. (2007), is het belangrijk dat de conceptuele 

moeilijkheid succesvol gemanipuleerd wordt. Gebeurt dit niet, dan kan niet worden uitgesloten dat 

disfluencies in taalgebruik ergens anders afhankelijk van zijn. Het kan daarom zinvol zijn om door 

middel van een pilot-onderzoek te bekijken of er een effect is op de tijd die een proefpersoon moet 

steken in een moeilijke taak in vergelijking met de tijd die hij nodig heeft voor een makkelijke taak.  

 Als het conceptniveau uiteindelijk goed gemanipuleerd is, moet de vloeiendheid op een 

succesvolle manier gemeten kunnen worden. Chambers gebruikte daarvoor zowel kwalitatieve 

methoden gebruikt, zoals het bekijken van de plaats van pauzes in de uiting, filled of unfilled, als 

kwantitatieve methoden, zoals het bekijken van de frequentie en lengte van pauzes (Chambers, 

1997). Ook Housen en Kuiken (2009) bekeken onderzoeksmethoden van vloeiendheid en kwamen 

daarbij het probleem tegen dat er daar veel van zijn: van holistische en subjectieve beoordelingen 

door bijvoorbeeld experts, tot wederom het tellen van verschillende typen fouten, lettergrepen en 

pauzes. De relatie tussen beide manieren lijkt niet erg logisch (Housen & Kuiken, 2009).  

 Griffin (2001) heeft een specifieke methode van onderzoek gebruikt. Hij onderzocht of 

sprekers langer keken naar een plaatje als dat moeilijker onder woorden te brengen was. De 

proefpersonen kregen hiertoe drie plaatjes te zien en moesten omschrijven hoe die plaatjes 
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ruimtelijk ten opzichte van elkaar stonden (bijvoorbeeld “de klok en de televisie staan boven de 

naald”), in een vast patroon van links naar rechts en van onder naar boven. Uit het onderzoek bleek 

dat sprekers zich vóór het spreken alleen voorbereidden op het benoemen van het eerste plaatje dat 

ze te zien kregen. Hoe lang ze keken was tevens een indicatie van hoe moeilijk ze het vonden om een 

naam voor een object te kiezen en te encoderen: hoe moeilijker het benoemen van een plaatje en 

hoe minder vaak het woord in het dagelijks leven voorkwam, hoe langer ze naar het plaatje keken. 

Dit selecteren en encoderen vond voor latere voorwerpen pas plaats tijdens het spreken. Dit had 

vaak geen effect op de vloeiendheid van de uiteindelijke uiting. De slotconclusie is dat de tijd dat een 

spreker naar een plaatje kijkt inderdaad toeneemt naarmate hij het selecteren en encoderen van het 

bijpassende woord moeilijker vindt. De proefpersonen keken gemiddeld ongeveer 650 ms naar een 

plaatje voordat ze het konden benoemen. De tijd die een proefpersoon naar een plaatje kijkt houdt 

dus verband met de talige processen die zich in zijn hoofd afspelen. Volgens Griffin kunnen we er 

vanuit gaan dat als een proefpersoon een plaatje beschrijft, hij er op dat moment ook naar kijkt 

(2001). Daarom zouden voor dit onderzoek plaatjes en fixatietijden gebruikt kunnen worden om het 

effect van vloeiendheid op conceptuele moeilijkheid te onderzoeken. De proefpersoon zal immers 

met oogfixatie aangeven waar hij moeilijkheden ondervindt op het conceptuele niveau, en dat is te 

controleren door de vloeiendheid van de spraak te analyseren. 

 Er zal bij de experimenten gebruik gemaakt worden van plaatjes uit artikelen van Severens, 

van Lommel, Ratinckx en Hartsuiker (2005) en van Bates et al. (2003). Deze plaatjes zijn volgens die 

onderzoekers herkenbaar en tamelijk makkelijk te benoemen. 

 
 
2.7 Onderzoeksvraag  

Uit deze theorieën en eerdere onderzoeken is de volgende hoofdvraag afgeleid: 

In hoeverre heeft conceptuele complexiteit invloed op vloeiendheid tijdens het spreken van een eerste 

en tweede taal? 

 

Voordat het onderzoek dat antwoord kan geven op deze vraag, ook daadwerkelijk uitgevoerd kan 

worden, moeten er een tweetal pilot-experimenten worden uitgevoerd. Die pilots zullen in dit artikel 

uitgevoerd en besproken worden. Op deze manier kan gecontroleerd worden of de methode 

effectief is. De hoofdvraag van de pilots is als volgt: 

 

Is het paradigma gebruikt in de experimenten geschikt voor het meten van disfluencies in het 

conceptuele niveau van de sprekers? 
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Bij deze hoofdvraag zijn drie deelvragen geformuleerd. De eerste vraag zal beantwoord kunnen 

worden na pilot A en de tweede en derde aan de hand van pilot B. 

Pilot A:  

- Zijn de verschillen in conceptuele moeilijkheid door de manipulatie groot genoeg in de reactietijd-

experimenten? 

Pilot B: 

- In hoeverre wordt de conceptuele moeilijkheid ondervangen door disfluencies, en welke disfluencies 

zijn dat? 

- Hoe lang focust de proefpersoon (onbewust) op een item in de eye-tracking experimenten als hij dat 

item gekozen heeft? 

 

2.8 Hypotheses 
In pilot A, het reactietijd-experiment, wordt verwacht dat de verschillen in conceptuele moeilijkheid 

voldoende gemanipuleerd zijn en de reactietijden daarom langer zijn naarmate de manipulatie 

moeilijker is. 

In pilot B, het eyetracking experiment waarbij de proefpersonen ook spreken, wordt verwacht dat zij 

meer tijd nodig hebben voor de moeilijke manipulaties en dat de spraak in die gevallen ook minder 

vloeiend is. 
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3. Methode pilot A: reactietijden 

3.1 Proefpersonen 
Aan pilot A hebben in totaal 21 proefpersonen meegedaan. Zij hadden allemaal Nederlands als 

eerste taal en waren student aan een Nederlandse universiteit. Het aantal proefpersonen is 

gebaseerd op de uitkomst van een power-analyse. Hiervoor is als uitgangspunt genomen dat de kans 

dat er een effect is van moeilijkheid op reactietijd 96% of meer is. Met een significantie van 0.05 

kwam deze power-analyse uit op 20 proefpersonen. Uiteindelijk is er besloten om nog één 

proefpersoon aan de groep van 20 toe te voegen, omdat de groep dan in drie gelijke groepen 

onderverdeeld kon worden. 

 

3.2 Doel en materialen 
De eerste pilot heeft als doel het meten van de reactietijden van de proefpersonen. Met deze 

reactietijden is te onderzoeken of de op conceptueel niveau moeilijke manipulaties ook 

daadwerkelijk moeilijker zijn – en dus meer tijd kosten – dan de makkelijke manipulaties.  

De proefpersonen hebben meegedaan aan twee deel-experimenten: appearing paths (verschijnende 

routes) en changing paths (veranderende routes).  

3.2.1 Appearing Paths 

In dit experiment is het de bedoeling dat de proefpersoon een pad maakt van een plaatje 

gemarkeerd met een A, naar een plaatje gemarkeerd met een B. Het plaatje met B is echter nog niet 

direct te zien. Door het kiezen van plaatjes die semantisch (van functie en/of betekenis) aan elkaar 

gerelateerd zijn, creëert de proefpersoon een pad dat uiteindelijk leidt naar B. De proefpersoon heeft 

hierbij steeds de keuze uit een paar plaatjes. Zo kan A bijvoorbeeld een olifant zijn, waarna de 

proefpersoon kan kiezen uit een sleutel, een ring en een aap. Op het moment dat de proefpersoon 

de juiste keuze - in dit geval de aap omdat dit ook een dier is - heeft gemaakt, verdwijnen de andere 

twee opties en verschijnen er weer nieuwe plaatjes waar hij uit moet kiezen. Het voorgaande plaatje 

blijft nog één stap staan, zij het vervaagd. De lijnen tussen de plaatjes zijn gekleurd, maar die kleuren 

hebben in dit experiment nog geen betekenis. Een voorbeeld van een stap in het experiment is te 

zien in figuur 2.  
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Figuur 2. Voorbeeld van een stap in een appearing paths-netwerk. De proefpersoon is op dit moment bij de olifant (die hij in 
de vorige stap gekozen heeft) en moet nu kiezen uit een aap, een sleutel en een ring. De aap is in dit geval de goede keuze, 
omdat dat ook een dier is.  
 
De manipulatie van de conceptuele moeilijkheid is in dit experiment terug te vinden in het aantal 

keuzemogelijkheden. Kiezen uit twee plaatjes is de makkelijke conditie, en de moeilijke conditie is de 

keuze uit drie of vier plaatjes. De stap in het voorbeeld in figuur 2 is moeilijk, omdat de proefpersoon 

drie opties heeft om uit te kiezen. Het experiment wordt op de computer uitgevoerd en het kiezen 

gebeurt door middel van een muisklik. Een blauw vierkantje (in figuur een stip) geeft aan bij welk 

plaatje de proefpersoon zich op dat moment bevindt.  

  Er is gebruik gemaakt van tien netwerken in totaal. De netwerken hebben als semantische 

overeenkomst een thema, bijvoorbeeld ‘exotische dieren’ of ‘eten’. Elk netwerk bestaat uit zes 

stappen, waarvan de eerste stap bij A vertrekt en de laatste stap bij B eindigt. De complete 

netwerken zijn te vinden in bijlage 1.   

3.2.2 Changing Paths 

De proefpersoon ziet om te beginnen een raster van 4 x 4 plaatjes. De plaatjes zijn, op een paar 

uitzonderingen na, hetzelfde als die uit het appearing paths-experiment. Een plaatje is aangemerkt 

met een A en één plaatje met een B. De proefpersoon moet van A naar B komen en daarbij gebruik 

maken van de kortste route, waarbij hij een keuze kan maken tussen de door gekleurde lijnen 

aangegeven paden. De lijnen kunnen hierbij zowel recht als diagonaal lopen en de diagonale lijnen 

kunnen elkaar kruisen. De positie van de plaatjes en de lijnen was bij geen van de netwerken 

hetzelfde. De semantische relatie tussen de plaatjes is niet belangrijk. De kleuren van de lijnen 

hebben wederom geen betekenis.  
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Figuur 3. Voorbeeld van een changing paths- netwerk. De kortste route van de lepel (A) naar de schildpad (B) is in dit geval 
schuin omhoog: via de strijkijzer, het boek en de zaag. 
 
Bij dit experiment moet de proefpersoon voordat hij begint met klikken de kortste route vinden en 

deze vervolgens met de muis aanklikken. Er is wederom een blauw vierkantje (stipje in Figuur 3) dat 

aangeeft bij welk plaatje de proefpersoon zich op dat moment bevindt. 

 De manipulatie van dit experiment komt tot uiting in de verandering van de lijnen tijdens het 

aanklikken van de route. Op de derde, vierde of vijfde stap in de route veranderen de lijnen van 

plaats, waardoor de proefpersoon op dat moment ineens een nieuw plan moet maken. De 

verandering kan makkelijk zijn en de proefpersoon dus nauwelijks belemmeren in het zo snel 

mogelijk vinden van de route, maar ook moeilijk, waardoor hij wat langer na zal moeten denken over 

de juiste oplossing. 

 Er zijn zestig netwerken gemaakt, waarvan drie versies bestonden: een versie waar geen 

verandering in plaatsvond; een versie waarin een conceptueel makkelijke verandering plaatsvond; en 

een versie waar een moeilijke verandering in plaatsvond. Alle proefpersonen kregen van elk netwerk 

één versie en dus in totaal zestig netwerken om de kortste route in te vinden. Proefpersonen konden 

hierdoor nooit twee keer hetzelfde netwerk krijgen.. 

 

3.3 Procedure 
De experimenten hebben plaatsgevonden in het lab van de Universiteit Utrecht. De proefpersonen 

werden begeleid naar een computer in een afgesloten ruimte, alwaar ze eerst het appearing paths-

experiment en daarna het changing paths-experiment deden. Voordat de experimenten begonnen 

kregen ze eerst een schriftelijke uitleg, die te vinden is in bijlage 2. Tijdens het lezen van de 

instructies was de proefleider van het experiment in een andere ruimte. Na de instructies kwam de 

proefleider kort binnen, vroeg of alles duidelijk was, verduidelijkte waar nodig de opdracht en verliet 

de ruimte weer. Bij appearing paths kregen de proefpersonen eerst de tijd om de gegeven plaatjes te 

inspecteren en de aan elkaar gerelateerde plaatjes te kiezen. Als ze dit gedaan hadden moesten ze 
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op de spatiebalk drukken, waarna ze konden beginnen met selecteren door middel van klikken met 

de muis. Bij changing paths kregen ze eerst het volledige netwerk te zien waarin ze de kortste route 

moesten zoeken, waarna ze na een druk op de spatiebalk konden beginnen met het klikken op de 

plaatjes van die route. De tijd tussen alle kliks is gemeten in ms. Bij geen van de opdrachten was een 

tijdslimiet of –druk aanwezig. Het appearing paths-experiment duurde gemiddeld ongeveer 5 

minuten het het changing paths-experiment ongeveer 35 minuten. 

 

3.4 Data-analyse 
Bij het lezen van de resultaten van de data-analyse zijn enkele punten van belang. 

Ten eerste zullen bij het appearing paths-experiment de eerste en zesde (laatste) stap niet 

meegenomen worden bij de analyse. Bij deze twee stappen klikt de proefpersoon namelijk de 

plaatjes aan die gemarkeerd zijn met een A of B, dus hier hoeft hij geen semantische verbanden te 

leggen. De vijfde stap van netwerk twee is door een fout alleen in de moeilijke versie uitgevoerd, en 

daardoor niet vergelijkbaar met de makkelijke conditie. Daarom is besloten om die stap niet mee te 

nemen in de test en zijn er 39 scores gebruikt per conditie. 

 Daarnaast zijn de scores van beide experimenten uitgezet op een logaritmische schaal. Dit 

was nodig om bepaalde toetsen zoals de T-toets en ANOVA uit te kunnen voeren.  

Tenslotte zullen netwerken die in deze pilot onverwachte resultaten blijken te leveren, 

bijvoorbeeld dat de makkelijke versie bij meerdere proefpersonen langer duurde dan de moeilijke 

versie, bij het uiteindelijke experiment gewijzigd of verwijderd worden. Daarom moet ook worden 

gekeken naar ongewone of eruit springende resultaten. Alle relevante SPSS-output is te vinden in 

bijlage 3. 
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4. Analyse pilot A 

4.1 Appearing paths 

4.1.1 T-toets gemiddelde reactietijden 

Voor het analyseren van de resultaten van het appearing paths-experiment zijn allereerst de 

gemiddelde reactietijden en standaarddeviaties bij de moeilijke en de makkelijke condities 

uitgerekend met een T-toets. De tijden zijn uitgezet op een logaritmische schaal. De resultaten 

daarvan zijn te vinden in Tabel 1.  

 

Tabel 1. Gemiddelde reactietijden en standaarddeviaties per conditie  
 Gemiddelde reactietijd Standaarddeviatie 

Moeilijk (n=39) 7.51 0.46 
Makkelijk (n=39) 7.32 0.35 

 
Zoals in Tabel 1 te zien is, is de gemiddelde reactietijd bij de moeilijke versie relatief langer dan die bij 

de makkelijke versie. Uit de T-toets bleek dat er een significant verschil in gemiddelden is tussen de 

moeilijke en de makkelijke stappen in de netwerken (t = 4.35; df = 38; p < 0.001). De effectgrootte is 

0.70, dus er is sprake van een matig effect. 

4.1.2 Geschiktheid netwerken 

Om te onderzoeken welke netwerken bruikbaar zijn bij een onderzoek naar het effect van 

moeilijkheid op conceptueel niveau, is gekeken naar de totale tijd die de proefpersonen gemiddeld 

nodig hadden om een netwerk te doorlopen. Als de proefpersonen langer deden over een makkelijke 

versie dan over een moeilijke, is de conceptuele moeilijkheid van het netwerk niet juist 

gemanipuleerd en is het netwerk daarom niet bruikbaar. De resultaten zijn te zien in Tabel 2.  

 

Tabel 2. Totale gemiddelde doorlooptijd per netwerk per conditie  

Netwerknummer 
Totale tijd moeilijke 

conditie (ms) 
Totale tijd makkelijke 

conditie (ms) 
1 4092.18 2496.08 
2 1677.43 1751.30 
3 1784.60 1412.36 
4 2365.62 1814.93 
5 2152.00 1553.57 
6 1438.81 1181.12 
7 2029.29 1668.95 
8 1370.55 1279.76 
9 2356.23 1808.42 

10 1098.21 1071.79 
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Uit de resultaten blijkt dat het doorlopen van netwerk 2 in de makkelijke conditie gemiddeld langer 

duurt dan in de moeilijke conditie, met een verschil van 73.87 ms. Bij de andere netwerken duren de 

moeilijk gemanipuleerde netwerken wel langer om te doorlopen dan de makkelijke netwerken. 

 Hierna is gekeken naar de verschillen tussen de moeilijke en makkelijke conditie voor de 

afzonderlijke stappen per netwerk. Het schema met de volledige resultaten is te zien in bijlage 4. In 

Tabel 3 zijn de stappen te zien die in de moeilijke conditie gemiddeld korter duurden dan in de 

makkelijke conditie.  

 
Tabel 3. Stappen in netwerken waarbij de gemiddelde reactietijd moeilijk < makkelijk was  

Stap in netwerk 
Totale tijd moeilijke 

conditie (ms) 
Totale tijd makkelijke 

conditie (ms) 
Netwerk 2 stap 4 1540.67 2332.33 
Netwerk 4 stap 2 1788.44 2168.83 
Netwerk 6 stap 5 1097.11 1256.92 
Netwerk 8 stap 2 1654.33 1804.42 
Netwerk 8 stap 4 1048.67 1059.92 
Netwerk 9 stap 3 1945.44 2680.08 

Netwerk 10 stap 2 1636.25 1687.33 
Netwerk 10 stap 3 1018.89 1114.42 

 

4.2 Changing paths 

4.2.1 ANOVA gemiddelde reactietijden 

Ook bij het changing paths-experiment is gekeken naar de totale reactietijd die de proefpersonen 

gemiddeld nodig hadden bij een netwerk in de moeilijke en makkelijke conditie. Daarnaast is 

gekeken naar de reactietijd bij de netwerken waarin geen verandering plaatsvond. De tijden zijn 

uitgezet op een logaritmische schaal. De resultaten zijn te vinden in Tabel 4.  

 

Tabel 4. Gemiddelde reactietijden en standaarddeviaties per conditie  
 Gemiddelde reactietijd Standaarddeviatie 

Moeilijk (n=60) 7.01 0.38 
Makkelijk (n=60) 6.87 0.32 

Geen verandering (n=60) 6.57 0.25 
 
Zoals blijkt uit de resultaten die te zien zijn in Tabel 4, waren de reactietijden van de proefpersonen 

in de moeilijke conditie relatief langer dan die in de makkelijke conditie en in de netwerken waarin 

geen verandering optrad. De proefpersonen deden over de keuzes in de netwerken waar een 

makkelijke verandering optrad langer dan over de netwerken waarin geen verandering optrad. Uit de 

ANOVA blijkt dat het verschil tussen de condities onderling significant is, F(2, 118) = 43.56, p <0.001. 
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4.2.2 ANOVA op plaats van verandering  

Om te onderzoeken of het verschil in reactietijd tussen de verschillende condities ook significant is 

alleen op het moment dat de verandering plaatsvindt, is er over die betreffende stappen ook een 

ANOVA uitgevoerd. Ook hierbij zijn de reactietijden uitgezet op een logaritmische schaal. Het 

resultaat is te vinden in Tabel 5.  

 
Tabel 5. Gemiddelde reactietijden en standaarddeviaties per conditie op de stap van verandering  

 Gemiddelde reactietijd Standaarddeviatie 
Moeilijk (n=60) 7.35 0.46 

Makkelijk (n=60) 7.12 0.33 
Geen verandering (n=60) 6.64 0.29 

 
Uit deze resultaten blijkt dat ook bij de specifieke stappen waarbij de verandering plaatsvond, de 

moeilijke verandering een langere reactietijd tot gevolg had dan de makkelijke verandering en geen 

verandering, en dat de makkelijke verandering een langere reactietijd veroorzaakte dan geen 

verandering. Uit de ANOVA bleek dat het verschil tussen de condities significant is, F(2, 118) = 89.87, 

p < 0.001. 

4.2.3 Geschiktheid netwerken wat betreft plaats van verandering 

Er is ook gekeken naar de juistheid van de netwerken wat betreft de plaats van de verandering. 

Hiervoor is onderzocht of de gemiddelde reactietijd tijdens de stap van verandering bij de moeilijke 

verandering langer duurt dan bij de makkelijke verandering. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde 

reactietijd bij achttien van de netwerken in de makkelijke conditie langer duurt dan in de moeilijke 

conditie. Het verschil in reactietijd varieert van 9.68 ms tot 640.33 ms. Een tabel met de afzonderlijke 

netwerken en gemiddelde reactietijden is te vinden in bijlage 5. 
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5. Discussie 
De deelvraag die op deze pilot gericht was, luidde als volgt:  

“Zijn de verschillen in conceptuele moeilijkheid door de manipulatie groot genoeg in de reactietijd-

experimenten?” 

Het antwoord op die vraag zal nu per experiment gegeven worden. 

 

5.1 Appearing paths 
Uit de resultaten van het appearing paths-experiment blijkt ten eerste dat er een significant verschil 

bestaat tussen de gemiddelde reactietijd in de moeilijke en de makkelijke versies van de netwerken, 

met een matig effect. De proefpersonen met de moeilijke netwerken hadden meer tijd nodig om de 

route te doorlopen dan de proefpersonen met de makkelijke netwerken. De gemanipuleerde 

verschillen in moeilijkheid waren in dit experiment dus groot genoeg. Dit komt overeen met de 

resultaten die Marek et al. (2007) vonden in hun onderzoek. 

 Daarnaast is gekeken naar de juistheid van de netwerken, dus of bij alle netwerken de 

moeilijke conditie meer tijd kostte dan de makkelijke conditie. Dat bleek niet het geval te zijn. Het 

doorlopen van netwerk 2, het netwerk waarin er een semantisch verband gezocht moest worden 

tussen verschillende exotische dieren, duurde gemiddeld namelijk langer in de makkelijke conditie 

langer dan in de moeilijke conditie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat alle netwerken behalve 

netwerk 2 geschikt zullen zijn in een experiment dat de conceptuele moeilijkheid onderzoekt, omdat 

de moeilijke manipulaties echt moeilijker waren dan de makkelijke manipulaties. 

 Ook zijn de netwerken per stap bekeken en is er vergeleken op reactietijd. Uit die resultaten 

bleek dat er acht stappen waren die een langere reactietijd hadden bij de moeilijke conditie dan bij 

de makkelijke conditie. Die stappen kwamen uit de netwerken 2, 4, 6, 8, 9 en 10. De conclusie uit 

deze gegevens is dat de afzonderlijke stappen, afgezien van de acht besproken stappen, geschikt 

zullen zijn voor een onderzoek naar het effect van conceptuele moeilijkheid, omdat de moeilijke 

manipulaties echt moeilijker waren dan de makkelijke manipulaties. 

 

5.2 Changing paths 
Uit de resultaten van het changing paths-experiment bleek dat de tijd die het kostte om de 

netwerken waarin een moeilijke verandering plaatsvond te doorlopen, significant langer was dan van 

de netwerken waarin een makkelijke verandering of geen verandering plaatsvond. Ook bleek dat de 

doorlooptijd van de netwerken met een makkelijke verandering significant langer was dan die van de 
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netwerken zonder verandering. De gemanipuleerde verschillen in moeilijkheid waren dus ook in dit 

experiment groot genoeg. 

 Daarnaast is onderzocht of de gemiddelde reactietijd bij de stappen waar de verandering al 

dan niet plaatsvond, bij de moeilijke versie significant langer was dan bij de makkelijke versie en de 

versie zonder verandering, en bij de makkelijke versie ook significant langer was dan bij de versie 

zonder verandering. Dat bleek te kloppen. De manipulatie op het gebied van moeilijkheid is dus ook 

specifiek op de plaats van verandering gemiddeld goed gelukt. 

 Ten slotte zijn de stappen waarin al dan niet een verandering plaatsvond, apart geanalyseerd 

op gemiddelde reactietijd. De verwachting was dat er een langere reactietijd zou zijn als er een 

moeilijke verandering plaatsvond dan als er een makkelijke verandering of geen verandering 

plaatsvond. Dit bleek voor 18 netwerken niet zo te zijn en voor de overige 42 netwerken wel. Per 

stap waarin al dan niet een verandering plaatsvond is de manipulatie dus gedeeltelijk wel gelukt en 

gedeeltelijk niet. 

 

5.3 Algemeen 
De proefpersonen gaven tijdens en na het experiment verschillende op- en aanmerkingen. Zo 

ervoeren enkele proefpersonen het changing paths-experiment als te lang. Daarnaast werden 

sommige semantische overeenkomsten tussen de plaatjes in het appearing paths-experiment als te 

onduidelijk beschouwd. Helaas wisten de proefpersonen niet meer in welke netwerken dat 

voorgekomen was. Ook heeft het bij enkele proefpersonen verwarring veroorzaakt dat ze eerst 

semantische overeenkomsten moesten zoeken bij het appearing paths-experiment, en daarna bij 

changing paths daar ineens niet meer op hoefden te letten (ondanks dat bij het tweede experiment 

door de proefleider benadrukt werd dat het niet ging om semantische overeenkomsten). Dit effect 

kan ondervangen worden door de volgorde van de twee experimenten om te draaien. Ten slotte 

benoemden enkele proefpersonen dat ze met name bij het changing paths-experiment de neiging 

hadden om zomaar plaatjes aan te klikken om te kijken waar het blauwe vierkantje omheen zou 

komen te staan, in plaats van de routes van tevoren te plannen. Dit effect is in het experiment helaas 

niet te ondervangen. 
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6. Conclusie 
Er zijn verschillende aanbevelingen te geven voor het experiment dat de uiteindelijke hoofdvraag zal 

moeten gaan onderzoeken. Die hoofdvraag was als volgt:  

“In hoeverre heeft conceptuele complexiteit invloed op vloeiendheid tijdens het spreken van een 

eerste en tweede taal?” 

 

Ten eerste wordt er aanbevolen om de volgorde van de twee experimenten om te draaien in het 

uiteindelijke experiment. Op die manier zullen de proefpersonen bij het changing paths-experiment 

niet per ongeluk nog zoeken naar semantische overeenkomsten, maar alleen plaatjes kiezen op 

grond van de kortste route. 

De tweede aanbeveling voor het uiteindelijke onderzoek is dat de manipulatie van de 

netwerken en stappen waarbij de reactietijd in de makkelijke conditie langer was dan die in de 

moeilijke conditie opnieuw bekeken moet worden. Dit geldt voor beide experimenten. Daarna 

kunnen de netwerken opnieuw getest worden en, mits de manipulatie dan wel geslaagd is, 

opgenomen worden in de uiteindelijke experimenten. 

 Ten derde wordt aanbevolen te kijken naar het aantal keer dat een proefpersoon fouten 

maakt tijdens het doorlopen van de routes. Op die manier kunnen proefpersonen die random 

plaatjes selecteren en niet meer kijken naar de kortste routes of semantische betekenissen uit de 

resultaten gefilterd worden. 

 Ten vierde is het interessant te kijken naar de kleur van de lijnen. Marek et al. (2007) 

gebruikten namelijk pijltjes om de plaatjes te verbinden. Om eventuele onduidelijkheden bij het 

appearing paths-experiment over welke plaatjes er al geweest zijn te voorkomen, zouden de lijnen -  

in plaats van grijs te worden als de proefpersoon vertrekt naar een volgend plaatje – een pijltje in de 

richting van het nieuwe plaatje kunnen krijgen. Zo zal de proefpersoon wellicht minder snel het 

plaatje waar hij vandaan komt wederom meenemen in zijn zoektocht naar een semantische 

overeenkomst. 

 Ten slotte is het aan te bevelen meer proefpersonen te gebruiken bij een vervolgexperiment. 

Nu waren de proefpersonen Nederlands en overwegend vrouwelijk en student aan de Universiteit. 

Het zou interessant zijn te kijken of de resultaten voor andere bevolkingsgroepen en mensen uit 

andere landen vergelijkbaar zijn. De generaliseerbaarheid van de resultaten zou dan vergroot 

worden. 
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7. Methode pilot B: spraak en eyetracker 

7.1 Proefpersonen 
Aan de tweede pilot, de experimenten waarbij ook gebruik wordt gemaakt van eyetracking, hebben 

16 proefpersonen meegewerkt. Zij hadden allemaal Nederlands als eerste taal en ze studeerden 

ofwel op HBO-niveau, ofwel op WO-niveau. Twee van hen waren mannen, de rest waren vrouwen. 

 Bij deze experimenten werd er ook gebruik gemaakt van spraakopnames, om vloeiendheid in 

de eerste en tweede taal goed te kunnen vergelijken. Van de 16 proefpersonen heeft daarom de 

helft de experimenten in het Engels gedaan en de andere helft in het Nederlands. De proefpersonen 

zijn willekeurig in de Engelse of Nederlandse groep geplaatst. 

 

7.2 Doelen en materialen 
Pilot B dient twee doelen. Ten eerste zal met de resultaten van deze pilot onderzocht worden welke 

fixatie-timing voor het eyetracker-apparaat het beste werkt voor het appearing paths-experiment en 

welke voor het changing paths-experiment. Dit wil zeggen dat het blauwe vierkantje pas mee gaat 

met de oogbeweging nadat de proefpersoon er een bepaald aantal milliseconden (ms) op gefixeerd 

heeft, en daarmee niet voor of achter loopt op de plaats waar de spreker zich al pratend bevindt. 

Daarnaast kan er door middel van spraakopnames van de proefpersonen gekeken worden hoe zij 

reageren op een verandering in conceptuele moeilijkheid tijdens het spreken. De volgorde van de 

experimenten is ten opzichte van de vorige pilot aangepast, zodat er bij het changing paths-

experiment niet meer toch naar semantische verbanden zal worden gezocht. 

 Er is wederom gebruik gemaakt van het changing paths- en het appearing paths- experiment, 

met dezelfde routes en plaatjes. De grootste twee verschillen zijn dat de proefpersoon in deze pilot 

zijn route aan moet geven door een bepaalde tijd te fixeren op het plaatje dat hij kiest voor zijn 

route, waarna het blauwe vierkantje automatisch aangeeft welk plaatje op het moment geselecteerd 

is in de route. Daarnaast moet de proefpersoon in dit experiment benoemen wat de kleur is van de 

lijn waarlangs hij van het ene naar het andere plaatje gaat en ook welke plaatjes hij kiest, 

bijvoorbeeld “Via de kaas, de blauwe lijn naar het huis, de gele lijn naar de aap” enzovoorts. De 

kleuren van de lijnen hebben in deze pilot dus wel een functie. Er is gekozen voor gekleurde lijnen in 

plaats van bijvoorbeeld pijltjes zoals bij Marek et al. (2007), omdat hierdoor de keuze voor een 

bepaalde route nog steeds open ligt. Ook zorgt het benoemen van kleuren er voor dat het 

doorkruisen van de netwerken wat langzamer gaat (langzamer dan bijvoorbeeld “kaas, huis, aap”), 

dus zorgt deze factor er voor dat de proefpersoon niet zomaar snel van plaatje naar plaatje kan 

springen. Bij het appearing paths-experiment, verandert op het moment dat de proefpersoon een 



25 
 

stap maakt, de gekleurde lijn die bij die stap hoorde naar een grijze lijn. Samen met het vervagen van 

het vorige plaatje maakt dat duidelijk dat de proefpersoon daar vandaan komt en dat plaatje dus niet 

meer kan kiezen. 

 Om te onderzoeken welke fixatietijd voor het eyetrackerapparaat het beste werkt, is er voor 

gekozen om de proefpersonen in drie groepen te verdelen. Als juiste fixatietijd werd 650 ms 

verwacht, in navolging van Griffin (2001). De groepen werden naar aanleiding daarvan als volgt 

verdeeld: Groep A 500 ms, groep B 650 ms, groep C 350 ms. Groep A en C bestonden uit zes 

proefpersonen en groep B uit vier proefpersonen. 

 Omdat er deze keer gesproken moet worden in zowel Engels als Nederlands, zijn de volledige 

experimenten aangepast aan de taalgroep waarin de proefpersoon ingedeeld is. De instructies van 

beide experimenten in het Nederlands en Engels zijn te vinden in bijlage 6. De opnames van de 

spraak zijn gemaakt met het programma Audacity. Tijdens de experimenten is alle spraak 

opgenomen, maar er is ter markering gebruik gemaakt van een tweede band met piepjes. Deze 

piepjes waren niet te horen door de proefpersonen en gaven aan wanneer het blauwe vierkantje om 

een nieuw plaatje zat en de proefpersoon dus door te fixeren een nieuwe stap had gemaakt.  

 

7.3 Procedure 
De proefpersoon kreeg eerst de plaatjes van het changing paths-experiment te zien met de juiste 

benaming eronder, om eventuele verwarring over de betekenis van de plaatjes weg te nemen. De 

benamingen waren in het Engels bij de tweede taal-proefpersonen, en in het Nederlands bij de 

eerste taal-proefpersonen. Een voorbeeld van een paar plaatjes uit de mapjes is te zien in bijlage 7. 

Dit duurde ongeveer 3 minuten. Hierna werd de proefpersoon begeleid naar een afgeslote ruimte, 

waar zich een computer bevond die aangestuurd werd door middel van eyetracking. De eyetracker 

werd goed ingesteld (de ogen op circa 60 centimeter afstand van het scherm en op de juiste hoogte) 

door middel van een kalibratie. Dit duurde ongeveer 5 minuten, waarna de proefleider de ruimte 

verliet en het changing paths-experiment gestart werd. Vanaf dit moment startte de proefleider de 

audio-opname. 

 De proefpersoon kreeg, afhankelijk van de taalgroep waarin hij zat, Nederlandse of Engelse 

instructies te lezen. Deze instructies zijn te vinden in bijlage 6. Na het lezen van deze instructies kreeg 

de proefpersoon drie netwerken om te oefenen, waarna de proefleider kwam vragen of alles 

duidelijk was. Eventuele onduidelijkheden werden uitgelegd, waarna de proefleider de ruimte weer 

verliet. Hierna startte, met een klik op de spatiebalk, het changing paths-experiment. Na 15 

netwerken was er steeds een mogelijkheid tot kalibreren, waarin de eyetracker indien nodig door de 

proefleider bijgesteld kon worden. Er waren tussendoor dus in totaal drie kalibreermomenten. Bij het 
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tweede moment werd aan de proefpersoon gevraagd of hij behoefte had aan pauze of liever verder 

wilde gaan. Alle proefpersonen kozen voor de tweede optie. 

 Na het changing paths-experiment mochten de proefpersonen de ruimte even verlaten. 

Ondertussen kregen ze wederom de plaatjes met hun benamingen te zien, nu met toevoeging van de 

extra plaatjes die in het appearing paths-experiment voorkwamen. Hierna namen ze weer plaats in 

de afgesloten ruimte, alwaar de proefleider voor het laatst de eyetracker juist instelde. Hierna kregen 

de proefpersonen weer instructies in het Engels dan wel Nederlands en één oefen-netwerk, waarna 

ze als het nodig was vragen konden stellen. Ook deze instructies zijn terug te vinden in bijlage 6. 

Vervolgens ging het werkelijke experiment van start. 

 Na afloop van de experimenten werd de proefpersonen die Engels gesproken hadden 

gevraagd om op een andere computer via de website van LexTALE een Engelse taaltest te doen 

(Lemhöfer & Broersma (2011). Als de resultaten van een proefpersoon uit de toon zouden vallen, zou 

de uitkomst van die test wellicht een verklaring zijn. De resultaten daarvan lagen tussen de 70% 

goede antwoorden en de 87,5%, met één uitschieter naar beneden die 50% van de antwoorden goed 

had. Daarna konden zij door middel van een feedbackformulier beschrijven hoe zij de experimenten 

ervaren hadden en of zij nog op- of aanmerkingen hadden. De proefpersonen die Nederlands 

gesproken hadden, mochten direct na het experiment het feedbackformulier invullen. Uiteindelijk 

duurden de experimenten samen, inclusief kalibratiemomenten, ongeveer een uur. 

 

7.4 Data-analyse 
Tijdens het analyseren van de data is gebruik gemaakt van een script geschreven in PRAAT (Boersma 

& Weenink, 2007). Dit werd, wegens tijdsgebrek, alleen gebruikt op de soundfiles van het appearing 

paths-experiment van twee proefpersonen uit groep A (LK05 en NN04) en B (KD02 en KD04) en een 

proefpersoon uit C (LK02), zodat van alle fixatietijden minimaal één proefpersoon gebruikt werd. De 

vijf proefpersonen hebben allemaal de Nederlandse versie van het experiment gedaan, dus zal het 

verschil tussen eerste en tweede taal helaas niet onderzocht kunnen worden. 

De audio werd onderzocht op een aantal kenmerken gebaseerd op de kenmerken die De 

Jong et al. (2012) gebruiken: aantal gevulde pauzes (“uh”), aantal stille pauzes, totale duur van de 

stille pauzes en het aantal herhalingen plus het aantal hernemingen plus het aantal correcties. 

 De gemiddelde tijden van de stille pauzes per stap zijn uitgezet op een logaritmische schaal, 

zodat er een T-toets over uitgevoerd kon worden. 
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8. Analyse pilot B 

8.1 Spraakanalyse 
Van de vijf proefpersonen van wie de spraak geanalyseerd is, is er bijgehouden welke disfluencies er 

per stap voorkwamen. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen gevulde pauzes, stille pauzes en 

hernemingen, herhalingen en correcties per stap in het netwerk. De resultaten van het appearing 

paths-experiment zijn onderzocht. 

8.1.1. T-toets disfluencies 

Per conditie van makkelijk of moeilijk gemanipuleerde netwerken zijn het gemiddelde en de 

standaarddeviatie van het aantal gevulde pauzes, het aantal stille pauzes en het aantal hernemingen, 

herhalingen en correcties uitgerekend. De resultaten daarvan zijn te vinden in Tabel 6, 7 en 8.  

 
Tabel 6. Gemiddelde en standaarddeviatie van gevulde pauzes per conditie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Moeilijk (n=47) 0.17 0.28 

Makkelijk (n=47) 0.16 0.28 
 
Uit de resultaten in Tabel 6 blijkt dat de gevulde pauzes bij de proefpersonen met de moeilijke 

manipulatie gemiddeld iets vaker voorkomen dan bij die met de makkelijke manipulatie. Dit verschil 

is echter niet significant (t = 0.05; df = 46; p = 0.958). 

 
Tabel 7. Gemiddelde en standaarddeviatie aantal stille pauzes per conditie 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Moeilijk (n=47) 1.05 0.51 

Makkelijk (n=47) 0.99 0.69 
 
Uit de resultaten die in Tabel 7 te zien zijn blijkt dat het gemiddelde aantal stille pauzes bij de 

moeilijk gemanipuleerde netwerken iets hoger ligt dan bij de makkelijke gemanipuleerde netwerken. 

Dit verschil is echter niet significant (t = 0.56; df = 46; p = 0.582). 

 
Tabel 8. Gemiddelde en standaarddeviatie van aantal hernemingen, herhalingen en correcties per 

conditie 
 Gemiddelde Standaarddeviatie 

Moeilijk (n=47) 0.15 0.27 
Makkelijk (n=47) 0.13 0.29 

 

Zoals in Tabel 8 te zien is, is het gemiddeld aantal hernemingen, herhalingen en correcties bij de 

moeilijk gemanipuleerde netwerken iets groter dan bij de makkelijke gemanipuleerde netwerken. 

Ook dit verschil is echter niet significant (t = 0.36; df = 46; p = 0.717).  
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8.1.2 T-toets stille pauzes 

Ook de duur van het totale aantal stille pauzes per stap is per conditie vergeleken. De tijden zijn 

uitgezet op een logaritmische schaal. De resultaten zijn te zien in Tabel 9.  

 
Tabel 9. Gemiddelde en standaarddeviatie van gemiddelde totale stille pauzetijd per stap per conditie  

 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Moeilijk (n=41) 6.80 0.97 

Makkelijk (n=41) 6.91 0.79 
 
In Tabel 9 is te zien dat de gemiddelde totale stille pauzetijd in de moeilijk gemanipuleerde 

netwerken gemiddeld korter is dan die in de makkelijk gemanipuleerde netwerken. Dit verschil is niet 

significant (t = -0.61; df = 40; p = 0.546). 

8.1.3 T-toets gemiddelde reactietijden  

Evenals in pilot A, is in pilot B de gemiddelde tijd die het kostte om de complete netwerken te 

doorlopen bij de moeilijke conditie vergeleken met die bij de makkelijke conditie. De tijden zijn 

uitgezet op een logaritmische schaal. De resultaten zijn te vinden in Tabel 10.  

 
Tabel 10. Gemiddelde doorlooptijden en standaarddeviaties per conditie van appearing paths 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 
Moeilijk (n=47) 7.85 0.56 

Makkelijk (n=47) 7.51 0.27 
 
Zoals blijkt uit de resultaten in Tabel 10 waren de doorlooptijden bij de moeilijk gemanipuleerde 

netwerken gemiddeld relatief langer dan die bij de makkelijk gemanipuleerde netwerken. Dit verschil 

was significant (t = 4.15; df = 46; p < 0.001). 

8.2 Feedbackformulieren en overige feedback 
Voor het beslissen welke timing het best bij welk experiment past, zal ingegaan worden op de 

feedbackformulieren die zijn verkregen na de pilot en op- of aanmerkingen die direct na het 

onderzoek al mondeling gegeven werden. Een voorbeeld van een ingevuld feedbackformulier is te 

vinden in bijlage 8. De resultaten zijn verwerkt in Tabel 11, 12 en 13.  

 
Tabel 11. Resultaten van de feedbackformulieren groep A (n = 6) 

 Nederlands Engels 
Natuurlijke spraak 2 2 

Onnatuurlijke spraak 1 1 
Fixatietijd te kort - 1 
Fixatietijd goed 1 - 

Fixatietijd te lang 2 2 
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Uit de ingevulde feedbackformulieren van de groep met fixatietijd A kwamen de resultaten van Tabel 

11. De proefpersonen vonden hun spraak overwegend natuurlijk gaan en de fixatietijd overwegend 

te lang. 

 
Tabel 12. Resultaten van de feedbackformulieren groep B (n = 4) 

 Nederlands Engels 
Natuurlijke spraak 1 2 

Onnatuurlijke spraak 1 - 
Fixatietijd te kort 1 - 
Fixatietijd goed 1 2 

Fixatietijd te lang - - 
 
In Tabel 12 is een overzicht van de feedback te zien van groep B. In deze groep vonden de 

proefpersonen met de Engelse versie dat zij natuurlijk konden spreken en dat de timing goed was. De 

Nederlandse groep was verdeeld: één proefpersoon vond de spraak onnatuurlijk en de fixatietijd te 

kort en de andere proefpersoon vond zijn spraak natuurlijk en de fixatietijd goed. 

 De proefpersonen uit groep B gaven verder nog aan de proefleider aan dat de timing bij 

changing paths vaak iets te lang duurde. Vaak was dat het geval vlak voor een kalibratiemoment (en 

stond de eyetracker waarschijnlijk niet meer goed ingesteld), maar soms ook net na een kalibratie. 

Bij appearing paths was de timing volgens de proefpersonen over het algemeen prima. Ze konden op 

een soepele manier door de netwerken heenkomen. 

 
Tabel 13. Resultaten van de feedbackformulieren groep C (n = 6) 

 Nederlands Engels 
Natuurlijke spraak 2 2 

Onnatuurlijke spraak 1 1 
Fixatietijd te kort 2 2 
Fixatietijd goed - 1 

Fixatietijd te lang 1 - 
 

Tabel 13 laat de resultaten zien van de groep met fixatietijd C. Over het algemeen vonden de 

proefpersonen dat hun spraak natuurlijk was en de fixatietijd te kort, met een uitzondering die hem 

goed vond bij de Engelse versie en een die hem te lang vond bij de Nederlandse versie. Ze waren 

vaak nog aan het praten terwijl het vierkantje al verschoof, waardoor ze bijvoorbeeld bij het 

appearing paths-experiment de kleur van de lijn van de vorige stap niet meer konden zien en 

omschrijven. Bij zowel de Nederlandse als de Engelse versie vond één proefpersoon zijn spraak 

onnatuurlijk. 

 Proefpersonen uit alle condities gaven aan dat het changing paths-experiment te lang was. 

De proefpersonen gaven mondeling aan dat ze zich richting het einde minder goed konden 

concentreren en daardoor bijvoorbeeld kleuren door elkaar gingen halen.  
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9. Discussie 
De deelvragen die op pilot B gericht waren, luidden als volgt: 

“In hoeverre wordt de conceptuele moeilijkheid ondervangen door disfluencies, en welke disfluencies 

zijn dat?” 

 “Hoe lang focust de proefpersoon (onbewust) op een item in de eye-tracking experimenten als hij dat 

item gekozen heeft?” 

De antwoorden op deze vragen zullen hier gegeven worden. 

 

9.1 Spraakanalyse 
De gegevens zijn verzameld van vijf proefpersonen die allemaal de Nederlandse versie van de 

experimenten gedaan hebben. Alleen de gegevens van het appearing paths-experiment zijn in de 

analyse gebruikt. Het bleek dat er geen significant verschil bestond tussen de disfluencies in moeilijk 

gemanipuleerde stappen en die in de makkelijk gemanipuleerde stappen. Dit gold voor het 

gemiddelde aantal gevulde pauzes, het gemiddelde aantal stille pauzes, de gemiddelde duur van de 

stille pauzes en gemiddelde het aantal hernemingen, herhalingen en correcties. De conceptuele 

moeilijkheid in de netwerken wordt dus niet ondervangen door disfluencies. Dat komt niet overeen 

met de resultaten die Derwin (2009) in zijn onderzoek beschreef. Aangezien de gegevens van slechts 

vijf proefpersonen gebruikt zijn, is dit verschil te verklaren. Vijf proefpersonen geeft te weinig power 

voor een betrouwbaar effect. Om tot significante resultaten te komen, moet dat aantal verhoogd 

worden. 

 Verder zijn van pilot B wederom de gemiddelde totale reactietijden bij het appearing paths-

experiment geanalyseerd. Uit die resultaten bleek dat de reactietijden bij de moeilijk 

gemanipuleerde netwerken significant langer zijn dan die bij de makkelijk gemanipuleerde 

netwerken. Dit resultaat komt overeen met de resultaten die in pilot A gevonden werden. Ook hier is 

het verschil tussen de makkelijke en moeilijke manipulatie dus groot genoeg.  

 Het is belangrijk om bij deze pilot in het achterhoofd te houden dat de tijd die de 

proefpersoon naar verkeerde plaatjes heeft gekeken niet los te koppelen is van de reactietijd die 

wordt genoteerd bij het uiteindelijke plaatje. Ook zouden de proefpersonen, net als bij pilot A, in 

principe alle plaatjes kunnen gaan ‘uitproberen’ door er naar te kijken, en op die manier de kortste 

route vinden. In tegenstelling tot in pilot A is hier echter het aantal pogingen niet te achterhalen. 

Deze factoren kunnen wel effect hebben gehad op de uiteindelijke resultaten. 
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9.2 Feedback proefpersonen 
Uit de feedbackformulieren die de proefpersonen in hebben gevuld en uit hun overige opmerkingen 

direct na het experiment, is gebleken dat bij het changing paths-experiment fixatietijd A (500 ms) het 

best beoordeeld werd. Bij dat experiment focust de proefpersoon dus ongeveer 500 ms op een item 

als hij dat item gekozen heeft. Dit is korter dan de fixatietijd die Griffin (2001) in zijn onderzoek vond. 

Fixatietijd B (650 ms) viel bij het appearing paths-experiment het meest in de smaak. Bij dat 

experiment focust de proefpersoon dus ongeveer 650 ms op het gekozen item. Dit is ongeveer 

dezelfde fixatietijd als de fixatietijd die Griffin (2001) in zijn onderzoek vond. Fixatietijd C (350 ms) 

werd door de proefpersonen bij allebei de experimenten als iets te snel en soms veel te snel ervaren. 

 De proefpersonen zeiden af en toe hinder te ondervinden van het eyetracking-apparaat 

omdat het niet goed (meer) ingesteld stond. Soms bewoog het blauwe vierkantje niet direct mee met 

hun kijkrichting, waardoor ze aangaven te gaan twijfelen of ze de goede keuze hadden gemaakt. Dit 

kan een effect hebben gehad op de fixatietijden. 

 Taal en categorie van fixatietijd hadden weinig effect op de mate van natuurlijkheid in de 

spraak van de proefpersonen. Uit de feedbackformulieren bleek dat bij beide factoren ongeveer 

evenveel proefpersonen hun eigen spraak onnatuurlijk vonden als natuurlijk. 

 

  



32 
 

10. Conclusie 

10.1 Pilot B 
Er zijn, naar aanleiding van pilot B, verschillende aanbevelingen te geven voor het experiment dat de 

uiteindelijke hoofdvraag zal moeten gaan onderzoeken. Deze zijn een aanvulling op de 

aanbevelingen die al gedaan werden in de conclusie van pilot A De hoofdvraag was als volgt:  

“In hoeverre heeft conceptuele complexiteit invloed op vloeiendheid tijdens het spreken van een 

eerste en tweede taal?” 

 

De eerste aanbeveling is dat als het appearing paths-experiment gebruikt zal worden, een fixatietijd 

van 650 ms als uitgangspunt genomen kan worden. Voor het changing paths-experiment kan een 

fixatietijd van 500 ms aangehouden worden. 

 Daarnaast is het aan te raden zo veel mogelijk proefpersonen te betrekken bij het 

experiment. Op die manier worden de verkregen gegevens zo generaliseerbaar mogelijk en is er het 

meeste kans op significante resultaten. Daarbij is het interessant verschillende bevolkingsgroepen, 

zoals mensen met een andere taalachtergrond, met andere opleidingsniveaus of van een andere 

leeftijd, met elkaar te vergelijken. Er kan dan gekeken worden naar de effecten die de conceptuele 

complexiteit heeft op hun vloeiendheid. Ook een deel van een bevolkingsgroep in hun eerste taal en 

een deel in hun tweede taal laten spreken, kan interessante resultaten opleveren. 

 De derde aanbeveling is het changing paths-experiment enigszins te verkorten. Veel 

proefpersonen gaven aan dat experiment te lang en saai te vinden, wat effect kan hebben gehad op 

hun fixatietijden en eventuele disfluencies.  

 Als vierde is het nuttig om een manier te vinden waarop een eventueel ‘gok-effect’ van een 

proefpersoon ook bij het gebruik van een eyetracker in plaats van muiskliks ondervangen kan 

worden. Wellicht is het mogelijk om ook fixatietijden van 500 of 650 ms op een plaatje dat niet bij de 

goede route hoort te verkrijgen. 

 Een extra punt waar rekening mee gehouden moet worden is kleurenblindheid. 

Kleurenblinde personen kunnen namelijk niet te goede benaming geven voor de lijnen en hun 

fixatietijd en disfluencies kunnen daardoor beïnvloed worden. Hier moet dus op gelet worden tijdens 

het selecteren van proefpersonen.  

 Ten slotte zou het interessant zijn om de invloed van de conceptuele moeilijkheid op 

vloeiendheid in taalgebruik te onderzoeken met een compleet ander experiment. Op die manier kan 

onderzocht worden of de gevonden resultaten afhankelijk zijn van de vorm van experimenteren, of 

echt voortkomen uit de manipulatie van de conceptuele moeilijkheid. 

 



33 
 

10.2 Algemeen 
Voor het uiteindelijke onderzoek uitgevoerd zal kunnen worden, moeten er nog een aantal 

netwerken nagelopen worden op de manipulaties van moeilijkheid. Als blijkt dat de netwerken 

daadwerkelijk niet goed gemanipuleerd zijn, moeten ze verwijderd worden uit het experiment. 

Hiermee kan ook direct de lengte van het changing paths-experiment aangepast worden, zodat 

proefpersonen het niet meer te lang zullen vinden duren. Bij het zoeken van proefpersonen zal 

gezocht moeten worden naar niet-kleurenblinde personen. 

Een goed begin is het halve werk en een goed begin is zeker gemaakt. Hierdoor zal het 

spoedig mogelijk zijn een onderzoek naar het effect van conceptuele complexiteit op vloeiendheid in 

eerste en tweede taal uit te voeren. 
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Bijlagen  
Bijlage 1. Volgorde van plaatjes in netwerken appearing paths 
 
Netwerk 1 werktuigen 
doos (A) – verrekijker – hamer – strijkbout – zaag – anker (B) 
 
Netwerk 2 exotische dieren 
olifant (A) – aap – pinguin – zebra – leeuw – giraffe (B) 
 
Netwerk 3 eten 
ananas (A) – peer – banaan – appel – ei – kaas (B) 
 
Netwerk 4 huis 
bed (A) – kussen – stoel – tafel – boek – kaars (B) 
 
Netwerk 5 natuur 
vlinder (A) – spin – blad – zon – boom – bloem (B) 
 
Netwerk 6 normale dieren 
hond (A) –paard – uil – kikker – varken – schildpad (B)  
 
Netwerk 7 kleine werktuigen 
sleutel (A) – schaar – pijp – ring – lucifer – lepel (B) 
 
Netwerk 8 gebouwen 
piramide (A) –brug – huis – kasteel – kerk – iglo (B) 
 
Netwerk 9 vrije tijd 
gitaar (A) – puzzel – bal – skateboard – vlieger – ballon (B)  
 
Netwerk 10 dieren 
hond (A) – schildpad – zebra – paard – leeuw – aap (B) 
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Bijlage 2. Instructies reactietijden 
Changing Paths Experiment: 
 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment worden je netwerken gegeven die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. Het 
beginplaatje is gemarkeerd met de letter A en het eindplaatje met de letter B. Jouw taak is om de 
kortste route aan te geven door op de plaatjes te klikken, beginnend bij plaatje A en eindigend bij 
plaatje B. De gekleurde lijnen kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal zijn; diagonale lijnen kunnen 
elkaar kruisen. De kleur van de lijnen heeft geen betekenis. Voordat je een route aangeeft krijg je de 
gelegenheid om het netwerk te bestuderen en de kortste route uit te stippelen. Er staat hier geen 
tijdsdruk op. 
 
Daarnaast is het in sommige netwerken mogelijk dat de beschikbare paden tijdens het klikken zullen 
veranderen.  Wanneer dit gebeurt moet je opnieuw plannen wat de kortste route is vanaf het punt 
waar je op dat moment gebleven bent.  
 
Zodra je klaar bent om te beginnen met het aanklikken van je gekozen route moet je op de spatiebalk 
drukken. Tijdens het volgen van de route zal een blauw vierkantje je huidige positie in het netwerk 
aangeven. Het blauwe vierkant zal alleen meebewegen als je op de kortste route zit, dus als het niet 
meebeweegt weet je dat je op een verkeerde route zit! 
 
Succes! 
  
 
Appearing Paths Experiment: 
 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment zul je netwerken te zien krijgen die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. Het is 
de bedoeling dat je een route aanklikt gebaseerd op welke items aan elkaar gerelateerd zijn. De 
items kunnen aan elkaar gerelateerd zijn op het gebied van functie en/of betekenis.  
 
Tijdens het betreden van het pad zul je slechts een fragment zien van het totale netwerk. Dit 
fragment bevat de afbeelding van je vorige keuze, de afbeelding van je huidige keuze en de 
afbeeldingen van de items waar je voor je volgende stap uit kunt kiezen. Dus hierin zie je waar je 
vandaan komt, waar je nu bent en waar je heen kunt gaan.  
 
De totale lengte van je gekozen route bevat zes items. Het beginplaatje is gemarkeerd met de letter 
A en het eindplaatje met de letter B. De plaatjes die de route vormen van A naar B moet je zelf 
selecteren. Je hebt altijd 1-4 keuzemogelijkheden; je moet het plaatje kiezen dat het meest 
overeenkomt met het vorige plaatje uit je route. Als er bijvoorbeeld een plaatje van een zebra 
verschijnt en de opties waar je uit kunt kiezen zijn olifant, vlinder en hamer, dan zou je voor olifant 
moeten kiezen. Dit omdat olifant meer overeenkomsten vertoond met zebra dan met hamer (een 
hamer is namelijk een levenloos object) of met vlinder (een vlinder is wel een levend wezen maar 
geen zoogdier). Een ander voorbeeld is als het plaatje een hamer is en de opties zijn zaag en tafel, 
dan moet je kiezen voor de zaag en niet voor de tafel, omdat de zaag ook een gereedschap is en de 
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tafel een meubelstuk. Er zijn geen vooral vastgestelde categorieën voor de plaatjes dus je kiest 
steeds het items die het beste overeen komt met het voorafgaande item. 
 
Om het pad te creëren moet je klikken op de plaatjes. Tijdens het klikken zal er een blauw vierkant 
verschijnen dat je huidige positie in het netwerk aangeeft. Het plaatje van je vorige keuze wordt 
lichtgrijs op het moment dat het blauwe vierkantje naar het volgende plaatje beweegt. De items die 
je niet gekozen hebt zullen van het beeld verdwijnen. Het blauwe vierkantje zal alleen meebewegen 
als je het juiste item hebt gekozen, dus wanneer het vierkantje niet beweegt weet je dat je op de 
verkeerde route zit! 
 
Succes! 
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Bijlage 3. SPSS-output 

Pilot A 
T-toets log gemiddelde reactietijd moeilijk en makkelijk bij appearing paths 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
logtselect_meanD 7,5130 39 ,45699 ,07318 
logselect_meanE 7,3161 39 ,35183 ,05634 
 

 Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1: 
logselect_meanD – 
logselect_meanE 

,19698 ,28293 ,04530 ,10526 ,28869 

 
 
Gemiddelde reactietijd per conditie bij changing paths 
 Mean Std. Deviation N 
logtselect_meanD 7,0165 ,37591 60 
logtselect_meanE 6,8704 ,31850 60 
logtselect_meanNC 6,5708 ,25001 60 
 
 
ANOVA gemiddelde reactietijd per conditie bij changing paths 

 Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
logtselect_meanD 7,017 ,049 6,919 7,114 
logselect_meanE 6,870 ,041 6,788 6,953 
logselect_meanNC 6,571 ,032 6,506 6,635 
 

Source df F Sig. 
Conditie: Sphericity Assumed 2 43.553 0.000 
Error(conditie): Sphericity Assumed  118 - - 

 

 
(I) conditie (J) conditie Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
1 – 2 ,146* ,047 ,009 
1 – 3 ,446* ,054 ,000 
2 – 1 -,146* ,047 ,009 
2 – 3  ,300* ,045 ,000 
3 – 1  -,446* ,054 ,000 
3 – 2    -,300* ,045 ,000 
 
 
ANOVA gemiddelde reactietijd per stap per conditie bij changing paths 
 Mean Std. Deviation N 
logtselect_meanD 7,3522 ,46181 60 
logtselect_meanE 7,1152 ,32703 60 
logtselect_meanNC 6,6351 ,28951 60 
 
Source df F Sig. 
Conditie: Sphericity Assumed 2 89,870 0.000 
Error(conditie): Sphericity Assumed  118 - - 
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(I) conditie (J) conditie Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 
1 – 2 ,237* ,052 ,000 
1 – 3 ,717* ,063 ,000 
2 – 1 -,237* ,052 ,000 
2 – 3  ,480* ,048 ,000 
3 – 1  -,717* ,063 ,000 
3 – 2    -,480* ,048 ,000 

 
Pilot B 
Gemiddeld aantal disfluencies in beide condities 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
nfp_mean_D ,1667 47 ,28018 ,04087 
nfp_mean_E ,1631 47 ,27691 ,04039 
nsp_mean_D 1,0461 47 ,51394 ,07497 
nsp_mean_E ,9894 47 ,69453 ,10131 
nrep_mean_D ,1489 47 ,27195 ,03967 
nrep_mean_E ,1277 47 ,28912 ,04217 
 
 
Significantie van gemiddeld aantal disfluencies 

 Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 nfp_mean_D - 
nfp_mean_E ,00355 ,45906 ,053 46 ,958 
Pair 2 nsp__mean_D - 
nsp_mean_E ,05674 ,70134 ,555 46 ,582 
Pair 3 nrep_mean_D 
– nrep_mean_E ,02128 ,40021 ,364 46 ,717 
 
 
T-toets log gemiddelde van pauzes per stap in beide condities 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
logslipdurmeanD 6,8077 41 ,97033 ,15154 
logslipdurmeanE 6,9191 41 ,79007 ,12339 
 

 Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 logslipdurmeanD 
- logslipdurmeanE -,11142 1,17135 -,609 40 ,546 
 
 
T-toets log gemiddelde reactietijden 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
logtselectmeanD 7,8527 47 ,55561 ,08104 
logtselectmeanE 7,5131 47 ,26582 ,03877 
 

 Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 logtselectmeanD 
- logtselectmeanE ,33960 ,56168 4,145 46 ,000 
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Bijlage 4. Totale reactietijd per stap per conditie 
 
Totale reactietijd per stap moeilijk en makkelijk bij appearing paths 
Stap in netwerk moeilijk(ms) makkelijk (ms) 
2subNW01 5517,33 3458,22 
2subNW02 1641,25 1455,56 
2subNW03 1400,33 1222,22 
2subNW04 1788,44 2168,83 
2subNW05 1529,22 1220,75 
2subNW06 1607,25 937,22 
2subNW07 1597,25 1320,33 
2subNW08 1654,33 1804,42 
2subNW09 4442,89 2021,67 
2subNW10 1636,25 1687,33 
3subNW01 5625,78 2631,17 
3subNW02 2425,89 1537,33 
3subNW03 1175,78 1079,17 
3subNW04 2069,17 1727,89 
3subNW05 2647,92 1683,44 
3subNW06 1491,33 1072,67 
3subNW07 2481,58 1817,22 
3subNW08 1470,25 1254,89 
3subNW09 1945,44 2680,08 
3subNW10 1018,89 1114,42 
4subNW01 2812,00 2252,78 
4subNW02 1540,67 2332,33 
4subNW03 1141,11 1123,83 
4subNW04 1657,56 1499,50 
4subNW05 2297,83 1866,22 
4subNW06 1485,89 1369,58 
4subNW07 1913,44 1861,58 
4subNW08 1048,67 1059,92 
4subNW09 1339,67 1391,50 
4subNW10 792,42 770,89 
5subNW01 2797,00 1597,11 
5subNW02 1455,48  
5subNW03 3108,08 2431,44 
5subNW04 3626,00 1850,67 
5subNW05 1919,11 1554,50 
5subNW06 1097,11 1256,92 
5subNW07 2118,11 1626,58 
5subNW08 1299,42 898,22 
5subNW09 1861,75 917,78 
5subNW10 867,89 793,17 
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Bijlage 5. Afzonderlijke netwerken en gemiddelde reactietijden changing 
paths-experiment 
 
Verschil tussen moeilijke en makkelijke conditie in gemiddelde reactietijd, van grootste verschil 
naar kleinste verschil 
Netwerkr Gemiddeld 

moeilijk 
Gemiddeld 
makkelijk 

Gemiddeld geen 
verandering 

Verschil makkelijk - moeilijk 

18 1661,50 2301,83 851,62 -640,33 
21 2239,00 2624,79 901,81 -385,79 
58 1284,28 1633,13 1073,14 -348,85 
2 1421,78 1756,67 566,76 -334,89 
5 1933,39 2257,33 780,24 -323,94 
47 2397,67 2710,50 552,19 -312,83 
11 1094,22 1326,25 900,05 -232,03 
42 937,22 1152,67 488,90 -215,44 
29 829,05 974,78 1222,21 -145,73 
32 2089,29 2223,43 868,78 -134,14 
23 901,24 1017,28 730,13 -116,04 
19 752,67 823,94 566,04 -71,28 
49 1184,72 1249,29 628,57 -64,57 
33 1949,13 2003,10 1410,11 -53,97 
55 908,62 934,72 742,92 -26,10 
41 994,17 1019,76 657,22 -25,60 
38 1105,95 1128,50 887,96 -22,55 
28 1678,78 1688,46 586,90 -9,68 
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Bijlage 6. Instructies spraakexperimenten Nederlands en Engels 

Appearing Paths Experiment Nederlands: 
 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment zal je netwerken te zien krijgen die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. Het is 
de bedoeling dat je een route beschrijft gebaseerd op welke items aan elkaar gerelateerd zijn. De 
items kunnen aan elkaar gerelateerd zijn op het gebied van functie en/of betekenis. Je spraak zal 
opgenomen worden gebruik in een ander experiment. In dit andere experiment zal iemand aan de 
hand van jouw beschrijving de route moeten natekenen. 
 
Tijdens je beschrijving zal je slechts een fragment zien van het totale netwerk. Dit fragment bevat de 
afbeelding van je vorige keuze, de afbeelding van je huidige keuze en de afbeeldingen van de items 
waar je voor je volgende stap uit kunt kiezen. Dus hierin zie je waar je vandaan komt, waar je nu bent 
en waar je heen kunt gaan. Het is belangrijk om zo vloeiend mogelijk te spreken tijdens je 
beschrijving omdat de deelnemer aan het andere experiment niet mag merken dat jij het netwerk 
slechts in fragmenten ziet. 
 
De totale lengte van je gekozen route bevat zes items. Het beginplaatje is gemarkeerd met de letter 
A en het eindplaatje met de letter B. De plaatjes die de route vormen van A naar B moet je zelf 
selecteren. Je hebt altijd 1-4 keuzemogelijkheden; je moet het plaatje kiezen die het meest overeen 
komt met het vorige plaatje uit je route. Als er bijvoorbeeld een plaatje van een zebra verschijnt en 
de opties waar je uit kunt kiezen zijn olifant, vlinder en hamer, dan zou je voor olifant moeten kiezen. 
Dit omdat olifant meer overeenkomsten vertoond met zebra dan met hamer (een hamer is namelijk 
een levenloos object) of met vlinder (een vlinder is wel een levend wezen maar geen zoogdier). Een 
ander voorbeeld is als het plaatje een hamer is en de opties zijn zaag en tafel, dan moet je kiezen 
voor de zaag en niet voor de tafel, omdat de zaag ook een gereedschap is en de tafel een 
meubelstuk. Er zijn geen vooral vastgestelde categorieën voor de plaatjes dus je kiest steeds het 
items die het beste overeen komt met het voorafgaande item. 
 
Tot slot zal er tijdens je omschrijving een blauw vierkant verschijnen dat je huidige positie in het 
netwerk aangeeft.  Om het pad te creëren moet je je ogen fixeren op de plaatjes, je selecteert 
namelijk een plaatje door ernaar te kijken. Het plaatje van je vorige keuze wordt licht grijs op het 
moment dat het blauwe vierkantje naar het volgende plaatje beweegt. De items die je niet gekozen 
hebt zullen van het beeld verdwijnen. Het blauwe vierkantje zal alleen bewegen als je het juiste item 
hebt gekozen, dus wanneer het vierkantje niet beweegt weet je dat je op de verkeerde route zit! 
 
Succes! 
 
 

  



44 
 

Appearing Paths Experiment Engels: 
  
Dear Participant, 
  
Thank you for participating in this experiment! 
  
In this experiment, you will be given networks consisting of pictures and colored lines. Your task will 
be to describe a path that follows only items which are related based on their function and/or 
meaning. Your speech will be recorded for use in another experiment. In this other experiment, a 
listener has to draw the paths you described. 
 
At each moment in your description, you will see only a fragment of the network. This fragment will 
include the previous picture you were on, the current picture, and the alternatives for the next 
picture. Ideally, the listener should not be aware that you have only a fragment. It is therefore very 
important to make your speech as smooth and continuous as possible. 
  
The total length of the path you choose contains six items. The first picture will be marked with an A 
and the last picture with a B. The pictures in between, you will need to choose yourself. You will 
always have 1-4 alternatives to choose from; you should choose the one that is most related to the 
previous one. For example, if there is a picture of a zebra and the options are elephant, butterfly, and 
hammer, the choice would be elephant, as it is more closely related to zebra than hammer (which is a 
non-living object) and butterfly (which is a living creature, but not a mammal). Similarly, if the picture 
is hammer, and the options are saw and table, you should choose saw (which is also a tool) rather 
than table (which is furniture). There are no designated categories for the pictures, but you should 
try to choose the one that matches the best. 
  
Finally, throughout your description, a blue box will highlight your current position on the network. 
You have to focus your eyes on the pictures in the network to create your path, as you select a 
picture by looking at it.  The picture you have previously choosen will fade out to a light grey when 
the blue box moves to the next picture. The items you do not include in your path will disappear 
from the screen. The blue box will only move with you if you have chosen the correct item; so if it 
does not move, you will know you are on the wrong path! 
  
Good luck! 
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Changing Paths Experiment Nederlands: 
 
Beste deelnemer, 
 
Bedankt voor het deelnemen aan dit experiment! 
 
In dit experiment worden je netwerken gegeven die bestaan uit plaatjes en gekleurde lijnen. Jouw 
taak is het beschrijven van de kortste route tussen twee plaatjes. We vragen je om zowel de kleuren 
van de lijnen als de omschrijving van de plaatjes te noemen in je beschrijving. Dit is belangrijk omdat 
je spraak opgenomen zal worden voor gebruik in een ander experiment. In het andere experiment 
zal de luisteraar aan de hand van jouw beschrijving de route moeten natekenen.  
 
Het beginplaatje is gemarkeerd met de letter A en het eindplaatje met de letter B. Jouw taak is om 
de kortste route te beschrijven beginnend bij A en eindigend bij B, terwijl je elk plaatje wat je 
tegenkomt beschrijft. De gekleurde lijnen kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal zijn; diagonale 
lijnen kunnen elkaar kruisen. Voordat je een route beschrijft krijg je de gelegenheid om het netwerk 
te bestuderen en de kortste route te plannen. Er staat hier geen tijdsdruk op. 
 
Daarnaast is het in sommige netwerken mogelijk dat de beschikbare paden tijdens je beschrijving 
zullen veranderen.  Wanneer dit gebeurt moet je opnieuw plannen wat de kortste route is vanaf het 
punt waar je op dat moment gebleven bent. Het is belangrijk om je spraak zo vloeiend mogelijk laten 
verlopen wanneer je merkt dat er een route verandert. Het i s namelijk niet de bedoeling dat de 
luisteraar, die deelneemt aan het andere experiment, merkt dat het oorspronkelijke pad verandert is. 
 
Zodra je klaar om te beginnen met het omschrijven van je gekozen route moet je op de spatiebalk 
drukken. Om het pad te creëren moet je je ogen fixeren op de plaatjes, je selecteert namelijk een 
plaatje door ernaar te kijken. Tijdens je omschrijving zal een blauw vierkantje je huidige positie in het 
netwerk aangeven. Het blauwe vierkant zal alleen meebewegen als je op de kortste route zit, dus als 
het niet meebeweegt weet je dat je op een verkeerde route zit! 
 
Succes! 
  

 
 
 
 



46 
 

Changing Paths Experiment Engels: 
  
Dear Participant, 
  
Thank you for participating in this experiment! 
  
In this experiment, you will be given networks consisting of pictures and colored lines. Your task will 
be to describe the shortest path between two of the pictures. We ask you to include the colors of the 
lines as well as the pictures in your description. This is important, because your speech will be 
recorded for use in another experiment. In this other experiment, a listener has to draw the paths 
you described. 
  
The beginning picture is marked with the letter A and the ending picture with the letter B. Your task 
is to describe the shortest path, starting from A and working your way to B, while you describe every 
picture you come across. The colored lines might be horizontal, vertical, or diagonal; diagonal lines 
might cross each other. Before describing a path, you will be given a chance to familiarize yourself 
with the network and to find the shortest path. There is no time pressure in doing this.  
 
Additionally, in some of the networks, the available paths will change during your description. If this 
occurs, you will need to finish the path continuing at the point where the change occurred. Ideally, 
the listener, who will participate in the other experiment, should not be aware of where a change has 
occurred. It is therefore very important to make your speech as smooth and continuous as possible. 
  
Once you are ready to begin your description, you must press the space bar. You have to focus your 
eyes on the pictures in the network to create your path, as you select a picture by looking at it. 
Throughout your description, a blue box will highlight your current position on the network. The blue 
box will only move with you if you are on the shortest path; so if it does not move, you will know you 
are on the wrong path! 
  
Good luck!   
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Bijlage 7. Voorbeeld plaatjes 

 

  



48 
 

Bijlage 8. Een van de feedbackformulieren Nederlands 

 


