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SAMENVATTING 

Chat is een oud, maar steeds populairdere vorm van computer-gemedieerde 

communicatie aan het worden. Toch limiteren de interfaces en discoursstructuren 

van chatomgevingen de frequentie waarin het chatgesprek als coherent ervaren 

en beter begrepen wordt. Dit onderzoek beoogt een beter beeld te krijgen van de 

invloed van structuurmanipulaties in multi-party chatconversaties op de 

discourscoherentie en het online tekstbegrip. De chatconversatie die hiervoor is 

gebruikt ging over een nieuwe functie van Dropbox, genaamd ‘Hackpad’, en is 

afkomstig van Tweakers.net. De chatconversatie is gemanipuleerd op de 

presentatievorm en aanwezigheid van addressivity-signalen, wat resulteerde in de 

creatie van drie verschillende tekstversies: een op onderwerp gebaseerde tekst en 

een op tijd gebaseerde tekst met en zonder addressivity-signalen. De teksten 

werden samen met een vragenlijst afgenomen door zestig participanten en gelijk 

over dit aantal verdeeld. De ANOVA analyses op de data die uit de vragenlijsten 

voortkwamen lieten zien dat het op onderwerp gebaseerde chatgesprek als het 

meest coherent werd gezien en dat ook de aanwezigheid van addressivity een 

positief effect had op de mate waarin men het gelezen chatgesprek als coherent 

beoordeelde. Hoewel er niet louter significante effecten op het tekstbegrip 

aangetoond konden worden, geven de resultaten een ondersteuning voor de 

positieve consequenties van coherentiebevorderende structuur in chat logs.    
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1. Introductie 
 

1.1. Computer-Mediated Communication (CMC) 

Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Media:Tijd’ (2014) van het Sociaal en Cultureel Plan 

Bureau (SCP) en drie samenwerkende organisaties voor mediabereiksonderzoek (NLO, NOM en SKO1) 

is gebleken dat Nederlanders meer dan de helft van de tijd dat zij wakker zijn aan media besteden. 

Dagelijks wordt er namelijk 8 uur en 20 minuten besteed aan mediagebruik. Hiervan wordt 

gemiddeld meer dan een uur besteed aan de communicatie met online media.   

  Dit aantal verschilt sterk per leeftijdscategorie. Waar 65-plussers dagelijks minder dan een 

half uur communiceren met media, zijn jongeren tussen de dertien en negentien jaar maarliefst twee 

uur en elf minuten per dag bezig met het communiceren met media.  Het dagelijks meest gebruikte 

communicatie-instrument is de smartphone (gemiddeld 27 minuten per dag), daarna volgen de 

laptop (gemiddeld 15 minuten per dag) en de PC (gemiddeld 14 minuten per dag).    

Uit deze cijfers van het ‘Media:Tijd onderzoek’ blijkt dat online media tegenwoordig van 

groot belang zijn voor de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Deze manier van 

communiceren,  in een interactie van twee of meerdere personen via computers, wordt door Susan 

Herring (1996) computer-mediated communication (CMC) genoemd. Tegenwoordig gebruikt Herring 

ook de term computer-mediated discourse (CMD), waar de focus meer wordt gelegd op taal en de 

sociale context waarin taaluitingen plaatsvinden (Van den Berg, 2004). Vandaar dat binnen de 

discoursanalyse deze benaming wordt geprefereerd (Herring, 2008). Discoursanalyse behelst een 

serie interpretatieve technieken waarbij men vertogen probeert te analyseren. (Van den Berg, 2004). 

Omdat dit onderzoek niet in deze traditie past, zal er hier worden vastgehouden aan de term 

computer-mediated communication, oftewel CMC.  

 CMC leent zich voor zowel individuele (‘one-to-one’) als massacommunicatie (‘one-to-many’, 

‘many-to-many’). Zo is het mogelijk om iemand persoonlijk een bericht te sturen, maar ook om naar 

meerdere personen tegelijk een bericht te sturen (Dasgupta, 2006). Dit onderzoek zal zich richten op 

multi-party dialogues, een vorm van massacommunicatie (‘many-to-many’), waarbij in een interactie 

van meerdere partijen, individuen berichten uitwisselen over één of meerdere onderwerpen. 

Meerdere verschillende interacties zijn mogelijk, waardoor het topic van de conversatie andere 

vormen kan aannemen (Nijholt et al., 2009).  

  CMC is voornamelijk text-based, de berichten die getypt worden op de computer zijn in de 

vorm van tekst gevisualiseerd op het computerscherm van de communicatieve partners (Herring, 

2008). Een groot deel van deze computer-gemedieerde communicatiesystemen kenmerken zich aan 

one-way transmission, wat wil zeggen dat de communicatieve partners het productieproces van 

elkaars berichten niet kunnen zien. Ze zien alleen het verzonden bericht op hun eigen scherm 

                                                             
1 NLO = Nationaal Luister Onderzoek  
NOM = Nationaal Onderzoek Multimedia 
SKO = Stichting Kijkonderzoek 



  Jan Schenkels - 3820459 

 
4 

verschijnen (Herring, 2008). Bij face-to-face communicatie produceert en zendt de spreker het 

bericht tegelijkertijd, terwijl dit bij computer-gemedieerde communicatie twee verschillende 

handelingen zijn (Shönfeldt & Golato, 2003).  

Deze eigenschap van de meeste vormen van CMC leidt ertoe dat bijbehorende uitingen binnen 

de multi-party dialogue niet naast elkaar staan en ‘verstoord’ kunnen worden door één of meerdere 

(potentieel) irrelevante berichten. De fysieke beurtnabijheid (de twee berichten die achter elkaar 

staan) is dus niet hetzelfde als de functionele beurtnabijheid (de twee inhoudelijk bij elkaar horende 

berichten). Dit verschijnsel wordt ook wel disrupted turn adjacency genoemd (Herring, 1999; Herring, 

2008) en komt voor doordat berichten pas geplaatst worden wanneer ze ontvangen worden door het 

computersysteem. Door vertraging in de berichtoverdracht binnen dat systeem kunnen inhoudelijk 

bij elkaar horende berichten in een verkeerde volgorde bij de ontvangers verschijnen.  

Dit zorgt voor gefragmenteerde interactie; het wordt daarom nog gecompliceerder om de 

interactie tussen sprekers goed te laten verlopen, wat ervoor kan zorgen dat er op sommige 

berichten niet wordt gereageerd (Herring, 1999). Hierdoor kan het voorkomen dat er binnen de 

conversatie een ‘gat’ kan ontstaan tussen de uiting van de ene spreker en het antwoord van de 

andere spreker (Greenfield & Subrahmanyam, 2003). Herring (1999) noemt dit verschijnsel ook wel 

een narrative gap. 

Een ander nadeel van het one-way transmission karakter van (de meeste vormen) van CMC is 

dat het simultane feedback onmogelijk maakt. Dit komt doordat er een gebrek bestaat aan (non-

verbale) audiovisuele cues, zoals oogcontact, gebaar, houding en blikrichting. Deze cues kunnen de 

deelnemers van CMC gebruiken om aan te geven tegen wie er gepraat wordt en wanneer de beurt 

overgenomen kan worden. Wanneer dergelijke cues ontbreken, kan de communicatieve partner niet 

zien wanneer er een bepaalde beurt kan worden overgenomen (Herring, 1999). De deelnemer kan 

daarnaast het constructieproces van een bericht niet zien, waardoor er geen sprake kan zijn van een 

turn constructional unit (TCU) (Shönfeldt & Golato, 2003). Hierdoor kan er in CMC-interacties 

regelmatig overlap ontstaan en kunnen berichten slechter op elkaar afgestemd worden (Herring, 

1999).  

Op interactioneel gebied maakt Herring (2008) een onderscheid tussen synchrone en 

asynchrone vormen van CMC. De twee vormen van CMC verschillen in het feit dat asynchrone CMC 

tijdsonafhankelijk is; de communicatieve partners hoeven niet tegelijk aanwezig (ingelogd) te zijn om 

de communicatie te bewerkstelligen. Bij synchrone CMC is dit echter wel een vereiste. Discussie fora, 

social media websites en e-mail zijn voorbeelden van asynchrone CMC. Real time chat en videobellen 

(bijvoorbeeld ‘Skype’) zijn voorbeelden van synchrone CMC (Erkens et al., 2002).     

1.2. Chatgesprekken &  Chatrooms 

Dit onderzoek zal zich richten op asynchrone CMC. De vorm van CMC dat onderzocht gaat worden is 

(asynchrone) chat. Er is besloten om de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘chat’ te hanteren: 

informele, spontane en ongedwongen conversaties die een minimaal aantal van twee deelnemers 



  Jan Schenkels - 3820459 

 
5 

kennen (Greenfield & Subrahmanyam, 2003).  De deelnemers hoeven niet tegelijkertijd aanwezig te 

zijn om de communicatie te bewerkstelligen en er is sprake van een one-way transmission.  

De globalisatie en interactiviteit van het internet heeft ervoor gezorgd dat er met 

chatcommunicatie een taal ontstond die zich onderscheidde van de taal die men gewend was. 

Chatcommunicatie is namelijk te beschouwen als een hybride vorm van geschreven en gesproken 

taal (Greenfield & Subrahmanyam, 2003; Schönfeldt & Golato, 2003; OECD, 2011). Het vindt 

weliswaar plaats in een geschreven medium, maar kenmerkt zich door veel stilistische functies, die 

ontleend zijn aan gesproken taal.  

Chat conversaties bestaan namelijk vaak uit korte, incomplete, incorrecte en grammaticaal 

simpele zinnen (Herring, 1996). De chattaal is onder andere te kenmerken aan de aanwezigheid van 

contracties (“txt”), orale spellingen (“sgool”), numerieke homofonen (“w8”), letterwoorden (“LOL”) 

(Kemper, 2011), emoticons ( “:-)“ ) en backchannels (*grijnst*) (Herring, 1999). Deze 

taalvervormingen worden vaak uitgevoerd om de chattaal enigszins een oraal karakter te geven 

(Herring, 1999), sociale relaties op te bouwen (Thurlow, 2003), berichtlengte te besparen (Ling, 2004) 

of om simpelweg plezier te hebben met taal (Crystal, 2008). 

Chatconversaties vinden plaats in online chatrooms: virtuele communicatieomgevingen waar 

meerdere opeenvolgende sprekers participeren in conversaties en interacties over één of meerdere 

topics (Greenfield & Subrahmanyam, 2003). De zojuist omschreven multi-participant dialogues 

vinden hier plaats en zijn zichtbaar voor alle deelnemers van de conversatie. In tegenstelling tot face-

to-face conversaties zijn gesprekken in online chatrooms dus ‘tekst-based’ en daardoor te volgen en 

terug te lezen. Dit wordt ook wel conversational persistence genoemd (Herring, 1999).  

In de meeste chatrooms is het voor de participanten een vereiste om je te registreren en een 

nickname (schermnaam) aan te maken (Greenfield & Subrahmanyam, 2003). Met een nickname kan 

de identiteit van de participant anoniem blijven. Deze anonimiteit zorgt ervoor dat de deelnemer 

vrijer is in de uitingen die hij binnen het betreffende online netwerk doet (SCP, 2006). Er hoeft 

minder aan sociale verwachtingen te worden voldaan en dit reduceert mogelijke problemen van 

schaamte en drempelvrees (Van der Pool & Admiraal, 2003). Veen en Jacobs (2005) spreken ook wel 

van een ‘online identiteit’, die zelf door de deelnemer gecreëerd en onderscheiden wordt van zijn 

werkelijke (offline) identiteit.   

Wil het gesprek zo synchroon mogelijk verlopen, dan is het van belang dat alle deelnemers 

ingelogd zijn op de server van de online chatroom en actief aan de conversatie meedoen. Wanneer 

dit namelijk niet het geval zou zijn, dan kan het voorkomen dat een reactie op een bepaalde vraag 

misschien wel dagen op zich laat wachten of zelfs helemaal niet zal verschijnen. Er ontstaan grote 

‘gaten’ in de sequentie en dit leidt tot een grotere intensiteit van (verschillende) interacties binnen 

de online chatroom (Herring, 1999). Een chatroom-interactie kan volgens Schönfeldt & Golato (2003) 

daarom ook wel gezien worden als een multifocused interaction, met daarin meerdere focused 

interactions. In de paragraaf 1.4. zullen deze multifocused interactions nader beschouwd worden.       
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Er zal onder andere gekeken worden naar interactionele coherentie en incoherentie en de mogelijke 

consequenties hiervan.  

Het verzenden en ontvangen van korte en grammaticaal incorrecte tekstberichten in online 

chatrooms (ook wel chat logs of discussion boards) wordt een steeds gebruikelijkere bezigheid (Pew 

Research Center, 2010). De nieuwe taalvormen en tekstpresentaties die hiermee gepaard gaan 

vragen om een andere en vaak grote beheersing van tekstbegrip (OECD, 2011). Deze ‘online’ vorm 

van tekstbegrip zal in de volgende paragraaf nader besproken worden. 

1.3. Tekstbegrip in CMC 

Tegenwoordig staat vrijwel alle informatie online en men wordt gezien als functioneel ongeletterd 

als daar niet mee omgegaan kan worden.  Internet is een onmisbaar onderdeel van het leven van ‘de 

nieuwe generatie’ geworden (Clemens, 2014).  Lindström en Seybold (2003) beschrijven deze 

generatie als volgt:  

“This is the first generation born with a mouse in their hands and a computer screen as their window 

on the world. Tweens understood icons before they could read. They now surf the Net with an ease 

and speed that belongs only to those who are at home in cyberspace.”  

(Lindström & Seybold, 2003; p.24). 

Van deze jongeren, die opgegroeid zijn met internet, wordt dan ook automatisch verwacht 

dat zij goed zijn in het gebruiken van internet en het begrijpen van de informatie die erop staat. 

Volgens Prensky (2001) is dit een mythe; jongeren die goed zijn in het gebruiken van digitale media 

hoeven niet per se ook een groot online tekstbegrip te hebben.  Onder meer het PISA-onderzoek uit 

2009 (OECD, 2011) en het  grootschalige Amerikaanse onderzoek ‘ORCA Online Reading 

Comprehension Assesment’ (Coiro & Kennedy, 2011; Leu et al., 2013) ondersteunen dit. Uit de 

resultaten van beide onderzoeken was af te leiden dat deze jongeren moeite hebben met het 

begrijpen van online teksten.     

 Online tekstbegrip is iets anders dan offline tekstbegrip (OECD, 2011; Coiro, 2011). De studies 

van Clariana en Wallace (2002) en Coiro (2011) vergeleken de twee vormen van tekstbegrip met 

elkaar door een online –en offline tekstbegriptoets te construeren. Daaruit bleek dat er participanten 

waren die heel hoog scoorden op offline tekstbegrip, maar tegelijkertijd heel laag scoorden op online 

tekstbegrip (en omgekeerd).   

Onder andere dit onderzoek van Coiro (2011) wijst erop dat online teksten andere 

tekstkenmerken hebben die aanvullende vaardigheden vragen voor het begrijpen van digitale 

informatie (Coiro, 2011; Cosgrove et al., 2011). Te denken valt aan de zojuist genoemde 

karakteristieken van chatrooms (zie paragraaf 1.2.). De chatteksten hebben vaak een multimediaal 

karakter (een combinatie van tekst en beeld) en bestaan vaak uit korte, incomplete, incorrecte en 

complexe zinnen. Daarnaast worden veel van de online teksten in interactie met meerdere lezers  

opgebouwd, waardoor ze een dynamisch karakter kunnen krijgen en de structuur nog complexer kan 

worden gemaakt.  
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Clemens (2014) beargumenteerd in het ‘Levende Talen Magazine’ dat het van belang is om de 

nieuwe tekststructuren van online teksten te leren herkennen, begrijpen en gebruiken en refereert 

daarbij vooral naar het onderwijs in Nederland. Volgens Clemens houdt het Nederlands onderwijs 

nog te weinig rekening met het online tekstbegrip en zou het landen als de Verenigde Staten en 

Australië als voorbeeld moeten zien, waarbij online geletterdheid een standaard onderdeel is van het 

leersysteem (Clemens, 2014; Leu et al., 2013).   

 

1.4. Interactionele Coherentie in CMC 

Tijdens het (online) lezen van een tekst maakt de lezer een mentale representatie van de betekenis 

van de tekst (Kintsch, 1998). Een belangrijke voorwaarde voor het begrijpen van de tekst is dat de 

betreffende tekst coherent is (Noordman & Vonk, 1997; Sanders & Noordman, 2000). Wanneer de 

tekst namelijk niet voldoende samenhangt, kost het de lezer meer moeite om er een goede mentale 

representatie van te maken en daarmee informatie uit de tekst te halen (Schellens & Steehouder, 

2008).  

Met ‘coherentie’ wordt de samenhang tussen verschillende teksteenheden bedoeld. Binnen 

het onderzoek naar coherentie wordt er een onderscheid gemaakt tussen referentiële en relationele 

coherentie. Bij referentiële coherentie wordt er naar de verwijzingen tussen zinnen gekeken. Er wordt 

dan in de zin verwezen naar een referent, die zowel fictief als echt kan zijn. Bij relationele coherentie 

wordt echter nagegaan welke betekenisrelaties er tussen verschillende tekstdelen bestaan. 

Voorbeelden van dergelijke betekenisrelaties zijn causale relaties, middel-doel verbanden en 

tegenstellingen (Schellens & Steehouder, 2008).   

Dit onderzoek zal zich vooral richten op referentiële coherentie. Eén van de vele 

communicatiewetenschappers die hier onderzoek naar heeft gedaan is Susan Herring (1999). Volgens 

Herring zullen aangrenzende paardelen in een chatconversatie op één of andere manier aan elkaar 

moeten relateren. Grice noemt dat het principe van relevantie, toegespitst op CMC wordt dat ook 

wel sequential relevance genoemd (Grice, 1975; Schegloff & Sacks, 1973). In gesproken taal is het 

meestal zo dat de op elkaar volgende uitingen bij elkaar horen. In computer-mediated multi-party 

dialogues wordt dit principe van relevantie echter vaak geschonden, waardoor er sprake kan zijn van 

interactionele incoherentie (Herring, 2008).  

Volgens Herring (1999) zijn twee in paragraaf 1.1. beschreven eigenschappen van asynchrone 

CMC hier de oorzaak van, namelijk het gebrek aan gelijktijdige feedback door het gebrek aan 

audiovisuele cues en een verstoorde beurtnabijheid (disrupted turn adjacency) door het one-way 

transmission karakter van vele computer-gemedieerde communicatiesystemen. Maar is het wel 

daadwerkelijk een probleem wanneer er in een chat-interactie twee inhoudelijk aan elkaar 

gerelateerde beurten ver van elkaar afstaan? Volgens Herring (2008) niet altijd. Deelnemers aan een 

chatconversatie hebben namelijk meerdere manieren om beurtwisselingen te organiseren en 

sequentiële coherentie te creëren en op die manier om te gaan met het gebrek aan gelijktijdige 

feedback en disrupted adjacency (Herring, 1999; Herring, 2008).   
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Allereerst kunnen computer-gemedieerde teksten veel kenmerken van oraliteit hebben en daardoor 

het gebrek aan audiovisuele cues enigszins beperken. Door fysieke acties en emoties tekstueel uit te 

drukken laten de communicatieve partners het vermogen zien om het computermedium aan te 

passen aan hun expressieve behoeften. Zo kan grijnzen en lachen duidelijk worden gemaakt door 

backchannels (Herring, 1999), zoals *grijnst*. Gezichtsuitdrukkingen kunnen daarnaast zichtbaar 

worden gemaakt door emoticons, geconstrueerd door een combinatie van leestekens. Zo staat ’ :-) ‘ 

voor een blij gezicht en laat de spreker zien dat hij of zij vrolijk is of de uiting vriendelijk bedoeld 

(Herring, 2008).  

Daarnaast hebben deelnemers van multi-party dialogues (chatroom-conversaties) met 

addressivity (Werry, 1996; Herring, 1999), linking en quoting (Herring, 1999; Herring, 2008) manieren 

om inhoudelijk aan elkaar gerelateerde uitingen samen te brengen, ondanks dat ze verstoord worden 

door potentieel irrelevante berichten (Herring, 1999).  

Bij linking benadrukt de spreker, meestal in de eerste zin, op welk bericht hij of zij in wilt 

gaan door expliciet naar de betreffende inhoud te refereren (Herring; 1999; Herring, 2008). Hier is 

bijvoorbeeld sprake van bij de volgende zin: “Ik zou graag in willen gaan op het bericht van 

Miranda124 over het milieubeleid van Utrecht.”  

Quoting wordt gezien als een andere vorm van linking. Bij quoting refereert een deelnemer 

naar de inhoud van een ander bericht door het betreffende tekstgedeelte en de nickname van de 

deelnemer in kwestie bovenaan zijn of haar eigen bericht te herhalen, om daar vervolgens een 

respons op te kunnen geven (Herring; 1999; Herring, 2008). Ter verduidelijking het volgende 

voorbeeld: 

“Op 13:20 schreef Miranda124:  

De milieuvervuiling in de binnenstad van Utrecht is in de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. Ik vind 

dat echt niet kunnen. 

> Ik ben hier helemaal mee eens, hier moet snel wat aan gedaan worden!” 

Bij addressivity-signalen refereert de spreker naar de naam (of nickname) van de ontvanger, 

zodat diegene weet dat het bericht voor hem of haar bedoeld is. Ook dit gebeurt bovenaan het 

geconstrueerde bericht (Herring, 1999; Herring, 2008). De addressivity-signalen zijn te herkennen 

aan een ‘@-symbool’, gevolgd door de nickname (bijvoorbeeld “@Tim-1993”) en worden daarom 

ook wel betiteld als @tags (Werry, 1996; White, 2010). Er is een hoog niveau van addressivity vereist 

in multi-participant CMC omgevingen, omdat de aandacht van de geadresseerde bij elke uiting 

heroverd moet worden (Honeycutt & Herring, 2009). Chatconversaties zonder addressivity-signalen 

hebben dan een grote kans op het ontstaan van narrative gaps (Herring, 2008).  

Linking, quoting en addressivity worden samen betiteld als cross-turn reference en maken het 

dus voor deelnemers aan multi-party dialogues mogelijk om met disrupted adjacency om te gaan en 

daarmee interactionele coherentie te handhaven (Herring, 1999; Herring, 2008; Greenfield & 

Subrahmanyam, 2003). Deze functie wordt door Herring (1999) omschreven als virtual adjacency en 
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zal in dit onderzoek onder de loep worden genomen. Hierbij zal er specifiek gericht worden op 

addressivity en zullen linking en quoting buiten beschouwing worden gelaten.  

 

Voorgaand onderzoek heeft zich voornamelijk gefocust op de invloed van chat als een 

medium op de linguïstische aspecten van uitingen, bijvoorbeeld de invloed van het orale karakter en 

gebruik van emoticons in chat. In mindere mate werd er aandacht besteed aan de discoursstructuren 

binnen chatgesprekken (Holmer, 2008). Neem bijvoorbeeld interactionele coherentie. Hoewel 

incoherentie één van de meest voor de hand liggende kenmerken is van computer-mediated multi-

party dialogues, hebben maar weinig studies de eigenschappen en effecten van deze 

discoursstructuren geanalyseerd (bijvoorbeeld Herring & Kurtz, 2006; Smith & Cadiz, 2000; McDaniel 

et al., 1996).    

 

1.5. Onderzoeksvraag & Hypotheses 

 

Dit onderzoek zal een toevoeging zijn op dit beperkte aantal studies naar discoursstructuren binnen 

chatgesprekken. Er zal gekeken worden naar het effect van cross-turn reference - en in het specifiek 

addressivity - op het handhaven van interactionele coherentie en vooral de relatie met tekstbegrip 

zal onder de aandacht worden genomen. De onderzoeksvraag luidt als volgt:  

Wordt een asynchroon multi-party chatgesprek daadwerkelijk als coherent ervaren en beter begrepen 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van addressivity?  

 

Er zal dus geprobeerd worden een beter beeld te kunnen krijgen van het effect van 

addressivity door discourscoherentie en tekstbegrip te meten in chatgesprekken. De 

verschijningsvorm van het chatgesprek die geanalyseerd zal gaan worden is een webforum. Hierbij 

wordt er verwacht dat de aanwezigheid van addressivity een positief effect zal hebben op het 

tekstbegrip en het hanteren van discourscoherentie. Aangezien discourscoherentie en tekstbegrip zo 

met elkaar verweven zijn (Kintsch, 1988), is ervoor gekozen om de invloed van addressivity op deze 

twee variabelen niet met twee aparte hypotheses, maar met één hypothese te meten. 

Hypothese 1: De aanwezigheid van addressivity in chatgesprekken leidt tot een verbetering van de 

discourscoherentie en het tekstbegrip.   

Naast de aanwezigheid van addressivity-signalen kan de manier waarop een webforum is 

gepresenteerd ook van invloed zijn op de discourscoherentie en het tekstbegrip. De uitingen binnen 

een chat log kunnen op basis van tijd (time-based) of op basis onderwerp geordend zijn (threaded). 

De threaded mode is de presentatievorm waarin vele webfora tegenwoordig verschijnen. Het 

is ook wel te beschouwen als een invoering van de aanbevelingen van Herring (1999), die pleitte naar 

meer structuur in multi-party interacties. Door de ordening op onderwerp staan veel inhoudelijk aan 

elkaar gerelateerde uitingen bij de threaded tekstversie bij elkaar, wordt de mogelijkheid tot 

onderbrekingen van beurtsequenties geëlimineerd en kan er vaak gesproken worden van 

interactionele coherentie (Smith & Cadiz, 2000).  
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De time mode kenmerkt zich echter aan een sequentieel incoherent karakter, aangezien 

verschillende uitingen in het forum zijn geordend op basis van de tijd waarin zij het forum bereikten. 

Hierdoor kan het zijn dat er vaak sprake is van disrupted adjacency  en kunnen er binnen een 

bepaalde tijdsperiode verschillende onderwerpen en gesprekken plaatsvinden.  

Smith en Cadiz (2000) hebben in hun studie een vergelijking gemaakt tussen de threaded -en 

de time mode. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit studie van Herring (1999) voor meer 

structuur in chat logs werd er onderzocht of threaded chat logs inderdaad op interactioneel gebied 

effectiever zijn dan de gebruikelijke vormen van chat logs. In deze laboratoriumstudie, bestaande uit 

zeventig participanten, werd er onder andere gekeken naar discourscoherentie, taakprestatie, 

beurtwisseling en lengte van berichten. De resultaten lieten zien dat de threaded en time-based 

conditie niet significant van elkaar verschilden in de scores op deze variabelen. Er werd dan ook 

gesuggereerd dat er meer structurele aanpassingen in threaded chat logs nodig zijn om een 

daadwerkelijk verschil met time-based chat logs te detecteren. Daarnaast werd er aanbevolen om in 

mogelijk vervolgonderzoek de relatie tussen presentatiemodus en tekstbegrip nader te onderzoeken.  

Deze studie is te beschouwen als een vervolg op het de studie van Smith en Cadiz (2000).     

De relatie tussen de presentatiemodus en het tekstbegrip zal een belangrijk onderdeel zijn van dit 

experiment.  Daarnaast kent de threaded chat log die in dit onderzoek gebruikt zal worden nog meer 

structuurmarkers dan de threaded chat log van Smith en Cadiz (2000). Voor het komende 

experiment wordt er dan ook verwacht dat de participanten die de op onderwerp gebaseerde 

presentatiemodus voorgelegd krijgen significant hoger zullen scoren op discourscoherentie en 

tekstbegrip dan de participanten die de op tijd gebaseerde presentatiemodus voorgelegd krijgen.   

Hypothese 2: Participanten die de ‘threaded’ chat log hebben gelezen zullen hoger scoren op 

discourscoherentie en tekstbegrip dan participanten die de ‘time-based’ chat log hebben gelezen.  

 

2. Methode 

2.1. Participanten 

Aan dit onderzoeken namen zestig participanten deel. De participanten werden gekozen uit de 

bekendenkring of willekeurig benaderd op straat. De participanten zijn gelijk verdeeld op het gebied 

van sekse;  vijftig procent was een vrouw (n =30). De gemiddelde leeftijd was dertig jaar (SD = 14.99), 

variërend van veertien tot en met zestig jaar. Van de proefpersonen kwamen er ongeveer 11.7% uit 

het middelbaar onderwijs, 15% uit het middelbaar beroepsonderwijs, 46.7% uit hoger 

beroepsonderwijs en 26.7% uit het universitair onderwijs. Er was één uitvaller, aangezien deze 

participant de vragenlijst niet volledig had ingevuld. Om die reden zijn er uiteindelijk 61 vragenlijsten 

afgenomen. 
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2.2. Design 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een 2 x 2 factorieel design. De eerste factor (onafhankelijke 

variabele) is het manipuleren van addressivity-signalen in de tekst, waarbij een onderscheid is 

gemaakt tussen het wel toepassen van addressivity en het verwijderen van addressivity. De 

tekstversie waarbij deze signalen zijn weggelaten vormt hiermee een controleconditie op de 

originele tekstversie. Een effect van addressivity op de discourscoherentie en het tekstbegrip kan zo 

al dan niet aangetoond worden.    

De tweede factor die in dit onderzoek is gemanipuleerd is de presentatiemodus, dat refereert 

naar de wijze waarop de chat log aan de lezer wordt gepresenteerd. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt tussen de twee zojuist beschreven verschillende presentatievormen; een op onderwerp 

gebaseerde (threaded) chat log en een op tijd gebaseerde (time-based) chat log. 

De zojuist beschreven manipulaties hebben geresulteerd in drie condities met drie 

verschillende versies van de chat log:  

 Conditie 1: De threaded mode; de op onderwerp gebaseerde tekst; 

 Conditie 2: De ‘flat’ of time mode; de originele, op tijd gebaseerde tekst;  

 Conditie 3: De controletekst; de op tijd gebaseerde tekstversie, waarbij de addressivity-

signalen uit de tekst zijn verwijderd. 

Aan de drie zojuist genoemde condities valt op te merken dat alleen de time-based tekstversie (‘flat’) 

is gemanipuleerd op addressivity-signalen. De threaded mode wordt niet gemanipuleerd. De reden 

hiervoor is dat er in de threaded versie al enorm veel informatie staat die helpt bij het bereiken en 

behouden van (discours)coherentie (bijvoorbeeld inspringen, datum en tijd stempels, nicknames en 

bijdragen die naar elkaar verwijzen). De threaded tekstversie is op zichzelf dus al erg gestructureerd. 

Het effect van de addressivity-signalen zou hierdoor heel klein worden.  

Er is daarom bewust besloten om binnen dit 2 X 2 fractioneel design één cel niet te meten, 

namelijk de threaded mode zonder addressivity-signalen. Om die reden spreken we hier van een 

fractioneel factorieel design. In figuur 1 is het design gevisualiseerd. 

 

Figuur 1. 

Fractioneel factorieel design 

  Presentatiemodus 

Addressivity 

  Onderwerp gebaseerd 

(‘threaded’) 

Tijd gebaseerd (‘flat’) 

Met Observaties Observaties 

Zonder Geen observaties Observaties 
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2.3. Materiaal 

De gebruikte tekst is een onderdeel van een online forum over de mogelijkheden van de 

internetservice ‘Dropbox’ ten opzichte van haar concurrenten. Het forum is gestandaardiseerd op 

drie pagina’s aan tekst. Deze drie pagina’s zijn inhoudelijk hetzelfde, maar verschillen in de vorm 

waarin ze worden gepresenteerd en waarin er al dan niet gebruik wordt gemaakt van addressivity-

signalen. 

Om het effect van de aanwezigheid van de addressivity-signalen en presentatiemodus op de 

afhankelijke variabelen ‘coherentie’ en ‘tekstbegrip’ te meten, is er een vragenlijst geconstrueerd. De 

vragenlijst is terug te vinden in bijlage 4 en bestaat uit een combinatie van open -en gesloten items, 

gericht op discourscoherentie, tekstbegrip en de attitudes van de participanten ten opzichte van het 

chatgesprek. De verschillende gemeten constructen zijn met bijbehorende items en voorbeelden uit 

de vragenlijst terug te vinden in tabel 1 en zullen hieronder nader toegelicht worden.  

Door middel van een introductietekst van één pagina lang werden de lezers geïnformeerd 

over het onderzoek en geïnstrueerd over de juiste manier om de vragen te beantwoorden. 

Vervolgens kon de participant beginnen aan de vragenlijst. De vragenlijst begon met negen 

schaalvragen. De schaalvragen werden beantwoord met een zevenpunts-Likertschaal. Zes items 

daarvan (item 2, 3, 5, 6, 8 en 9) waren gericht op het meten van discourscoherentie. Een voorbeeld 

van een dergelijk item is de volgende: “Ik vind het chatgesprek..” Hierbij verliep de zevenpuntsschaal 

bijvoorbeeld van moeilijk te volgen naar makkelijk te volgen  of van onsamenhangend naar 

samenhangend. De onderlinge betrouwbaarheid tussen de zes items was hoog (α=.87). 

De overige drie schaalvragen (item 1, 4 en 7) vormden de zogenoemde filler questions. Dit 

zijn opvulvragen, om te voorkomen dat participanten het doel van het onderzoek te gemakkelijk 

konden afleiden en zijn gericht op diverse oordelen van de participanten ten opzichte van het 

chatgesprek. Voorbeelden van dergelijke vragen waren: “Ik vind het chatgesprek..”, waarbij de 

zevenpuntsschaal van onaantrekkelijk naar aantrekkelijk verliep en “Ik vind het chatgesprek..”, 

waarbij de zevenpuntsschaal van oninteressant naar interessant verliep. De onderlinge 

betrouwbaarheid tussen de drie items was erg hoog (α=.93). 

Na de schaalvragen volgden een serie van vijf open vragen. De vragen gingen inhoudelijk in 

op het chatgesprek en waren allemaal gericht op het meten van het tekstbegrip van de participant. 

Er is een antwoordmodel geconstrueerd waar de ingevulde vragen aan moesten voldoen. Het 

antwoord hoefde over het algemeen maar uit een beperkt aantal woorden bestaan, dus de 

participant had genoeg ruimte om te antwoorden. Een voorbeeld van een dergelijke begripsvraag is 

de volgende: “Noem twee concurrenten van Dropbox die in de tekst worden genoemd.” Het 

antwoord moet zijn: Google Drive en Bitsync. Werd geen van deze namen in het antwoord genoemd, 

dan werden er geen punten voor deze vraag toegerekend. Voor één juist genoemde naam werd één 

punt voor de vraag toegerekend en twee juist genoemde namen leverden twee punten op.  

 Naast vijf open vragen werd het tekstbegrip ook gemeten door vier stellingen. Er waren twee 

antwoordmogelijkheden: ‘juist’ en ‘onjuist’, waarbij een juist antwoord één punt opleverde en een 
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onjuist antwoord geen punten opleverde. Een voorbeeld van een dergelijke stelling is de volgende: 

“Het softwareprogramma Picasa is overgegaan naar Google+.”  Deze stelling is juist: Picasa is 

inderdaad overgegaan naar Google+.  

Tot slot werd de participant aan het eind van de vragenlijst nog gevraagd naar zijn of haar 

geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, chat ervaring en ervaring met gesprekken over 

computersoftware. Deze vijf variabelen worden in dit onderzoek beschouwd als covariaten; 

variabelen die mogelijk een rol spelen, maar niet in het onderzoek zijn gecontroleerd. Over deze 

covariaten zijn correlatieanalyses uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre ze associëren met de 

scores op discourscoherentie en tekstbegrip. Naar aanleiding van de resultaten van het Media:Tijd 

Onderzoek (2014) en de review studie van Clemens (2014) wordt er verwacht dat een oudere leeftijd 

samenhangt met een lagere chatervaring en een lagere ervaring met software gesprekken.                 

Uit een pilot test (n = 2) is gebleken dat het invullen van de vragenlijst ongeveer twintig 

minuten kostte. Ook is vraag 14 aangepast naar aanleiding van de resultaten van de test. Voor de 

pilot test luidde de vraag als volgt: “Welke pluspunten worden er voor Google gegeven?”  Omdat er 

maar één pluspunt van Google expliciet in het chatgesprek te vinden was, werd de vraag naar het 

enkelvoud gewijzigd: “Welk pluspunt wordt er voor Google gegeven?”    Tot slot waren vijf 

schaalitems genoodzaakt om omgepoold te worden. Dit waren de items 2, 4, 5, 7 en 8. De 

Likertschalen van deze items verliepen voor de pilot test namelijk nog van positief naar negatief 

(bijvoorbeeld: “Dit chatgesprek is interessant -> oninteressant”), terwijl een verloop van negatief 

naar positief werd geprefereerd.  

 

Tabel 1. 

Constructen, bijbehorende items en voorbeelden uit de vragenlijst.  

Construct 

 

Item Voorbeeld uit vragenlijst 

Discourscoherentie 2-3, 5-6, 8- 9 Ik vind het chatgesprek 

onsamenhangend/samenhangend 

Open vragen (tekstbegrip) 

 

Stellingen (tekstbegrip)  

 

Tekstbegrip         

(stellingen + open vragen) 

Opvulvragen 

10-14 

 

15-19 

 

10-19 

 

1, 4, 7 

Noem twee concurrenten van Dropbox die in de 

tekst worden genoemd 

Het softwareprogramma Picasa is overgegaan op 

Google+ 

Welk pluspunt wordt er voor Google gegeven? 

 

Ik vind het chatgesprek oninteressant/interessant 
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2.4. Procedure 

Allereerst werd de participant benaderd en gevraagd of hij of zij eventueel tijd had om de vragenlijst 

in te kunnen vullen. Wanneer de participant daarmee instemde, werd er gezocht naar een rustige 

plek om het experiment zonder afleiding af te kunnen nemen. Meestal was dat een lege tafel 

waaraan gezeten kon worden. De participant werd vriendelijk verzocht de introductietekst van de 

vragenlijst goed door te lezen, waarna hij of zij één van de drie verschillende versies van de 

forumtekst te lezen kreeg. Deze tekstversies werden willekeurig verdeeld over de participanten, 

waardoor elke tekstversie uiteindelijk door twintig participanten gelezen werd. Omdat dit onderzoek 

deel uitmaakt van een grootschaligere studie, wordt er verwacht dat deze verdeling representatief 

genoeg is geweest.   

 Na het chatgesprek te hebben gelezen werd de participant gevraagd om de vragenlijst in te 

vullen. Om verwarring te voorkomen, werd de participant verteld dat het toegestaan was om de 

tekst nogmaals te raadplegen bij het maken van de vragen. Daarnaast werd de participant erop 

gewezen de laatste pagina met daarop zijn of haar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, chat ervaring 

en ervaring met gesprekken over computersoftware niet vergeten in te vullen. De participant werd 

tot slot succes gewenst en mocht beginnen aan de vragenlijst.  

Op een horloge werd bijgehouden hoelang de participant ongeveer over het maken van de 

vragenlijst deed. Voor het lezen van de tekst en het beantwoorden van de vragen werd een 

tijdslimiet van zestig minuten gehanteerd. De limiet van zestig minuten bleek ruim genoeg om het 

experiment af te nemen, alle proefpersonen wisten de vragenlijsten op tijd en volledig in te vullen. 

Wanneer de participant aangaf klaar te zijn met het invullen van de vragenlijst en het weer in 

had geleverd, volgde een kleine debriefing. Het doel van deze debriefing was om de participant te 

instrueren wat er met dit experiment verwacht te worden onderzocht en wat er is gemanipuleerd 

om dit te bewerkstelligen. De participant werd vervolgens nogmaals bedankt en verteld dat zijn of 

haar antwoorden volledig anoniem behandeld zouden worden. De debriefing is terug te vinden in 

bijlage 5. 

Wanneer de data van de vragenlijsten waren verzameld, kon er geanalyseerd gaan worden. De 

software die hiervoor gebruikt werd is ‘SPSS Statistics 21’. Een alfa niveau van 0.05 werd gebruikt 

voor alle gerapporteerde analyses, tenzij het anders werd aangegeven. 

 

3. Resultaten 

3.1. Betrouwbaarheid van de vragenlijstitems 

Er zijn gemiddelde scores gemaakt van de items die samen dezelfde variabele beogen te meten. Zo is 

er een gemiddelde score gemaakt van de coherentie-items, de open vragen en de stellingitems. Over 

deze gemiddelde scores zijn vervolgens correlatieanalyses uitgevoerd, met als doel de samenhang 

tussen de items en daarmee de betrouwbaarheid van de score te kunnen identificeren.  De 

uitgevoerde analyses worden hieronder nader toegelicht en zijn ook terug te vinden in bijlage 6. 
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Vanwege het feit dat de vragenlijstitems een verschillend karakter hebben, was het niet mogelijk om 

één betrouwbaarheidsanalyse over de items te doen. De betrouwbaarheidsanalyse is gebaseerd op 

het analyseren van schaaleigenschappen en de mate waarin de items onderliggende concepten 

representeren. Dit is niet mogelijk bij binaire data, zoals bij de stellingen, omdat je daar de aanname 

niet meer mag doen dat er gekeken wordt naar een variabele die in de werkelijkheid op een 

intervalschaal te meten is en normaal verdeeld is. Dit laatste mag wel gedaan worden bij een 

Likertschaal (item 1 tot en met 9).  

Vandaar dat er verschillende correlatieanalyses zijn uitgevoerd. Aangezien de zes 

schaalvragen die discourscoherentie trachten te meten een intervalniveau hebben, is ervoor gekozen 

om over deze items een ‘Pearson correlatieanalyse’ uit te voeren. De coherentie-items correleerden 

significant met elkaar en konden dus gezamenlijk tot één gemiddelde score worden genomen.  De 

onderlinge betrouwbaarheid tussen de zes coherentie items was hoog (α= .87). 

Om te analyseren in hoeverre de open vragen met elkaar samenhingen is de niet-

parametrische correlatie instrument ‘Spearman’s Rho’ gebruikt. Uit de Spearman’s Rho test bleek dat 

alleen de items 10 en 11 (r(48)= .27, p = .03) en de items 12 en 13 (r(48)= .27; p = .04) significant met 

elkaar correleerden. Zie bijlage 4 om te zien welke vragen dit betreft. Item 14, waar de participant 

een in de tekst genoemd pluspunt voor Google moest opschrijven, correleerde met geen enkele 

andere open vraag. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er slecht werd gescoord op deze 

vraag (M = .36; SD = .48). 

Er zijn significante verschillen in de beantwoording van de vier stellingen. Dat blijkt uit de 

niet-parametrische ‘Cochran’s Q analyse’ die over de vier stellingen is uitgevoerd (Cochran’s Q= 

48.21, p < .01). Voor de eerste stelling (“Dropbox wordt eigenaar…”) wisten slechts 23 proefpersonen 

de volledige punten te behalen (n = 23). De laatste stelling (“Bij Huawei staat…”) wisten de meesten 

proefpersonen wel geheel goed te beantwoorden (n = 55). Een overzicht van deze significante 

verschillen tussen de stellingen is terug te vinden in bijlage 6. 

Een tweede Spearman’s Rho toets werd vervolgens uitgevoerd om te kijken of de open 

vragen en stellingen konden worden samengenomen tot één (betrouwbare) tekstbegrip variabele. 

Zowel de stellingitems als de open vragen werden daarom geanalyseerd op mogelijke onderlinge 

significante correlaties. Dit werd per conditie gedaan, wat resulteerde in drie correlatietabellen. Deze 

tabellen zijn terug te vinden in bijlage 6.    

De analyses tonen niet louter onderlinge significante correlaties aan per conditie. Geen van 

de scores op de open vragen en stellingen van de twintig participanten uit de threaded conditie 

associeerden significant met elkaar. Bij de time-based conditie was er alleen een significante 

positieve correlatie te vinden tussen item 11 (“Waar begint Dropbox…”) en item 15 (“Dropbox wordt 

eigenaar…”): r(18)= .47, p = .04. Een correlatieanalyse over de time-based zonder addressivity 

conditie resulteerde in twee significante correlaties, namelijk tussen item 10 (“Welk pluspunt 

wordt…”) en item 16 (“Dropbox wordt altijd…”) (r(18)= .47, p = .04) en tussen item 10 (“Welk 

pluspunt wordt…”) en item 17 (“Het softwareprogramma Picasa…”) (r(18)= .49, p = .03).  
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Er konden dus niet genoeg onderlinge correlaties aangetoond worden om de stellingitems en de 

open vragen samen te nemen tot één tekstbegrip variabele met een hoge betrouwbaarheid. Daarom 

is ervoor gekozen om in het verdere verloop van het experiment de gemiddelde scores van de open 

vragen en stellingen gescheiden te houden. Om een beeld te krijgen van het tekstbegrip moeten dus 

zowel over de gemiddelde stellingscore als over de gemiddelde score van de open vragen een 

analyse uitgevoerd worden. Onder andere deze analyses zullen in de volgende paragraaf belicht 

worden.    

3.2. Toetsing van de hypotheses 

Door middel van negen One-Way ANOVA analyses werd er getracht verschillen tussen de drie 

condities (threaded mode, time-mode en time-mode zonder addressivity) te detecteren. Elke 

conditie werd met een andere conditie vergeleken op basis van de drie afhankelijke variabelen 

(gemiddelde score op de coherentie-items, open vragen en stellingen), waarover steeds een One-

Way ANOVA analyse werd uitgevoerd. Dit resulteert dus in een hoeveelheid van negen ANOVA 

analyses, die hier nader toegelicht zullen worden en tevens terug te vinden zijn in de bijlagen (zie 

daarvoor bijlage 7–9).   

 De vraag die aanleiding gaf voor dit onderzoek was of een multi-participant chatgesprek 

daadwerkelijk als coherent ervaren en beter begrepen wordt wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

addressivity. De verwachting hierbij was dat de aanwezigheid van addressivity in dergelijke 

chatgesprekken leidt tot een verbetering van de discourscoherentie en het tekstbegrip. De twintig 

participanten die het time-based chatgesprek met addressivity lazen zouden op deze variabelen dus 

significant beter hebben gescoord dan de participanten die het time-based chatgesprek zonder 

addressivity (de controletekst) lazen. Tabel 2 laat zien in hoeverre de scores op de vragenlijstitems 

deze verwachting enigszins ondersteunen.   

De tabel toont aan dat de aanwezigheid van addressivity in de gelezen (op tijd gebaseerde) 

tekst inderdaad van invloed is geweest op de discourscoherentie en tekstbegrip; op alle afhankelijke 

variabelen waren de scores hoger wanneer addressivity in de tekst aanwezig was. Om erachter te 

komen of deze verschillen significant zijn, is er een One-Way ANOVA analyse uitgevoerd (zie bijlage 7 

voor de analysetabel). 
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Tabel 2.  

Vergelijking tussen flat mode met addressivity (conditie 2) en flat mode zonder addressivity (conditie 

3):  Gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen voor de factor ‘addressivity’ .  

Afhankelijke variabelen Addressivity 

Aanwezig 

(n = 20) 

Afwezig 

(n = 20) 

Discourscoherentie1 3.48 (1.22) 2.36 (.86) 

Tekstbegrip open vragen2 .60 (.25) .53 (.23) 

Tekstbegrip stellingen3 .65 (.22) .60 (.27) 

1. Coherentiescores zijn gemeten op een zevenpunts-Likertschaal. 

2. De scores van de tekstbegripstellingen verliepen van 0 tot 1.  

3. De scores van de open tekstbegripvragen verliepen van 0 tot 1, behalve bij vraag 10 (van 0 tot 2). 

 

Allereerst beoordeelden de participanten die het op tijd gebaseerde chatgesprek met 

addressivity lazen de discourscoherentie hoger (M =3.48, SD =1.22), dan de proefpersonen die het op 

tijd gebaseerde chatgesprek zonder addressivity lazen (M =2.36, SD =.86). Een ‘Levene test’ liet 

echter zien dat de varianties van deze twee groepen niet homogeen waren (zie bijlage 7 voor de 

analysetabel). Een daaropvolgende correctie op de varianties met de toets van Welch toonde aan dat 

de verschillen tussen de groepen statistisch significant waren (Welch’s F(1, 38) = 11.46, p = .002, est. 

ω2 = .26). De op tijd gebaseerde tekst werd dus significant als meer coherent werd ervaren wanneer 

addressivity  in de tekst aanwezig was, dan wanneer addressivity uit de tekst verwijderd werd.  

Er werd weliswaar zowel op de open vragen als op de stellingen beter gescoord wanneer er 

sprake was van addressivity-signalen in de tekst, maar deze verschillen bleken niet significant te zijn. 

De verwachting dat de aanwezigheid van addressivity in de tekst tot een betere ervaring van 

discourscoherentie en een beter tekstbegrip leidt, is dus onjuist. De addressivity-manipulatie had 

enkel een effect op de discourscoherentie en niet op het tekstbegrip. 

  Voor de manipulatie in de presentatie van het chatgesprek werd er verwacht dat de 

participanten die de threaded tekstversie te lezen kregen hoger zouden scoren op tekstbegrip en 

discourscoherentie dan de participanten die de ‘flat’ tekstversie hadden gelezen. Hiervoor is er een 

vergelijking gemaakt tussen de scores van de threaded conditie en de time-based (inclusief 

addressivity) conditie voor de factor ‘presentatiemodus’. De gemiddelde scores en 

standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen voor de factor ‘presentatiemodus’ zijn weergeven 

in het onderstaande tabel.  
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Tabel 3.  

Vergelijking tussen threaded mode (conditie 1) en flat mode met addressivity (conditie 2):  

Gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen voor de factor 

‘presentatiemodus’.  

Afhankelijke variabelen Presentatiemodus 

Threaded mode 

(n = 20) 

Flat mode  

(n = 20) 

Discourscoherentie1 3.95 (1.23) 3.48 (1.21) 

Tekstbegrip open vragen2 .65 (.34) .60 (.25) 

Tekstbegrip stellingen3 .76 (.21) .65 (.22) 

1. Coherentiescores zijn gemeten op een zevenpunts-Likertschaal. 

2. De scores van de tekstbegripstellingen verliepen van 0 tot 1.  

3. De scores van de open tekstbegripvragen verliepen van 0 tot 1, behalve bij vraag 10 (van 0 tot 2).  

 

 

Aan tabel 3 is op te merken dat de gemiddelde scores op elke afhankelijke variabelen het hoogste 

zijn bij de threaded mode. Zo werd het chatgesprek als meer samenhangend werd ervaren door de 

participanten die de threaded presentatiemodus te lezen kregen (M =3.95, SD =1.23), in vergelijking 

met de overige participanten, die de op tijd gebaseerde tekst (inclusief addressivity) te lezen kregen 

(M =3.48, SD =1.21). Daarnaast werden de open vragen beter gemaakt door de threaded conditie (M 

=.65, SD =.34) dan door de time-based conditie (M =.60, SD =.25) en bleek er een hogere score te zijn 

op de stellingen (M =.76, SD = .21).  

Ook hier werd een One-Way ANOVA analyse uitgevoerd om te onderzoeken of deze 

verschillen significant waren (zie bijlage 8 voor de analysetabel). Deze gaf echter aan dat er geen van 

de zojuist beschreven verschillen tussen de threaded mode en de flat mode (met addressivity) 

significant zijn.  De scores varieerden blijkbaar niet sterk genoeg  en dit is te zien aan de lage 

effectgroottes van de drie afhankelijke variabelen, die terug zijn te vinden in bijlage 8 onder ‘Eta 

Squared’.  

Een vergelijking tussen de scores van het gestructureerde threaded chatgesprek en het 

(ongestructureerde) op tijd gebaseerde chatgesprek zonder addressivity liet grotere verschillen zien 

dan de voorgaande vergelijking van tabel 3. Ook nu stond de variabele ‘presentatiemodus’ centraal 

in de vergelijking. De gemiddelde scores en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen voor 

deze factor zijn weergeven in tabel 4. De ANOVA analyses op basis van tabel 4 zijn terug te vinden in 

bijlage 9. 
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Tabel 4.  

Vergelijking van de gemiddelden en standaarddeviaties van de afhankelijke variabelen tussen de 

threaded mode (conditie 1) en flat mode zonder addressivity (conditie 3) voor de factor 

‘presentatiemodus’. 

Afhankelijke variabelen Presentatiemodus 

Threaded mode 

(n = 20) 

Flat mode zonder 

addressivity 

(n = 20) 

Discourscoherentie1 3.95 (1.23) 2.36 (.86) 

Tekstbegrip open vragen2 .65 (.34) .53 (.23) 

Tekstbegrip stellingen3 .76 (.21) .60 (.27) 

1. Coherentiescores zijn gemeten op een zevenpunts-Likertschaal. 

2. De scores van de tekstbegripstellingen verliepen van 0 tot 1.  

3. De scores van de open tekstbegripvragen verliepen van 0 tot 1, behalve bij vraag 10 (van 0 tot 2).  

 

Een One-Way ANOVA analyse liet zien dat de participanten in de op onderwerp gebaseerde conditie 

de discourscoherentie als significant hoger beoordeelden (M = 3.95, SD = 1.23) dan de participanten 

in de op tijd gebaseerde modus zonder addressivity (M = 2.36, SD = .86), F(1, 39) = 22.46, p < .01, η2 

= .37. Ook op de vier stellingen scoorden de participanten in de op onderwerp gebaseerde conditie 

significant hoger (M = .76, SD = .21) dan de participanten in de op tijd gebaseerde modus zonder 

addressivity (M = .60, SD = .27), F(1, 38) = 4.49, p = .04, η2 = .11. De betere score van de threaded 

conditie op de open vragen (M = .65,  SD = .34) bleek echter niet significant te verschillen met de 

slechtere score van de time-based conditie zonder addressivity (M = .53, SD = .23).  Hypothese 2 kon 

dus niet in zijn geheel bevestigd worden.  

3.3. Samenhang tussen de scores en covariaten 

Om de gemiddelde scores op de afhankelijke variabelen te relateren aan de vijf covariaten (geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau, chatervaring en ervaring met software gesprekken), werd er over deze 

variabelen een Pearson correlatieanalyse uitgevoerd. Dit is voor elk van de drie condities herhaald, 

dus zowel voor de scores op de threaded mode, time mode met addressivity en de time mode 

zonder addressivity. De correlatieanalyses zijn terug te vinden in bijlage 6. 

 

 Allereerst wees een correlatieanalyse uit dat het geslacht niet (significant) samenhing met 

de hoogte van de scores op discourscoherentie en tekstbegrip. Op het gebied van leeftijd werden er 

wel significante correlaties gevonden.  De covariaat correleerde positief met de score op de 
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stellingen (r(18) = .57, p < .01). Een hogere leeftijd bij de participanten uit de time-based conditie 

leek dus samen te hangen met de hoogte op de waar er op bepaalde stellingen werd gescoord. Bij de 

threaded (r(18) = .69, p < .01) -en time-based conditie zonder addressivity (r(18) = .54, p = .01) 

correleerde de leeftijd daarnaast positief met het opleidingsniveau.  

 

 De scores op tekstbegrip verschilden tussen de opleidingsniveaus. Het was dus niet zo dat de 

participanten met een universitair opleidingsniveau (n = 16) het hoogst zouden scoren op 

tekstbegrip. Sterker nog, participanten met een Mbo-achtergrond (n = 9) waren verantwoordelijk 

voor de hoogste gemiddelde score op de tekstbegripstellingen (M = .72, SD = .20). Dat een hogere 

opleiding niet bepalend is voor de hoogte van de tekstbegripscores blijkt ook uit de correlatieanalyse 

die over de covariaten uitgevoerd voor elk van de drie condities. De analyse kon enkel een significant 

positief verband vinden tussen opleidingsniveau en de score op stellingen bij de threaded conditie 

(r(18) = .45, p < .05). Een hogere opleiding bij deze conditie zou dus associëren met een hogere score 

op de stellingen. 

    

Naar aanleiding van het Media:Tijd onderzoek (2014) werd er verwacht dat de jongere 

proefpersonen over het algemeen een hogere chatervaring zouden hebben dan de oudere 

proefpersonen. Uit de sterke negatieve correlatie (r(18) = -.78, p < .01) bij de time-based conditie 

zonder addressivity leek er inderdaad een associatie te bestaan tussen de leeftijd en chatervaring van 

de participanten. Dit kon echter niet gegeneraliseerd worden naar alle zestig proefpersonen van het 

onderzoek; de significante correlatie van chatervaring op leeftijd kon niet aangetoond worden bij de 

threaded –en time-based conditie (inclusief addressivity).  

 

 De participanten met veel chatervaring (n = 3) scoorden het hoogst op de open vragen (M = 

.93, SD = .23). Echter scoorden de participanten met geen chatervaring (n = 12) het hoogst op de 

stellingen (M = .75, SD = .21). Uit de correlatieanalyse bleek dat een hogere chatervaring inderdaad 

een significante associatie had met hogere score op de open vragen (r(18) = .53, p = .02) en een 

lagere chatervaring een significante associatie had met een hogere score op de stellingen              

(r(18) = -.49, p = .03). Deze significante correlaties werden overigens niet bij elke conditie gevonden.   

 

De participanten die ervaren waren met softwareconversaties, zoals het gelezen chatgesprek 

over Dropbox, scoorden hoger op discourscoherentie en tekstbegrip dan de participanten die niet 

ervaren waren met dergelijke conversaties. Hoewel men zou verwachten dat meer kennis van 

software gesprekken – en daarmee meer voorkennis - zou samenhangen met een betere score op 

tekstbegrip, bleek het tegendeel waar te zijn. De correlatieanalyse over de drie condities liet een 

negatieve correlatie zien tussen de ervaring met softwaregesprekken en de score op de open vragen 

bij zowel de time-based conditie met addressivity  (r(18) = -.45, p < .05) als de time-based conditie 

zonder addressivity  (r(18) = -.49, p =.03). Meer ervaring met softwaregesprekken leek dus te 

associëren met een lagere score op de open vragen, hoewel dit niet bij de threaded conditie 

aangetoond kon worden. 
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4. Discussie 

Er werd over het algemeen matig gescoord op de discourscoherentie –en tekstbegripvragen, al is dit 

niet heel verrassend. Al eerder genoemde studies van Coiro (2011), Cosgrove et al. (2011) en 

Clemens (2014) gaven namelijk aan dat online (CMC)  teksten andere tekstkenmerken bevatten dan 

offline teksten en daardoor een complexere structuur hebben en andere tekstbegripvaardigheden 

vragen. Daarbij kunnen kenmerken van de gelezen chat log , zoals verstoorde beurtnabijheid 

(disrupted turn adjacency) en het gebrek aan simultane feedback, een nadelig effect hebben gehad 

op het oordeel van de mate van samenhang in de chatconversatie (Herring , 1999; Herring, 2008). 

Aangezien coherentie en tekstbegrip met elkaar verweven zijn (Kintsch, 1988), kan het wat lage 

oordeel van samenhang een rol hebben gespeeld in de matige score op tekstbegrip. 

 Ook kan voorkennis een belangrijke rol hebben gespeeld bij de wat lage tekstbegripscore. 

Een participant die een beperkt of geen beeld had van termen als Hackpad, Dropbox, Picasa en 

Google Drive had waarschijnlijk ook een grote moeite om het chatgesprek goed te kunnen volgen. 

Toch kon er geen significante (positieve) correlatie aangetoond worden tussen tekstbegrip en de 

ervaring met software gesprekken.   

 Ten slotte kan de ervaring met de conventies van chat kan van invloed zijn geweest op het 

tekstbegrip. Lindström & Seybold  (2003) geven namelijk aan dat vooral de nieuwe generatie 

opgegroeid is met het internet en daardoor geen moeite heeft met het communiceren met en 

begrijpen van online media. Dit zou betekenen dat een participant die veel ervaring had met de 

conventies van chat (veel chatervaring) hoger scoorde op tekstbegrip dan een participant die dat in 

mindere mate had (weinig chatervaring). Lindström & Seybold (2003) geven geen statistische 

verklaring voor deze bewering en ook dit experiment kon niet bevestigen dat meer chatervaring 

gepaard gaat met een groter tekstbegrip. Er werd alleen bij de threaded conditie een significante 

associatie gevonden tussen chatervaring en gemiddelde score op open vragen (r(18) = .53, p = .02). 

De manipulatie van de addressivity-signalen en presentatiemodus van het chatgesprek 

hebben geleid tot verschillen in de scores tussen de drie condities. Deze verschillen waren echter niet 

specifiek toe te wijzen aan de addressivity-signalen, maar voornamelijk aan de toegevoegde waarde 

van alle coherentieondersteunende informatie die wordt geboden in de op onderwerp gebaseerde 

modus. Wanneer het op onderwerp gebaseerde chatgesprek namelijk vergeleken werd met de op 

tijd gebaseerde chatgesprek met addressivity, werden er alleen significante verschillen gevonden in 

de beoordeling van discourscoherentie. Wanneer de op onderwerp gebaseerde modus vergeleken 

werd met de op tijd gebaseerde modus zonder addressivity, werden er wel meer significante 

verschillen aangetoond. Naast op discourscoherentie-items scoorde de threaded conditie hier ook 

significant hoger op de stellingen.  

Er kan dus gesteld worden dat hier sprake is van een bepaald continuüm, waarbij de 

threaded– en time-based (exclusief addressivity) conditie zich aan de uiteinden bevinden. Het op tijd 

gebaseerde chatgesprek met addressivity-signalen (conditie 2), dat zich in het midden van dit 

continuüm bevindt, verschilde blijkbaar niet sterk genoeg met de overige twee vormen van het 
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chatgesprek.  Het op tijd gebaseerde chatgesprek met adressivity-signalen is niet veel minder 

gestructureerd gebleken dan het op onderwerp gebaseerde chatgesprek (conditie 1) en ook niet veel 

meer gestructureerd gebleken dan de het op tijd gebaseerde chatgesprek zonder addressivity-

signalen (conditie 3). Een duidelijk verschil in structuurkenmerken tussen tekstversies is dus een 

vereiste om significante verschillen in tekstbegrip te constateren. 

Een specifiek effect van addressivity op tekstbegrip heeft dit onderzoek niet aan kunnen 

tonen. De statistische vergelijking tussen de twee op tijd gebaseerde condities resulteerde weliswaar 

in een hoofdeffect op discourscoherentie, maar een significant effect op tekstbegrip bleef uit. Dit is 

niet heel vreemd. De ‘@tag’ is maar een klein woordje, dat waarschijnlijk van een minder grote 

invloed is geweest op de structuur dan andere discoursmarkers, zoals causale –en tegenstellende 

connectieven en de door Herring (1999; 2008) beschreven cross-turn reference (linking, quoting). 

Misschien kan het tekstbegrip van de participanten wel significant beïnvloed worden door 

zowel addressivity, linking als quoting te manipuleren. Daarvoor moet wel een tekst gevonden 

worden waarin deze signalen nadrukkelijk aanwezig zijn, om vervolgens een duidelijk verschil te 

constateren tussen de tekst met en zonder cross-turn reference (Herring, 1999; Herring, 2008). Het 

verschil tussen de op tijd gebaseerde tekst met addressivity en zonder addressivity is in dit 

experiment niet opvallend genoeg gebleken.  Dat valt ook te constateren uit de lage effectgroottes 

die uit de ANOVA analyses op addressivity voortkwamen.  

4.1. Implicaties 

Toch zijn er ook een aantal relevante consequenties aan dit onderzoek verbonden. De significante 

resultaten van de vergelijking tussen de threaded conditie en de time-based (exclusief addressivity) 

conditie hebben laten zien dat een expliciete structurering van chatgesprekken een positief effect 

kan hebben op zowel de discourscoherentie als de begrijpelijkheid van deze conversaties. Hiermee 

wordt er een ondersteuning gegeven voor de suggestie van Herring (1999) aan webfora designers om 

meer structuur in de chat logs aan te brengen. Online conversaties die rijk zijn aan 

structuurkenmerken zullen namelijk zowel leiden tot een verbetering van de discourscoherentie als 

het tekstbegrip. Het zou webfora designers lonen om zich nog meer te focussen op deze 

gestructureerde (threaded) chat logs om de begrijpelijkheid te stimuleren, ambiguïteit te vermijden 

en discourscoherentie te handhaven.  

Met de gevonden effecten van presentatiemodus op discourscoherentie  bevestigen de 

resultaten van dit onderzoek de verwachting van Smith en Cadiz (2000) dat een op onderwerp 

gebaseerde chat log hoger beoordeeld zal worden op discourscoherentie dan een op tijd gebaseerde 

chat log. Smith en Cadiz (2000) hebben dit effect niet in hun eigen studie kunnen vinden. 

Waarschijnlijk kwam dit door het feit dat zij een synchrone, threaded chat log gebruikten, waarbij de 

extra coherentiebevorderende informatie beperkter was dan in de threaded chat log van deze 

studie. Hierdoor kunnen de threaded -en time-based chat log van Smith en Cadiz (2000) nog minder 

van elkaar hebben verschild dan in deze studie het geval was.   
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Daarnaast hebben de significante verschillen op discourscoherentie tussen de time mode inclusief     

-en exclusief addressivity aangetoond dat addressivity-signalen een positief effect kunnen hebben op 

de mate waarin een chatgesprek als samenhangend wordt ervaren. Dit geeft dan ook een 

ondersteuning voor het belang van deze signalen in het handhaven van discourscoherentie binnen 

multi-participant chatgesprekken (Herring, 1999; Honeycut & Herring, 2009; Greenfield & 

Subrahmanyam, 2003). De coherentie-items hadden een hoge betrouwbaarheid, waardoor dit 

gevonden resultaat goed te generaliseren is naar de buitenwereld. 

 

Ten slotte werden er een aantal interessante correlaties gevonden tussen de covariaten en 

de gemiddelde scores. Zo bleken leeftijd, opleidingsniveau en de scores op de open vragen een 

positieve associatie met elkaar te hebben. Oudere participanten met een hoog opleidingsniveau 

scoorden relatief hoog op de open vragen.  Toekomstig onderzoek zou deze associatie onder de loep 

kunnen nemen door een indeling te maken in een groep met oudere, hoger opgeleide participanten 

en een groep met jongere, lager opgeleide participanten. Vervolgens zou er onderzocht kunnen 

worden of de oudere hoogopgeleiden een significant hoger online tekstbegrip hebben.  

 

Verder werd er een sterke negatieve correlatie (r(18) = -.78, p < .01) aangetoond tussen 

chatervaring en leeftijd.  In de op tijd gebaseerde conditie zonder addressivity leek er inderdaad een 

associatie te bestaan tussen de leeftijd, chatervaring en score op de open vragen van de 

participanten. Hoewel deze associatie niet bij elke conditie aangetoond kon worden, leek een 

jongere participant, zoals verwacht, een relatief hogere chatervaring te hebben dan een oudere 

participant. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk tot een significant beter 

tekstbegrip zal leiden, want dit experiment heeft alleen een kleine associatie aan kunnen tonen.  

 

Door het feit dat er niet louter significante correlaties gevonden konden worden tussen 

chatervaring en tekstbegrip, ondersteunen de resultaten van deze studie de uitspraken van Prensky 

(2001) ten opzichte van tekstbegrip. Prensky meent namelijk dat het goed kunnen omgaan met 

digitale media niet hoeft samen te hangen met een groot begrip van online (CMC) teksten. Wanneer 

iemand veel ervaring heeft met chat kan het dus nog altijd zo zijn dat hij of zij moeite heeft met het 

begrijpen van het betreffende chatgesprek (Prensky, 2001).   

 

4.2. Limitaties  

Dit onderzoek had een aantal beperkingen. Ten eerste was de relatie met de proefpersonen 

misschien te persoonlijk. Als student met beperkte middelen, neig je al snel naar enquêtering onder 

bekenden. Persoonlijke relaties vormen een bedreiging voor de objectiviteit en moeten in 

vervolgonderzoek dus worden vermeden.  

Daarnaast was het experiment niet optimaal gecontroleerd. De vragenlijsten werden onder 

andere afgenomen in de thuissituatie, op de werkvloer en binnen andere omgevingen, zoals de 

bibliotheek. Binnen deze setting kan het vaak voorkomen dat de participanten worden afgeleid. 

Vervolgonderzoek zou daarom plaats moeten vinden in een vaste ruimte. In een dergelijke 
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laboratoriumsetting zijn de omstandigheden waaronder wordt gemeten zo gelijk mogelijk.  Dit komt 

de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede. De participant zal waarschijnlijk minder afgeleid 

raken en zich optimaal kunnen focussen op de vragenlijst, waardoor zijn of haar productiviteit 

omhoog zal gaan. 

Ook een gebrek aan motivatie kan een grote rol hebben gespeeld in de wisselende resultaten 

van dit onderzoek. Uit de debriefing kwam namelijk vaak voren dat de participanten het een 

intensieve vragenlijst vonden, waar lang met volle concentratie aan moest worden gezeten. Die 

motivatie en concentratie kon bij de ene participant wel aanwezig zijn en bij de andere participant 

wellicht helemaal niet aanwezig zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor is enerzijds een zojuist 

genoemde laboratoriumsetting, en anderzijds een financiële beloning voor het meedoen aan het 

experiment. Ook financiële beloningen bevorderen namelijk de motivatie en daarmee de 

arbeidsproductiviteit (McGregor, 1960).  

De wisselende resultaten tussen de verschillende opleidingsniveaus kan aan de adaptieve 

cognitie (Anderson, 1991) van de verschillende participanten hebben gelegen. Zo kan het zijn dat een 

Mbo’er minder problemen had om zich aan te passen aan alle nieuwe conventies die chatrooms met 

zich meebrengen (Coiro, 2011; Greenfield & Subrahmanyam, 2003; Schönfeldt & Golato, 2003; 

Herring, 2008) dan een participant met een universitair opleidingsniveau. De scores op tekstbegrip 

en discourscoherentie zijn dus wellicht beïnvloed door de adaptieve kracht van het cognitieve 

systeem van de participanten. 

Ook op inhoudelijk gebied waren er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze studie. De 

eerste kanttekening heeft betrekking op het design van het onderzoek. Doordat de threaded 

tekstversie niet is gemanipuleerd op addressivity ontbreekt er binnen het fractioneel factorieel 

design van dit onderzoek één cel , namelijk de threaded mode zonder addressivity (zie figuur 1). 

Hierdoor is de statische kracht (1-p waarde) verminderd, en zijn de resultaten van het experiment 

minder te generaliseren naar de totale populatie. Het design heeft dus negatieve consequenties voor 

de externe validiteit van dit onderzoek. 

 Daarnaast maakten de verschillende soorten vragenlijstitems (schaalvragen, open vragen, 

stellingen) het onmogelijk  om één betrouwbaarheidsanalyse over deze items uit te voeren. De 

betrouwbaarheidsanalyse is gebaseerd op het analyseren van schaaleigenschappen en de mate 

waarin de items onderliggende concepten representeren. Dit is niet mogelijk bij binaire data, zoals bij 

de stellingen, omdat je daar de aanname niet meer mag doen dat er eigenlijk gekeken wordt naar 

een variabele die in de werkelijkheid - dus in de populatie - op een interval schaal te meten is en 

normaal verdeeld is. Dit laatste mag wel gedaan worden bij een Likertschaal (item 1 tot en met 9).  

Daarom was er de noodzaak om voor elk type vragen een andere betrouwbaarheidsanalyse 

uit te voeren. Dit hoeft niet per se een groot probleem te zijn, maar wel als de verschillende type 

vragen één construct trachten te meten, zoals in dit onderzoek het geval was.  De stellingen en open 

vragen waren beide gericht op het tekstbegrip, maar het was statistisch niet mogelijk om een hoge 

betrouwbaarheid van deze variabele vast te stellen. Er werd daarom besloten om een aparte 
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gemiddelde score te maken voor de stellingen en de open vragen en deze gemiddelde scores als 

twee losstaande afhankelijke variabelen te beschouwen. Wanneer er beoogd werd een beeld te 

kunnen krijgen van het tekstbegrip, moest er dus zowel over de gemiddelde stellingscore als de 

gemiddelde score van de open vragen een analyse uitgevoerd worden. 

  Hoewel het interessant is om variabelen, zoals tekstbegrip, door middel van verschillende 

type vragen te meten, is het gezien de betrouwbaarheid beter om in mogelijk toekomstig onderzoek 

te kiezen voor één type vraag om een bepaalde variabele te meten. Zo kan er gekozen worden voor 

enkel open vragen te gebruiken om het tekstbegrip te meten. Met één type vraagstelling om een 

bepaalde variabele te meten is het waarschijnlijk gemakkelijker om een cluster te vormen, waarbij de 

onderlinge items significant met elkaar correleren. Dat is in dit onderzoek helaas niet altijd mogelijk 

gebleken.  

 Ten slotte stond de beperkte tijd die voor het uitvoeren van dit onderzoek beschikbaar was 

een uitgebreide selectie van vragenlijstitems in de weg. De vragenlijstitems zijn in een samenwerking 

van vier medestudenten en dr. Martin Groen2  gecreëerd, waarna een pilot test is uitgevoerd (n = 2) 

ten behoeve van de kwaliteit van deze items. Een mogelijke vervolgstudie zou een groter en 

betrouwbaarder selectieproces moeten bevatten. Tientallen items zouden moeten worden 

voorgelegd aan een populatie van minstens honderd personen, die ze beoordelen op validiteit en 

kwaliteit. Vervolgens zou er een selectie worden gemaakt van de meest geschikte items. Zo kan er 

een vragenlijst van een hoge kwaliteit bewerkstelligd worden. Dat dit lonend kan zijn, blijkt uit de 

hoge betrouwbaarheid van de Likertschalen die in dit onderzoek zijn gebruikt. 

5. Conclusie 

In dit onderzoek werd beoogd een effect van addressivity-signalen op het tekstbegrip en de 

discourscoherentie van multi-participant chatconversaties aan te tonen. Er werd hierbij verwacht dat 

de aanwezigheid van addressivity zou leiden tot een hogere beoordeling van de discourscoherentie 

en een groter tekstbegrip. Deze hypothese kon echter niet bevestigd worden; er werd enkel een 

hoofdeffect gevonden op discourscoherentie en niet op het tekstbegrip. 

Ook de tweede hypothese kon niet helemaal bevestigd worden. Er werd verwacht dat de 

participanten die de op onderwerp gebaseerde tekst lazen, significant hoger zou scoren op 

discourscoherentie en tekstbegrip dan de participanten die de op tijd gebaseerde tekst lazen.  Om dit 

te onderzoeken werd de threaded conditie zowel vergeleken met de time-based conditie inclusief 

addressivity, als met de time-based conditie exclusief addressivity. Alleen in deze laatste vergelijking, 

tussen de threaded conditie en de time-based conditie exclusief addressivity,  werden significante 

verschillen gevonden. De time-based conditie met addressivity scoorde niet significant lager dan de 

threaded conditie en daardoor kan er dus niet gesteld worden dat lezers van de het op onderwerp 

gebaseerde chatgesprek altijd hoger zullen scoren op discourscoherentie en tekstbegrip dan lezers 

van het op tijd gebaseerde chatgesprek. 

                                                             
2 Martin Groen, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen. 
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De resultaten suggereren dat het verschil tussen de drie condities vooral toe te wijzen was aan de 

toegevoegde waarde van alle coherentieondersteunende informatie die in de onderwerp gebaseerde 

modus wordt geboden. Een duidelijk verschil in structuurkenmerken tussen tekstversies is dus een 

vereiste om significante verschillen in tekstbegrip te constateren.  

6. Nawoord 
 

Dit onderzoek heeft bijgedragen aan de eerste grootschalige studie die het effect van addressivity-

signalen op zowel tekstbegrip als discourscoherentie heeft gemeten. Ik ben trots dat ik hier een 

belangrijk onderdeel van mocht zijn en kijk uit naar de implicaties die het onderzoek teweeg zal 

brengen. Ik hoop dat de resultaten van deze studie andere communicatiewetenschappers zullen 

aanzetten om dieper op de relatie tussen structuurmarkers, tekstbegrip en discourscoherentie in te 

gaan. Deze relatie zal van een steeds groter belang worden binnen de huidige internetsamenleving.           

Daarnaast hoop ik dat de implicaties van dit onderzoek web designers op de voordelige 

consequenties van een op onderwerp gebaseerde chat log zullen wijzen. Ik ben met veel plezier, vaak 

in samenwerking met dr. Martin Groen en mijn collega’s Bas, Lotte, Maartje, Marieke en Sylke, aan 

deze studie begonnen en geëindigd. Mijn dank gaat uit naar de hulp die zij mij gedurende het 

onderzoek hebben geboden.   
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Bijlage 1: Threaded chat log 
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Bijlage 2: Time-based chat log inclusief addressivity-signalen 
 

c20let  

18 april 2014 10:22 

Het lijkt een logische stap van dropbox om dit toe te voegen, maar wat biedt dit extra tov picasa? 

 

+1Anima-t3d  

18 april 2014 10:22 

Dropbox heeft nog niet duidelijk gemaakt wat het met Hackpad van plan is 

 

Google docs/drive alternatief wellicht. 

 

Lijkt me wel interessant... ik gebruikte vroeger dropbox, maar nu bitsync. Deze toevoeging kan wel nuttig zijn en misschien 

een reden zijn om terug naar dropbox over te stappen voor bepaalde dingen... 

 

+1RoelRoel  

@c20let • 18 april 2014 10:27 

Picasa? What year is it? 

Dat is toch al lang overgegaan in Google+. 

Het lijkt erop alsof ze gaan concurreren met Google Drive. Met deze diensten gecombineerd begint het meer op drive te 

gaan lijken. 

[Reactie gewijzigd door RoelRoel op 18 april 2014 10:33] 

 

+1MrPan  

@c20let • 18 april 2014 10:28 

Toegevoegde waarde kan zijn dat het niet van Google is. 

Voor sommige mensen dan. 

 

+1 FreshMaker  

@c20let • 18 april 2014 10:30 

Picasa is niet van dropbox, dus de vraag zou eerder zijn, WAT gaat dropbox ermee doen om het beter te maken 

 

+1halofreak1990  

18 april 2014 10:33 

Embrace, extend, extinguish? 

 

+2 Mar2zz  

@halofreak1990 • 18 april 2014 10:45 

Dat extinguish zou wel eens kunnen kloppen. Online opslagbedrijven staan te trappelen om users lijkt het met al die 

freebie-opslag. En ze partneren met mobiele telefoon-fabrikanten. Zo kreeg ik bij mijn HTC 20GB dropboxopslag en kon ik 

dropbox tijdens het instellen van de telefoon zo instellen dat al mijn foto's automatisch syncen met dropbox.  

 

http://tweakers.net/gallery/76396
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889253#r_6889253
http://tweakers.net/gallery/544826
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889258#r_6889258
http://tweakers.net/gallery/132706
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889253#r_6889253
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889280#r_6889280
http://tweakers.net/gallery/286841
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889253#r_6889253
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889281#r_6889281
http://tweakers.net/gallery/98736
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889253#r_6889253
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889287#r_6889287
http://tweakers.net/gallery/526442
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889295#r_6889295
http://tweakers.net/gallery/232001
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889295#r_6889295
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889317#r_6889317
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Nu heb ik een Huawei en daar zat die dropboxkeuze niet bij het instellen van de telefoon, maar stelde Google al voor om 

Drive te gebruiken daarvoor en moest ik Dropbox als aparte app uit de playstore halen om te kunnen syncen.  

 

Het lijkt een beetje zoals de browserwar van Microsoft, want ik kan me niet voorstellen dat leken bedenken om dropbox te 

downloaden hiervoor als dit niet al bij het instellen van de telefoon als keuzescherm voorbij komt, omdat ze het dan 

simpelweg niet leren kennen.  

 

Ik denk daarom ook dat dropbox deze bedrijven opkoopt om te voorkomen dat mensen via de playstore met andere online 

opslagdiensten in aanraking komen. Eenmaal bij een partij zullen veel mensen niet meer switchen van clouddienst denk ik. 

Ik hoop echter wel dat Dropbox een completere opslagdienst wordt en de functionaliteit uitbreidt en zo kan blijven 

concurreren met de compleetheid die google biedt met hun drive en docs. Ik mag Dropbox wel, zie ze toch een beetje als 

de pioniers van gratis grote hoeveelheden online opslagruimte met een hoog gebruikersgemak. 

 

+1Iftert  

@MrPan • 18 april 2014 10:46 

Deze vraag is dan ook gerechtvaardigt om te stellen : Waarom is google in deze slechter? Want alles wat jij deelt via 

dropbox is ook meteen van hun (de gratis versie dan sowieso) 

 

+1GewoonWatSpulle  

@Mar2zz • 18 april 2014 10:54 

Nu heb ik een Huawei en daar zat die dropboxkeuze niet bij het instellen van de telefoon, maar stelde Google al voor om 

Drive te gebruiken daarvoor en moest ik Dropbox als aparte app uit de playstore halen om te kunnen syncen. 

Is nog steeds een aparte app uit de store, dat hij van te voren op jouw mobiel stond en mogelijk niet te verwijderen is 

maakt dat niet veel anders. 

 

Inmiddels al 30GB aan filmpjes, foto's en kleine run & delete programma's in m'n dropbox staan, eind December toch maar 

kijken naar een nieuwe Samsung om weer 2 jaar 50GB te krijgen. 

 

+1King4589  

@Iftert • 18 april 2014 11:17 

bedoel je nou echt alles wat je op dropbox zet of alleen wat je via dropbox deelt met het internet of ook nog je shared 

folders? 

 

0Iftert  

@King4589 • 18 april 2014 12:22 

Alles wat je op dropbox zet worden hun de eigenaar van. Lees de voorwaarden maar 

 

+1 BlueLed  

@RoelRoel • 18 april 2014 12:41 

Haha inderdaad. Picasa, what's that? 

Maar inderdaad een logische stap. Waarom je documenten alleen kunnen inzien in niet kunnen bewerken... zelfde gaan ze 

nu dus met foto's doen...  

Op zich wel een leuk idee, hoewel Google heel veel voor heel weinig biedt (xx GB p/m)  

Concurrentie kan nooit kwaad. Dropbox zal wel net als Google Drive een heel platform willen worden maar dan nog beter. 

http://tweakers.net/gallery/352011
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889281#r_6889281
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889319#r_6889319
http://tweakers.net/gallery/322053
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889317#r_6889317
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889343#r_6889343
http://tweakers.net/gallery/222066
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889319#r_6889319
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889398#r_6889398
http://tweakers.net/gallery/352011
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889398#r_6889398
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889564#r_6889564
http://tweakers.net/gallery/319613
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889280#r_6889280
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889617#r_6889617
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+2curumir  

@Iftert • 18 april 2014 13:05 

https://www.dropbox.com/privacy#terms 

Your Stuff & Your Permissions 

When you use our Services, you provide us with things like your files, content, email messages, contacts and so on ("Your 

Stuff"). Your Stuff is yours. These Terms don't give us any rights to Your Stuff except for the limited rights that enable us to 

offer the Services. 

 

We need your permission to do things like hosting Your Stuff, backing it up, and sharing it when you ask us to. Our Services 

also provide you with features like photo thumbnails, document previews, email organization, easy sorting, editing, sharing 

and searching. These and other features may require our systems to access, store and scan Your Stuff. You give us 

permission to do those things, and this permission extends to trusted third parties we work with. 

Wellicht bedoel je het laatste stuk waarin zelfs derden zaken mogen doen met je files, maar iets simpels als hosting/backup 

door een derde partij maakt dat waarschijnlijk al nodig. Afgezien van de trusted 3rd parties zijn deze voorwaarden niet 

anders dan Google, Apple, etc. Bij hun weet ik niet zo of ze 3rd parties nodig hebben. 

 

Maar nee. Het blijft echt van jezelf. (Btw. ik gebruik dropbox zelf niet) 

 

+1Tours  

18 april 2014 14:05 

Zolang Condoleezza Rice er zit kan het mij weinig interesseren.  

http://www.drop-dropbox.com/ 

 

+2 EnigmA-X  

@RoelRoel • 18 april 2014 14:15 

Dat is toch al lang overgegaan in Google+. 

Nee, dat is het niet. Albums op het web bestaan nog steeds gewoon, net als de software. 

https://support.google.com/picasa/answer/157000?hl=en 

 

+1 FreshMaker  

@GewoonWatSpulle • 18 april 2014 14:36 

Hou er rekening mee dat je dus niet hetzelfde account ( mailadres ) kan gebruiken en 'verlengen' 

 

De S4 van mijn vrouw vroeg ook om dropboxinlog, maar ze kreeg geen 50GB bij haar huidige account. 

 

Op mijn mobiel heb ik mijn andere dropboxaccount gebruikt, voor de komende 2 jaar. 

( met virtual box de referrals weer aanmaken, tot de beoogde 70GB weer. ) 

 

 

 

http://tweakers.net/gallery/218546
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889564#r_6889564
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889666#r_6889666
https://www.dropbox.com/privacy#terms
http://tweakers.net/gallery/414534
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889818#r_6889818
http://www.drop-dropbox.com/
http://tweakers.net/gallery/49308
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889280#r_6889280
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889840#r_6889840
https://support.google.com/picasa/answer/157000?hl=en
http://tweakers.net/gallery/98736
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889343#r_6889343
http://tweakers.net/nieuws/95484/dropbox-koopt-fotobeheerdienst-vlak-na-release-eigen-foto-app.html?showReaction=6889879#r_6889879
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Bijlage 3: Time-based chat log exclusief addressivity-signalen 
 

c20let  

Het lijkt een logische stap van dropbox om dit toe te voegen, maar wat biedt dit extra tov picasa? 

 

  

+1Anima-t3d  

Dropbox heeft nog niet duidelijk gemaakt wat het met Hackpad van plan is 

 

Google docs/drive alternatief wellicht. 

 

Lijkt me wel interessant... ik gebruikte vroeger dropbox, maar nu bitsync. Deze toevoeging kan wel nuttig zijn en misschien 

een reden zijn om terug naar dropbox over te stappen voor bepaalde dingen... 

 

 

+1RoelRoel  

Picasa? What year is it? 

Dat is toch al lang overgegaan in Google+. 

Het lijkt erop alsof ze gaan concurreren met Google Drive. Met deze diensten gecombineerd begint het meer op drive te 

gaan lijken. 

 

 

+1MrPan 

Toegevoegde waarde kan zijn dat het niet van Google is. 

Voor sommige mensen dan. 

 

 

+1 FreshMaker  

Picasa is niet van dropbox, dus de vraag zou eerder zijn, WAT gaat dropbox ermee doen om het beter te maken 

 

 

+1halofreak1990  

Embrace, extend, extinguish? 

 

 

+2 Mar2zz  

Dat extinguish zou wel eens kunnen kloppen. Online opslagbedrijven staan te trappelen om users lijkt het met al die 

freebie-opslag. En ze partneren met mobiele telefoon-fabrikanten. Zo kreeg ik bij mijn HTC 20GB dropboxopslag en kon ik 

dropbox tijdens het instellen van de telefoon zo instellen dat al mijn foto's automatisch syncen met dropbox. 

 

Nu heb ik een Huawei en daar zat die dropboxkeuze niet bij het instellen van de telefoon, maar stelde Google al voor om 

Drive te gebruiken daarvoor en moest ik Dropbox als aparte app uit de playstore halen om te kunnen syncen. 

 

http://tweakers.net/gallery/76396
http://tweakers.net/gallery/544826
http://tweakers.net/gallery/132706
http://tweakers.net/gallery/286841
http://tweakers.net/gallery/98736
http://tweakers.net/gallery/526442
http://tweakers.net/gallery/232001
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Het lijkt een beetje zoals de browserwar van Microsoft, want ik kan me niet voorstellen dat leken bedenken om dropbox te 

downloaden hiervoor als dit niet al bij het instellen van de telefoon als keuzescherm voorbij komt, omdat ze het dan 

simpelweg niet leren kennen. 

 

 

Ik denk daarom ook dat dropbox deze bedrijven opkoopt om te voorkomen dat mensen via de playstore met andere online 

opslagdiensten in aanraking komen. Eenmaal bij een partij zullen veel mensen niet meer switchen van clouddienst denk ik. 

Ik hoop echter wel dat Dropbox een completere opslagdienst wordt en de functionaliteit uitbreidt en zo kan blijven 

concurreren met de compleetheid die google biedt met hun drive en docs. Ik mag Dropbox wel, zie ze toch een beetje als 

de pioniers van gratis grote hoeveelheden online opslagruimte met een hoog gebruikersgemak. 

 

 

+1Iftert  

Deze vraag is dan ook gerechtvaardigt om te stellen : Waarom is google in deze slechter? Want alles wat jij deelt via 

dropbox is ook meteen van hun (de gratis versie dan sowieso) 

 

 

+1GewoonWatSpulle 

Nu heb ik een Huawei en daar zat die dropboxkeuze niet bij het instellen van de telefoon, maar stelde Google al voor om 

Drive te gebruiken daarvoor en moest ik Dropbox als aparte app uit de playstore halen om te kunnen syncen. 

 

Is nog steeds een aparte app uit de store, dat hij van te voren op jouw mobiel stond en mogelijk niet te verwijderen is 

maakt dat niet veel anders. 

 

 

Inmiddels al 30GB aan filmpjes, foto's en kleine run & delete programma's in m'n dropbox staan, eind December toch maar 

kijken naar een nieuwe Samsung om weer 2 jaar 50GB te krijgen. 

 

 

+1King4589  

bedoel je nou echt alles wat je op dropbox zet of alleen wat je via dropbox deelt met het internet of ook nog je shared 

folders? 

 

 

0Iftert  

Alles wat je op dropbox zet worden hun de eigenaar van. Lees de voorwaarden maar 

 

+1 BlueLed  

Haha inderdaad. Picasa, what's that? 

 

Maar inderdaad een logische stap. Waarom je documenten alleen kunnen inzien in niet kunnen bewerken... zelfde gaan ze 

nu dus met foto's doen...  

Op zich wel een leuk idee, hoewel Google heel veel voor heel weinig biedt (xx GB p/m)  

Concurrentie kan nooit kwaad. Dropbox zal wel net als Google Drive een heel platform willen worden maar dan nog beter. 

http://tweakers.net/gallery/352011
http://tweakers.net/gallery/322053
http://tweakers.net/gallery/222066
http://tweakers.net/gallery/352011
http://tweakers.net/gallery/319613
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+2curumir  

https://www.dropbox.com/privacy#terms 

Your Stuff & Your Permissions 

When you use our Services, you provide us with things like your files, content, email messages, contacts and so on ("Your 

Stuff"). Your Stuff is yours. These Terms don't give us any rights to Your Stuff except for the limited rights that enable us to 

offer the Services. 

 

We need your permission to do things like hosting Your Stuff, backing it up, and sharing it when you ask us to. Our Services 

also provide you with features like photo thumbnails, document previews, email organization, easy sorting, editing, sharing 

and searching. These and other features may require our systems to access, store and scan Your Stuff. You give us 

permission to do those things, and this permission extends to trusted third parties we work with. 

Wellicht bedoel je het laatste stuk waarin zelfs derden zaken mogen doen met je files, maar iets simpels als hosting/backup 

door een derde partij maakt dat waarschijnlijk al nodig. Afgezien van de trusted 3rd parties zijn deze voorwaarden niet 

anders dan Google, Apple, etc. Bij hun weet ik niet zo of ze 3rd parties nodig hebben. 

 

Maar nee. Het blijft echt van jezelf. (Btw. ik gebruik dropbox zelf niet) 

 

 

+1Tours  

Zolang Condoleezza Rice er zit kan het mij weinig interesseren.  

http://www.drop-dropbox.com/ 

 

 

+2 EnigmA-X  

Dat is toch al lang overgegaan in Google+. 

Nee, dat is het niet. Albums op het web bestaan nog steeds gewoon, net als de software. 

https://support.google.com/picasa/answer/157000?hl=en 

 

  

+1 FreshMaker  

Hou er rekening mee dat je dus niet hetzelfde account ( mailadres ) kan gebruiken en 'verlengen' 

 

De S4 van mijn vrouw vroeg ook om dropboxinlog, maar ze kreeg geen 50GB bij haar huidige account. 

 

Op mijn mobiel heb ik mijn andere dropboxaccount gebruikt, voor de komende 2 jaar. 

( met virtual box de referrals weer aanmaken, tot de beoogde 70GB weer. ) 

 

 

 

  

http://tweakers.net/gallery/218546
https://www.dropbox.com/privacy#terms
http://tweakers.net/gallery/414534
http://www.drop-dropbox.com/
http://tweakers.net/gallery/49308
https://support.google.com/picasa/answer/157000?hl=en
http://tweakers.net/gallery/98736
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Bijlage 4: Introductietekst & Vragenlijst 
 

 

De Universiteit Utrecht is bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van chatgesprekken op 

online fora. Deze online fora zijn voor iedereen toegankelijk en bieden mensen de 

mogelijkheid om via computers (CMC of ‘computer mediated communication’) te 

communiceren over vele uiteenlopende onderwerpen. 

 

Voor dit onderzoek vraag ik mensen om een chatgesprek te lezen en te beoordelen. Dat 

beoordelen gaat heel eenvoudig. Ik geef een aantal schaalvragen waarop u uw mening kunt 

aankruisen. Bijvoorbeeld 

Dit gesprek is grappig 0 0 0 0 0  0 niet grappig 

 

Wij zijn hierbij geïnteresseerd in uw persoonlijke oordeel. Er zijn dus geen goede of foute 

antwoorden. Denk bij het invullen niet te lang na. Ga bij twijfel uit van uw eerste indruk. 

Naast een aantal beoordelingsvragen, bevat deze vragenlijst ook enkele open kennisvragen 

die in te vullen zijn na het lezen van het chatgesprek. Deze vragen hebben een open 

karakter, waarbij een antwoord van één zin vaak al voldoende is. Afsluitend volgen er een 

aantal stellingen. U kunt omcirkelen of u de stelling juist of onjuist vindt. 

Na de vragen over het chatgesprek volgen nog enkele algemenere vragen. 

Gebleken is dat het invullen ongeveer 20 minuten kost. 

Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking. 

 

J. Schenkels 

 

Student Communicatiestudies 

Universiteit Utrecht 
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1. Ik vind het chatgesprek oninteressant 0 0 0 0 0 0 0 interessant 

2. De gespreksstructuur die de 

gesprekspartners hanteren 

was 

duidelijk 0 0 0 0 0 0 0 onduidelijk 

3. Ik vind het chatgesprek moeilijk te volgen 0 0 0 0 0 0 0 makkelijk te volgen 

4. Ik vind het chatgesprek boeiend 0 0 0 0 0 0 0 niet boeiend 

5. Terugkijken om het gesprek 

beter te begrijpen was 

niet nodig 0 0 0 0 0 0 0 vaak nodig 

6. Ik vind het chatgesprek onsamenhangend 0 0 0 0 0 0 0 samenhangend  

7. Ik vind het chatgesprek  aantrekkelijk 0 0 0 0 0 0 0 onaantrekkelijk 

8. Ik vind het chatgesprek geordend 0 0 0 0 0 0 0 chaotisch 

9. Ik begrijp welke uitingen 
reacties zijn op andere 
uitingen in het chatgesprek 

 

nooit 0 0 0 0 0 0 0 vaak 

 

    

10. Noem twee concurrenten 
van Dropbox die in de tekst 
worden genoemd. 

 

 

 

11. Waar begint Dropbox met 
zijn nieuwe diensten meer 
op te lijken?  
 
 

 

12. Wat heeft Dropbox nog niet 
duidelijk gemaakt aan zijn 
gebruikers? 
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13. Hoeveel personen reageren 
direct op de vraag ‘embrace, 
extend, extinguish’? 
 
 

14. Welk pluspunt wordt er voor 

Google gegeven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Dropbox wordt de eigenaar 

van jouw bestanden 

wanneer het op Dropbox 

geplaatst wordt? 

juist onjuist 

16. Dropbox wordt altijd als 

keuze aangeboden bij het 

instellen van een nieuwe 

telefoon. 

onjuist juist 

17. Het softwareprogramma 

Picasa is naar Google+ 

overgegaan. 

juist onjuist 

18. Bij een Huawei zit de 

dropbox app standaard op 

de telefoon 

onjuist juist 
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19. Ik ben een 0  vrouw 0  man 

20. Leeftijd (in jaren)   

21. Opleidingsniveau 

 

0 basisonderwijs 

0 middelbaar onderwijs 

0 middelbaar beroepsonderwijs 

0 hoger beroepsonderwijs 

0 universitair onderwijs 

22. Chat ervaring 

 

0 geen 

0 weinig 

0 ruim 

0 veel 

 

23. Ik heb ervaring met 
chatgesprekken over 
(computer)software. 

0 ja 

0 nee 
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Bijlage 5: Debriefing 
 

Dit onderzoek werd uitgevoerd om uit te zoeken welke invloed specifieke woorden hebben op het 

tekstbegrip. In het gesprek van het type zoals dat u zojuist heeft gelezen, worden er bepaalde 

woorden gebruikt als vlag om aan te geven op welke bijdrage de huidige schrijver reageert. Die 

woorden zien er zo uit: ‘@naam’.  

 

In sommige versies van de tekst hebben we die woorden verwijderd, om zo het effect op tekstbegrip 

te meten als die woorden er niet staan. In andere versies lieten we ze wel staan, of toonden we de 

gesprekken zoals die op het internet worden getoond aan lezers en schrijvers. Van die laatste versie 

verwachten we dat die het meest te begrijpen is. 

Uw antwoorden worden volledig anoniem behandeld en zijn ook niet terug te voeren op u als 

persoon.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek.  
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Bijlage 6: Output 1: Totale analyse over alle de drie condities 

 
Correlations - Coherentie 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Duidelijkheid van 

gespreksstructuur 
3,0000 1,62606 60 

Volgbaarheid van chatgesprek 3,1500 1,88504 60 

Terugkijken voor eem beter 

tekstbegrip 
3,0167 1,84567 60 

Samenhang van chatgesprek 3,2833 1,48543 60 

Geordendheid van chatgesprek 2,8167 1,33393 60 

Begrip van bij elkaar horende 

uitingen 
4,3167 1,69237 60 

 

Correlations 

 Duidelijkheid 

van 

gespreksstruc

tuur 

Volgbaarh

eid van 

chatgespre

k 

Terugkijk

en voor 

een beter 

tekstbegri

p 

Samenha

ng van 

chatgespr

ek 

Geordendh

eid van 

chatgespre

k 

Begrip 

van bij 

elkaar 

horende 

uitingen 

Duidelijkheid van 

gespreksstructuur 

Pearson 

Correlatio

n 

1 ,636
**
 ,503

**
 ,526

**
 ,555

**
 ,443

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Volgbaarheid van 

chatgesprek 

Pearson 

Correlatio

n 

,636
**
 1 ,676

**
 ,560

**
 ,571

**
 ,474

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Terugkijken voor 

een beter 

tekstbegrip 

Pearson 

Correlatio

n 

,503
**
 ,676

**
 1 ,493

**
 ,359

**
 ,617

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 

 
,000 ,005 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 
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Samenhang van 

chatgesprek 

Pearson 

Correlatio

n 

,526
**
 ,560

**
 ,493

**
 1 ,617

**
 ,422

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 

 
,000 ,001 

N 60 60 60 60 60 60 

Geordendheid 

van chatgesprek 

Pearson 

Correlatio

n 

,555
**
 ,571

**
 ,359

**
 ,617

**
 1 ,484

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,005 ,000 

 
,000 

N 60 60 60 60 60 60 

Begrip van bij 

elkaar horende 

uitingen 

Pearson 

Correlatio

n 

,443
**
 ,474

**
 ,617

**
 ,422

**
 ,484

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

 

N 60 60 60 60 60 60 
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Reliability - Coherentie 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 98,4 

Excluded

a
 

1 1,6 

Total 61 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Duidelijkheid van 

gespreksstructuur 
3,0000 1,62606 60 

Volgbaarheid van chatgesprek 3,1500 1,88504 60 

Terugkijken voor eem beter 

tekstbegrip 
3,0167 1,84567 60 

Samenhang van chatgesprek 3,2833 1,48543 60 

Geordendheid van chatgesprek 2,8167 1,33393 60 

Begrip van bij elkaar horende 

uitingen 
4,3167 1,69237 60 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,869 ,871 6 

 

Nonparametric Correlations – Open Vragen 
 

Descriptive Statistics 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviati

on 

Noem twee concurrenten van Dropbox die in de tekst 

genoemd worden 
60 ,00 3,00 1,2500 ,62775 

Waar begint Dropbox met zijn nieuwe diensten meer 

op te lijken? 
60 ,00 1,00 ,4667 ,50310 
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Wat heeft Dropbox nog niet duidelijk gemaakt aan zijn 

gebruikers? 
60 ,00 1,00 ,3500 ,48099 

Hoeveel personen reageren direct op de vraag 

émbrace, extend, extinguish'? 
60 ,00 1,00 ,5333 ,50310 

Welk pluspunt wordt er voor Google gegeven? 60 ,00 1,00 ,3583 ,47916 

Valid N (listwise) 60     

                                                                                    

  Correlations                             

 Noem twee 

concurrenten 

van Dropbox 

die in de 

tekst 

genoemd 

worden 

Waar begint 

Dropbox 

met zijn 

nieuwe 

diensten 

meer op te 

lijken? 

Wat heeft 

Dropbox 

nog niet 

duidelijk 

gemaakt 

aan zijn 

gebruikers? 

Hoeveel 

personen 

reageren direct 

op de vraag 

émbrace, 

extend, 

extinguish'? 

Welk 

pluspunt 

wordt er 

voor 

Google 

gegeven

? 

Spearman's 

rho 

Noem twee 

concurrenten van 

Dropbox die in de 

tekst genoemd 

worden 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,274

*
 ,160 ,131 ,107 

Sig. (2-

tailed) 
. ,034 ,222 ,319 ,416 

N 60 60 60 60 60 

Waar begint 

Dropbox met zijn 

nieuwe diensten 

meer op te lijken? 

Correlation 

Coefficient 
,274

*
 1,000 -,056 ,138 ,133 

Sig. (2-

tailed) 
,034 . ,671 ,292 ,310 

N 60 60 60 60 60 

Wat heeft Dropbox 

nog niet duidelijk 

gemaakt aan zijn 

gebruikers? 

Correlation 

Coefficient 
,160 -,056 1,000 ,266

*
 ,031 

Sig. (2-

tailed) 
,222 ,671 . ,040 ,812 

N 60 60 60 60 60 

Hoeveel personen 

reageren direct op 

de vraag émbrace, 

extend, extinguish'? 

Correlation 

Coefficient 
,131 ,138 ,266

*
 1,000 -,133 

Sig. (2-

tailed) 
,319 ,292 ,040 . ,310 

N 60 60 60 60 60 

Welk pluspunt 

wordt er voor 

Google gegeven? 

Correlation 

Coefficient 
,107 ,133 ,031 -,133 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,416 ,310 ,812 ,310 . 

N 60 60 60 60 60 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Duidelijkheid 

van 

gespreksstructu

ur 

Volgbaarhe

id van 

chatgespre

k 

Terugkijken 

voor een 

beter 

tekstbegrip 

Samenhang 

van 

chatgesprek 

Geordendhei

d van 

chatgesprek 

Begrip van bij 

elkaar horende 

uitingen 

Duidelijkheid van 

gespreksstructuur 
1,000 ,636 ,503 ,526 ,555 ,443 

Volgbaarheid van 

chatgesprek 
,636 1,000 ,676 ,560 ,571 ,474 

Terugkijken voor een 

beter tekstbegrip 
,503 ,676 1,000 ,493 ,359 ,617 

Samenhang van 

chatgesprek 
,526 ,560 ,493 1,000 ,617 ,422 

Geordendheid van 

chatgesprek 
,555 ,571 ,359 ,617 1,000 ,484 

Begrip van bij elkaar 

horende uitingen 
,443 ,474 ,617 ,422 ,484 1,000 

 
 
Reliability – Stellingen 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 98,4 

Excluded
a
 1 1,6 

Total 61 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Cochran Test - Stellingen 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Dropbox wordt eigenaar van jouw bestanden 

wanneer het op Dropbox geplaatst wordt. 
,3833 ,49030 60 

Dropbox wordt altijd als keuze aangeboden bij het 

instellen van een nieuwe telefoon. 
,8167 ,39020 60 

Het softwareprogramma Picasa is naar Google+ 

overgegaan. 
,5667 ,49972 60 

Bij een Huawei zit de Dropbox-app standaard op 

de telefoon. 
,9167 ,27872 60 

Frequencies 

 Value 

0 1 

Dropbox wordt eigenaar van jouw bestanden wanneer het op 

Dropbox geplaatst wordt. 
37 23 

Dropbox wordt altijd als keuze aangeboden bij het instellen van 

een nieuwe telefoon. 
11 49 

Het softwareprogramma Picasa is naar Google+ overgegaan. 26 34 

Bij een Huawei zit de Dropbox-app standaard op de telefoon. 5 55 

 

Test Statistics 

N 60 

Cochran's Q 48,210
a
 

Df 3 

Asymp. Sig. ,000 

a. 0 is treated as a success. 

ANOVA with Cochran's Test 

 Sum of Squares df Mean Square Cochran's Q Sig 

Between People 13,746 59 ,233 
  

Within People 

Between 

Items 
10,513 3 3,504 48,210 ,000 

Residual 28,738 177 ,162   

Total 39,250 180 ,218   
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Total 52,996 239 ,222 
  

Grand Mean = ,6708 

 
Reliability – Filler questions 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 60 98,4 

Excluded
a
 1 1,6 

Total 61 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Interessantheid van chatgesprek 2,1000 1,46946 60 

Boeiendheid van chatgesprek 2,1000 1,50367 60 

Aantrekkelijkheid van chatgesprek 1,9500 1,12634 60 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,933 ,940 3 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 Interessantheid van 

chatgesprek 

Boeiendheid van 

chatgesprek 

Aantrekkelijkheid van 

chatgesprek 

Interessantheid van chatgesprek 1,000 ,855 ,843 

Boeiendheid van chatgesprek ,855 1,000 ,824 

Aantrekkelijkheid van chatgesprek ,843 ,824 1,000 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item 

Means 
2,050 1,950 2,100 ,150 1,077 ,008 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Interessantheid van 

chatgesprek 
4,0500 6,319 ,889 ,790 ,883 

Boeiendheid van 

chatgesprek 
4,0500 6,218 ,876 ,767 ,897 

Aantrekkelijkheid van 

chatgesprek 
4,2000 8,197 ,865 ,750 ,921 

 
 

GET 

  FILE='\\solis-storage.soliscom.uu.nl\3820459\My 

Documents\SCRIPTIE\Dataset Jan v5.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

SORT CASES  BY Conditie. 

SPLIT FILE SEPARATE BY Conditie. 

NONPAR CORR 

  /VARIABLES=vr10 vr11 vr12 vr13 vr14 vr15 vr16 vr17 vr18 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Nonparametric Correlations 
 
Conditie = 'Threaded' tekst 
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Conditie = 'Time mode' tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conditie = ''Time mode' tekst zonder adressivity-signalen 
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Descriptives – Covariaten 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Geslacht 60 1 2 1,50 ,504 

Leeftijd 60 14 60 30,18 14,985 

Opleidingsniveau 60 2 5 3,88 ,940 

Chatervaring 60 1 4 2,22 ,825 

Ervaring_Chatgesprekken 60 1 2 1,77 ,427 

Valid N (listwise) 60     

 

Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open vragen & Gem. stellingen  * Geslacht 

Geslacht Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open vragen & 

Gem. stellingen 

Vrouw 

Mean 3,1111 ,5700 ,6750 ,6167 

N 30 30 30 30 

Std. Deviation 1,29198 ,28180 ,23808 ,19701 

Man 

Mean 3,4167 ,6133 ,6667 ,6370 

N 30 30 30 30 

Std. Deviation 1,28411 ,27759 ,24856 ,19119 

Total 

Mean 3,2639 ,5917 ,6708 ,6269 

N 60 60 60 60 

Std. Deviation 1,28635 ,27819 ,24134 ,19275 

 

 

Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open vragen & Gem. stellingen  * 

Opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Gem_Coheren

tie 

Gem_OpenVrag

en 

Gem_Stelling

en 

Gem. open 

vragen & Gem. 

stellingen 

Middelbaar Onderwijs 

Mean 3,0952 ,6000 ,6071 ,6032 

N 7 7 7 7 

Std. 

Deviation 
,79848 ,34641 ,28347 ,21138 

Middelbaar 

Beroepsonderwijs 

Mean 3,9444 ,5556 ,7222 ,6296 

N 9 9 9 9 

Std. 

Deviation 
1,23322 ,37118 ,19543 ,25459 

Hoger Beroepsonderwijs 
Mean 3,3988 ,6214 ,6696 ,6429 

N 28 28 28 28 
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Std. 

Deviation 
1,48680 ,22003 ,27262 ,17726 

Universitair Onderwijs 

Mean 2,7188 ,5563 ,6719 ,6076 

N 16 16 16 16 

Std. 

Deviation 
,90619 ,30325 ,19830 ,18972 

Total 

Mean 3,2639 ,5917 ,6708 ,6269 

N 60 60 60 60 

Std. 

Deviation 
1,28635 ,27819 ,24134 ,19275 

 

Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open vragen & Gem. stellingen  * 

Chatervaring 

Chatervaring Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open vragen & 

Gem. stellingen 

Geen 

Mean 2,3750 ,5083 ,7500 ,6157 

N 12 12 12 12 

Std. Deviation ,78214 ,27455 ,21320 ,17320 

Weinig 

Mean 3,4744 ,5462 ,6442 ,5897 

N 26 26 26 26 

Std. Deviation 1,43813 ,26265 ,26621 ,20311 

Ruim 

Mean 3,5526 ,6526 ,6711 ,6608 

N 19 19 19 19 

Std. Deviation 1,17333 ,27359 ,23648 ,18693 

Veel 

Mean 3,1667 ,9333 ,5833 ,7778 

N 3 3 3 3 

Std. Deviation 1,04083 ,23094 ,14434 ,19245 

Total 

Mean 3,2639 ,5917 ,6708 ,6269 

N 60 60 60 60 

Std. Deviation 1,28635 ,27819 ,24134 ,19275 

 

 

Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open vragen & Gem. stellingen  * 

Ervaring_Chatgesprekken 

Ervaring_Chatgesprekken Gem_Coherentie Gem_OpenVragen Gem_Stellingen Gem. open 

vragen & Gem. 

stellingen 

Ja 

Mean 4,0119 ,7857 ,6786 ,7381 

N 14 14 14 14 

Std. Deviation 1,42395 ,29835 ,18157 ,18287 

Nee Mean 3,0362 ,5326 ,6685 ,5930 
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N 46 46 46 46 

Std. Deviation 1,16477 ,24590 ,25849 ,18446 

Total 

Mean 3,2639 ,5917 ,6708 ,6269 

N 60 60 60 60 

Std. Deviation 1,28635 ,27819 ,24134 ,19275 

 

 
SORT CASES  BY Conditie. 

SPLIT FILE SEPARATE BY Conditie. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=Geslacht 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 
 
Descriptives 
 
Conditie = 'Threaded' tekst 
 

Descriptive Statisticsa 

 Mean Std. Deviation N 

Geslacht 1,55 ,510 20 

Leeftijd 27,65 14,532 20 

Opleidingsniveau 3,75 1,164 20 

Chatervaring 2,50 ,761 20 

Ervaring_Chatgesprekken 1,65 ,489 20 

Gem_Coherentie 3,9500 1,23319 20 

Gem_OpenVragen ,6450 ,34409 20 

Gem_Stellingen ,7625 ,20639 20 

Gem. open vragen & Gem. 

stellingen 
,6972 ,20510 20 

a. Conditie = 'Threaded' tekst 

 

Conditie = 'Time mode' tekst 
 

Descriptive Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Geslacht 1,45 ,510 20 

Leeftijd 29,00 14,242 20 

Opleidingsniveau 4,00 ,649 20 

Chatervaring 2,25 ,851 20 

Ervaring_Chatgesprekken 1,70 ,470 20 

Gem_Coherentie 3,4833 1,21383 20 

Gem_OpenVragen ,6000 ,25131 20 

Gem_Stellingen ,6500 ,22064 20 
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Gem. open vragen & Gem. 

stellingen 
,6222 ,17062 20 

a. Conditie = 'Time mode' tekst 

 

 
Conditie = ''Time mode' tekst zonder adressivity-signalen 
 

Descriptive Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Geslacht 1,50 ,513 20 

Leeftijd 33,90 16,141 20 

Opleidingsniveau 3,90 ,968 20 

Chatervaring 1,90 ,788 20 

Ervaring_Chatgesprekken 1,95 ,224 20 

Gem_Coherentie 2,3583 ,85716 20 

Gem_OpenVragen ,5300 ,22734 20 

Gem_Stellingen ,6000 ,27386 20 

Gem. open vragen & Gem. 

stellingen 
,5611 ,18549 20 

a. Conditie = ''Time mode' tekst zonder adressivity-signalen 

 
 
 
Correlations – Covariaten 
 
 
Conditie = 'Threaded' tekst 

Correlations
a
 

 
Geslacht Leeftijd Opleidings

niveau 

Chatervarin

g 

Ervaring_Ch

atgesprekke

n 

Gem_Coheren

tie 

Gem_Ope

nVragen 

Gem_Stellingen 

Geslacht 

Pearson 

Correlation 
1 ,311 ,244 ,339 -,242 ,046 ,031 ,056 

Sig. (2-

tailed) 

 

,182 ,301 ,144 ,303 ,847 ,895 ,814 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Leeftijd 

Pearson 

Correlation 
,311 1 ,691

**
 -,093 ,085 -,180 ,034 ,339 

Sig. (2-

tailed) 
,182 

 

,001 ,697 ,720 ,448 ,887 ,143 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Opleidings

niveau 

Pearson 

Correlation 
,244 ,691

**
 1 -,208 ,023 -,058 ,043 ,452

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,301 ,001 

 

,379 ,923 ,808 ,858 ,046 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Chatervari

ng 

Pearson 

Correlation 
,339 -,093 -,208 1 -,212 ,122 ,533

*
 -,209 

Sig. (2-

tailed) 
,144 ,697 ,379 

 

,369 ,610 ,016 ,375 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ervaring_C

hatgespre

kken 

Pearson 

Correlation 
-,242 ,085 ,023 -,212 1 -,452

*
 -,277 -,085 

Sig. (2-

tailed) 
,303 ,720 ,923 ,369 

 

,045 ,238 ,723 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Coh

erentie 

Pearson 

Correlation 
,046 -,180 -,058 ,122 -,452

*
 1 -,003 ,028 

Sig. (2-

tailed) 
,847 ,448 ,808 ,610 ,045 

 

,991 ,905 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Ope

nVragen 

Pearson 

Correlation 
,031 ,034 ,043 ,533

*
 -,277 -,003 1 -,082 

Sig. (2-

tailed) 
,895 ,887 ,858 ,016 ,238 ,991 

 

,730 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Stelli

ngen 

Pearson 

Correlation 
,056 ,339 ,452

*
 -,209 -,085 ,028 -,082 1 

Sig. (2-

tailed) 
,814 ,143 ,046 ,375 ,723 ,905 ,730 

 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem. 

open 

vragen & 

Gem. 

stellingen 

Pearson 

Correlation 
,054 ,183 ,242 ,403 -,296 ,010 ,895

**
 ,370 

Sig. (2-

tailed) 
,820 ,439 ,304 ,078 ,206 ,966 ,000 ,108 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Conditie = 'Threaded' tekst 
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Conditie = 'Time mode' tekst 

Correlations
a
 

 
Geslacht Leeftijd Opleidingsni

veau 

Chatervarin

g 

Ervaring_Cha

tgesprekken 

Gem_Coherenti

e 

Gem_OpenVragen Gem_Stellingen 

Geslacht 

Pearson 

Correlation 
1 -,174 -,159 ,091 -,066 ,338 ,000 ,070 

Sig. (2-tailed) 
 

,464 ,503 ,703 ,783 ,144 1,000 ,769 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Leeftijd 

Pearson 

Correlation 
-,174 1 -,296 -,500

*
 ,149 -,201 ,288 ,569

**
 

Sig. (2-tailed) ,464 
 

,205 ,025 ,530 ,394 ,218 ,009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Opleidingsn

iveau 

Pearson 

Correlation 
-,159 -,296 1 ,191 -,173 -,301 -,065 -,368 

Sig. (2-tailed) ,503 ,205 
 

,421 ,467 ,198 ,787 ,111 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Chatervarin

g 

Pearson 

Correlation 
,091 -,500

*
 ,191 1 -,461

*
 ,089 ,197 -,491

*
 

Sig. (2-tailed) ,703 ,025 ,421 
 

,041 ,708 ,405 ,028 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ervaring_C

hatgesprek

ken 

Pearson 

Correlation 
-,066 ,149 -,173 -,461

*
 1 ,098 -,445

*
 ,330 

Sig. (2-tailed) ,783 ,530 ,467 ,041 
 

,680 ,049 ,156 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Cohe

rentie 

Pearson 

Correlation 
,338 -,201 -,301 ,089 ,098 1 -,259 ,190 

Sig. (2-tailed) ,144 ,394 ,198 ,708 ,680 
 

,271 ,422 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Open

Vragen 

Pearson 

Correlation 
,000 ,288 -,065 ,197 -,445

*
 -,259 1 ,000 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,218 ,787 ,405 ,049 ,271 
 

1,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Stelli

ngen 

Pearson 

Correlation 
,070 ,569

**
 -,368 -,491

*
 ,330 ,190 ,000 1 

Sig. (2-tailed) ,769 ,009 ,111 ,028 ,156 ,422 1,000 
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem. open 

vragen & 

Gem. 

stellingen 

Pearson 

Correlation 
,040 ,563

**
 -,264 -,121 -,175 -,103 ,818

**
 ,575

**
 

Sig. (2-tailed) ,866 ,010 ,260 ,612 ,461 ,667 ,000 ,008 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Conditie = 'Time mode' tekst 
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Conditie = ''Time mode' tekst zonder adressivity-signalen 

Correlations
a
 

 
Geslacht Leeftijd Opleidings

niveau 

Chatervari

ng 

Ervaring_C

hatgesprek

ken 

Gem_Cohere

ntie 

Gem_OpenVra

gen 

Gem_Stellinge

n 

Geslacht 

Pearson 

Correlation 
1 -,191 ,318 ,000 -,229 -,050 ,226 -,187 

Sig. (2-

tailed) 

 

,421 ,172 1,000 ,331 ,835 ,339 ,429 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Leeftijd 

Pearson 

Correlation 
-,191 1 ,542

*
 -,775

**
 ,276 -,019 -,232 ,160 

Sig. (2-

tailed) 
,421 

 

,014 ,000 ,240 ,935 ,326 ,500 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Opleidin

gsnivea

u 

Pearson 

Correlation 
,318 ,542

*
 1 -,704

**
 ,462

*
 -,303 -,081 -,060 

Sig. (2-

tailed) 
,172 ,014 

 

,001 ,040 ,193 ,733 ,803 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Chaterv

aring 

Pearson 

Correlation 
,000 -,775

**
 -,704

**
 1 -,329 ,147 ,018 -,012 

Sig. (2-

tailed) 
1,000 ,000 ,001 

 

,157 ,537 ,941 ,959 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Ervaring

_Chatge

sprekke

n 

Pearson 

Correlation 
-,229 ,276 ,462

*
 -,329 1 -,314 -,487

*
 -,129 

Sig. (2-

tailed) 
,331 ,240 ,040 ,157 

 

,178 ,030 ,588 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_Co

herentie 

Pearson 

Correlation 
-,050 -,019 -,303 ,147 -,314 1 ,000 -,039 

Sig. (2-

tailed) 
,835 ,935 ,193 ,537 ,178 

 

,998 ,870 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_O

penVrag

en 

Pearson 

Correlation 
,226 -,232 -,081 ,018 -,487

*
 ,000 1 ,118 

Sig. (2-

tailed) 
,339 ,326 ,733 ,941 ,030 ,998 

 

,619 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem_St

ellingen 

Pearson 

Correlation 
-,187 ,160 -,060 -,012 -,129 -,039 ,118 1 
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Bijlage 7: Output 2: Analyse op basis van addressivity              

(time-mode vs. time-mode exclusief addressivity) 

 

 

Univariate Analysis of Variance - Coherentie 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Adressivity 
1 Aanwezig 20 

2 Afwezig 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Gem_Coherentie   

Adressivity Mean Std. Deviation N 

Aanwezig 3.4833 1.21383 20 

Afwezig 2.3583 .85716 20 

Total 2.9208 1.18333 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig. (2-

tailed) 
,429 ,500 ,803 ,959 ,588 ,870 ,619 

 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gem. 

open 

vragen 

& Gem. 

stellinge

n 

Pearson 

Correlation 
,031 -,053 -,094 ,004 -,416 -,025 ,759

**
 ,737

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,898 ,826 ,692 ,987 ,068 ,915 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Conditie = ''Time mode' tekst zonder adressivity-signalen 



  Jan Schenkels - 3820459 

 
62 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_Coherentie   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 12.656
a
 1 12.656 11.463 .002                            .232 

Intercept 341.251 1 341.251 309.088 .000 .891 

Adressivity 12.656 1 12.656 11.463 .002 .232 

Error 41.954 38 1.104    

Total 395.861 40     

Corrected Total 54.610 39     

a. R Squared = ,232 (Adjusted R Squared = ,212) 

ANOVA 

Gem_Coherentie   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12.656 1 12.656 11.463 .002 

Within Groups 41.954 38 1.104   

Total 54.610 39    

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_Coherentie   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5,075 1 38 ,030 

 

Robust Tests of Equality of Means 

Gem_Coherentie   

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 11,463 1 34,176 ,002 

Brown-Forsythe 11,463 1 34,176 ,002 

a. symptotically F distributed. 

 

 

Univariate Analysis of Variance – Open Vragen 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Adressivity 
1 Aanwezig 20 

2 Afwezig 20 
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Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Gem_OpenVragen   

Adressivity Mean Std. Deviation N 

Aanwezig .6000 .25131 20 

Afwezig .5300 .22734 20 

Total .5650 .23918 40 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_OpenVragen   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model .049
a
 1 .049 .853 .361 .022 

Intercept 12.769 1 12.769 222.375 .000 .854 

Adressivity .049 1 .049 .853 .361 .022 

Error 2.182 38 .057    

Total 15.000 40     

Corrected Total 2.231 39     

a. Squared = ,022 (Adjusted R Squared = -,004) 

ANOVA 

Gem_OpenVragen   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .049 1 .049 .853 .361 

Within Groups 2.182 38 .057   

Total 2.231 39    

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_OpenVragen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,004 1 38 ,950 
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Univariate Analysis of Variance – Stellingen 

 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Adressivity 
1 Aanwezig 20 

2 Afwezig 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Gem_Stellingen   

Adressivity Mean Std. Deviation N 

Aanwezig .6500 .22064 20 

Afwezig .6000 .27386 20 

Total .6250 .24677 40 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_Stellingen   

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected 

Model 
.025

a
 1 .025 .404 .529 .011 

Intercept 15.625 1 15.625 252.660 .000 .869 

Adressivity .025 1 .025 .404 .529 .011 

Error 2.350 38 .062    

Total 18.000 40     

Corrected Total 2.375 39     

a. R Squared = ,011 (Adjusted R Squared = -,016) 

 

ANOVA 

Gem_Stellingen   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .025 1 .025 .404 .529 

Within Groups 2.350 38 .062   

Total 2.375 39    

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_Stellingen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,756 1 38 ,390 
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Bijlage 8: Output 3: Analyse op basis van presentatiemodus           

(threaded vs. time-mode inclusief addressivity) 

 
Univariate Analysis of Variance – Coherentie 
 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Presentatiemodus 
1 threaded 20 

2 time-based 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Gem_Coherentie   

Presentatiemodus Mean Std. Deviation N 

threaded 3.9500 1.23319 20 

time-based 3.4833 1.21383 20 

Total 3.7167 1.23066 40 

 

ANOVA 

Gem_Coherentie   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.178 1 2.178 1.455 .235 

Within Groups 56.889 38 1.497   

Total 59.067 39    

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_Coherentie   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 2.178
a
 1 2.178 1.455 .235 .037 

Intercept 552.544 1 552.544 369.082 .000 .907 

Presentatiemodus 2.178 1 2.178 1.455 .235 .037 

Error 56.889 38 1.497    

Total 611.611 40     

Corrected Total 59.067 39     

a. R Squared = ,037 (Adjusted R Squared = ,012) 
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Test of Homogeneity of Variances 

Gem_Coherentie   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,009 1 38 ,926 

 

Univariate Analysis of Variance – Open Vragen 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Presentatiemodus 
1 threaded 20 

2 time-based 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Gem_OpenVragen   

Presentatiemodus Mean Std. Deviation N 

threaded .6450 .34409 20 

time-based .6000 .25131 20 

Total .6225 .29827 40 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_OpenVragen   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model .020
a
 1 .020 .223 .639 .006 

Intercept 15.500 1 15.500 170.752 .000 .818 

Presentatiemodus .020 1 .020 .223 .639 .006 

Error 3.450 38 .091    

Total 18.970 40     

Corrected Total 3.470 39     

a. R Squared = ,006 (Adjusted R Squared = -,020) 

 

ANOVA 

Gem_OpenVragen   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .020 1 .020 .223 .639 

Within Groups 3.450 38 .091   

Total 3.470 39    
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Test of Homogeneity of Variances 

Gem_OpenVragen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,459 1 38 ,071 

 

Univariate Analysis of Variance – Stellingen 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Presentatiemodus 
1 threaded 20 

2 time-based 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Gem_Stellingen   

Presentatiemodus Mean Std. Deviation N 

threaded .7625 .20639 20 

time-based .6500 .22064 20 

Total .7063 .21844 40 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_Stellingen   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model .127
a
 1 .127 2.773 .104 .068 

Intercept 19.952 1 19.952 437.137 .000 .920 

Presentatiemodus .127 1 .127 2.773 .104 .068 

Error 1.734 38 .046    

Total 21.813 40     

Corrected Total 1.861 39     

a. R Squared = ,068 (Adjusted R Squared = ,043) 

ANOVA 

Gem_Stellingen   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .127 1 .127 2.773 .104 

Within Groups 1.734 38 .046   

Total 1.861 39    

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_Stellingen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,414 1 38 ,242 
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Bijlage 9: Output 4: Analyse op basis van vergelijking threaded-mode 

& time-mode exclusief addressivity      

 
Univariate Analysis of Variance – Coherentie 
 

Descriptives 

Gem_Coherentie   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

threaded 20 3.9500 1.23319 .27575 3.3728 4.5272 2.50 6.00 

time-based 20 2.3583 .85716 .19167 1.9572 2.7595 1.17 4.17 

Total 40 3.1542 1.32228 .20907 2.7313 3.5771 1.17 6.00 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_Coherentie   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 25,334
a
 1 25,334 22,464 ,000 ,372 

Intercept 397,951 1 397,951 352,874 ,000 ,903 

Presentatiemodus 25,334 1 25,334 22,464 ,000 ,372 

Error 42,854 38 1,128    

Total 466,139 40     

Corrected Total 68,188 39     

a. R Squared = ,372 (Adjusted R Squared = ,355) 

 

 

ANOVA 

Gem_Coherentie   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25.334 1 25.334 22.464 .000 

Within Groups 42.854 38 1.128   

Total 68.188 39    

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_Coherentie   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.868 1 38 .057 
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Univariate Analysis of Variance – Open Vragen 
 

Descriptives 

Gem_OpenVragen   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

threaded 20 .6450 .34409 .07694 .4840 .8060 .20 1.20 

time-based 20 .5300 .22734 .05084 .4236 .6364 .20 1.00 

Total 40 .5875 .29368 .04644 .4936 .6814 .20 1.20 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_OpenVragen   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model ,132
a
 1 ,132 1,555 ,220 ,039 

Intercept 13,806 1 13,806 162,351 ,000 ,810 

Presentatiemodus ,132 1 ,132 1,555 ,220 ,039 

Error 3,232 38 ,085    

Total 17,170 40     

Corrected Total 3,364 39     

a. R Squared = ,039 (Adjusted R Squared = ,014) 

 

ANOVA 

Gem_OpenVragen   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .132 1 .132 1.555 .220 

Within Groups 3.232 38 .085   

Total 3.364 39    

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_OpenVragen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.086 1 38 .050 
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Univariate Analysis of Variance – Stellingen 
 

Descriptives 

Gem_Stellingen   

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

threaded 20 .7625 .20639 .04615 .6659 .8591 .25 1.00 

time-

based 
20 .6000 .27386 .06124 .4718 .7282 .00 1.00 

Total 40 .6813 .25311 .04002 .6003 .7622 .00 1.00 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Gem_Stellingen   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model ,264
a
 1 ,264 4,491 ,041 ,106 

Intercept 18,564 1 18,564 315,719 ,000 ,893 

Presentatiemodus ,264 1 ,264 4,491 ,041 ,106 

Error 2,234 38 ,059    

Total 21,063 40     

Corrected Total 2,498 39     

a. R Squared = ,106 (Adjusted R Squared = ,082) 

 

ANOVA 

Gem_Stellingen   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .264 1 .264 4.491 .041 

Within Groups 2.234 38 .059   

Total 2.498 39    

 

Test of Homogeneity of Variances 

Gem_Stellingen   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.171 1 38 .083 

 

 
 


