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Samenvatting  

 

In dit onderzoek is getracht een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de gemarkeerdheid van 

een frame invloed heeft op de extremiteit van de evaluatie. Allereerst is onderzocht of de 

gemarkeerdheid van een frame effect heeft op de variantie van de evaluatie. Hierbij was de 

verwachting dat het gemarkeerde frame tot een meer beperkte evaluatie leidt dan het ongemarkeerde 

frame. Daarnaast is gekeken of de gemarkeerdheid van een frame ook verschillen met zich mee 

brengt in de extremiteit van de score. Hierbij werd verwacht dat het gemarkeerde frame een meer 

extreme evaluatie als gevolg heeft dan het ongemarkeerde frame.  

Aan 112 proefpersonen zijn vijftien frame-interpretatietaken voorgelegd, afwisselend met 

positieve en negatieve frames. Hen is verzocht om de items af te maken door de best passende 

evaluatie te kiezen. De proefpersonen hadden de keuze uit evaluaties op een zespuntsschaal-

verdeling. 

De resultaten wijzen uit dat slechts bij enkele items het gemarkeerde frame tot gevarieerdere 

evaluaties leidt dan het ongemarkeerde frame. Ook blijkt dat het gemarkeerde frame niet meer 

extreme evaluaties als gevolg heeft dan het ongemarkeerde frame. Daarentegen is naar voren 

gekomen dat de richting van het frame, ook bij een zespuntsschaal-verdeling, argumentatief relevant 

is voor de evaluatie.  

Op basis van dit onderzoek kan geen duidelijk antwoord worden gegeven op de vraag in 

hoeverre de gemarkeerdheid van een frame invloed heeft op de extremiteit van de evaluatie. 

Desondanks levert het onderzoek wel degelijk een bijdrage aan vervolgonderzoeken naar de effecten 

van gemarkeerdheid bij attribuutframing. Het onderzoek geeft inzicht in de factoren die invloed 

uitoefenen bij het ontstaan van framingeffecten. Daarnaast is de wijze van operationaliseren in dit 

onderzoek vernieuwend en deze operationalisatie kan inspiratie geven voor nieuwe 

onderzoeksmethodes in het onderzoek naar attribuutframing.  
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Voorwoord   

 

Voor u ligt een scriptie die het resultaat is van een onderzoek naar de effecten van framing. Met dit 

onderzoek is getracht in kaart te brengen wat de invloed van de gemarkeerdheid van een frame is op 

de extremiteit van een evaluatie.  

Door het artikel “The pragmatics of profiling: Framing effects in text interpretation and text production” 

dat geschreven is door mijn beide begeleiders (dr. B.C. Holleman en dr. H.L.W. Pander Maat) en 

voor een gedeelte gebaseerd is op het onderzoek dat ik voor mijn Bachelor thesis heb uigevoerd, ben 

ik geïnspireerd geraakt tot dit onderzoek. Met deze scriptie zal ik de Master Communicatiestudies 

afronden.  

 

Het traject dat ik heb moeten doorlopen om deze scriptie tot het gewenste resultaat te brengen, ging 

helaas niet altijd gepaard met positieve momenten. Tijdens dit traject heeft mijn gezondheid me 

meerdere malen in de steek gelaten en ik heb hierdoor meer tijd voor mijn scriptie nodig gehad dan ik 

in eerste instantie had verwacht. Gelukkig heb ik mijn onderzoek uiteindelijk toch kunnen afronden 

en dit was niet gelukt zonder de hulp van een aantal mensen.  

 

Op de eerste plaats wil ik mijn begeleidster dr. B.C. Holleman bedanken. Allereerst voor haar begrip 

en medeleven voor de gezondheidsproblemen waarmee ik te kampen heb. Daarnaast voor haar 

deskundig advies en altijd kritische blik op mijn stukken. Bregje, ik vond het een goede en zeer fijne 

begeleiding die je me hebt gegeven! Bovendien wil ik mijn tweede begeleider dr. H.L.W. Pander Maat 

bedanken voor zijn deskundigheid en bruikbare tips op het gebied van attribuutframing.  

Mijn vrienden en vriendinnen wil ik bedanken voor hun steun en interesse tijdens mijn 

afstudeerperiode. In het bijzonder Anne Noordam, niet alleen voor haar hulp bij de afname van het 

onderzoek, maar ook voor haar adviezen en tips. 

Ook bedank ik mijn thuisfront voor al hun steun. Voor de kort maar krachtige woorden van 

mijn vader als “Je gaat er nu toch wel voor?” en “Nog even doorzetten nu!” die me elke keer weer dat extra 

beetje motivatie gaven. Voor de lieve kaartjes die mijn moeder naar me stuurde en voor de goede 

verzorging als ik weer een week bij hen aan mijn scriptie ging werken. 

Tot slot wil ik alle proefpersonen bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek.  

 

T.G. Lobosco 

Utrecht, februari 2009 
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1. Inleiding 

 

Stel dat er een nieuwe medische behandeling is ontwikkeld en in het AMC in Amsterdam is de 

overlevingskans van deze behandeling 95%. Dezelfde medische ingreep voeren ze ook uit in het 

UMC in Utrecht en hierbij is de sterftekans 5%. Welk ziekenhuis kies jij als je die medische 

behandeling zou moeten ondergaan? In principe zouden beide ziekenhuizen evenveel kans moeten 

maken om gekozen te worden, aangezien een overlevingskans van 95% op hetzelfde neer komt als 

een sterftekans van 5%. Maar psychologische onderzoeken wijzen uit dat deze termen wel degelijk 

een ander besluit tot gevolg kunnen hebben. Wanneer objecten of situaties omschreven worden in 

positieve termen, zullen deze positiever geëvalueerd worden vergeleken met dezelfde objecten en 

situaties die omschreven zijn in equivalente negatieve termen (o.a. Levin, Schneider & Geath, 1998; 

Sher & McKenzie, 2006; Holleman & Pander Maat, 2008). Zo kan er bij medische behandelingen de 

nadruk worden gelegd op de overlevingskans, maar er kan ook worden gekozen om juist de 

sterftekans van de behandeling te benadrukken. Ondanks het feit dat er in het voorbeeld sprake is van 

equivalente termen, wordt de medische behandeling positiever geëvalueerd wanneer deze omschreven 

is in termen van de overlevingskans dan wanneer de sterftekans is gebruikt. De keuze om de nieuwe 

medische behandeling te ondergaan in het AMC in Amsterdam zal daarom vaker worden gemaakt 

dan de keuze om dezelfde behandeling in het UMC in Utrecht te ondergaan. Dit wordt ook wel de 

verschuiving in de evaluatieve richting (the valence consistent shift) genoemd (Levin et al., 1998:160). Deze 

verschuiving komt voor bij attribuutframing.  

 

1.1 Attribuutframing 

 

Attribuutframing is een vorm van framing, waarbij een voorwerp of gebeurtenis wordt omschreven in 

termen van de aanwezigheid van positieve eigenschappen of in termen van negatieve eigenschappen 

(Levin et al., 1998:158). Er zijn verschillende theorieën die de effecten van attribuutframing proberen 

te verklaren, maar volgens Holleman en Pander Maat (2008) verklaren deze theorieën niet volledig het 

ontstaan van framingeffecten. Zij tonen aan dat bij frameproductie (de evaluatie is gegeven en de 

lezer produceert het frame) en frame-interpretatie (het frame is gegeven en lezer produceert de 

evaluatie) niet alleen de verschuiving in de evaluatieve richting een rol speelt, maar ook andere 

omstandigheden van invloed zijn, zoals ‘Het Principe van Argumentatieve Oriëntatie’ (The Principle of 

Argumentive Orientation) en gemarkeerdheid (Holleman & Pander Maat, 2008). Deze twee begrippen 

zullen hieronder in het kort worden toegelicht.  

 

1.1.1 Argumentatieve Oriëntatie  

Het principe van Argumentatieve Oriëntatie wil zeggen dat de richting van een frame argumentatief 

relevant is voor de conclusie die getrokken moet worden en omgekeerd, dus dat de keuze van een 
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frame overeenstemt met de aanwezige conclusie. Met betrekking tot het voorbeeld over de medische 

behandeling zou dit betekenen dat de beschrijving van de behandeling in termen van de 

overlevingskans of sterftekans (het frame) invloed heeft op de conclusie die hierbij getrokken zal 

worden (de evaluatie), dus of de behandeling bijvoorbeeld riskant of juist veilig is. En andersom geldt 

dat wanneer de conclusie aanwezig is, bijvoorbeeld De nieuwe behandeling is riskant, hierbij het frame 

wordt gekozen die met de aanwezige conclusie overeenkomt, oftewel het negatieve frame (de 

sterftekans is 5%) en niet het positieve frame (de overlevingskans is 95%).  

 

1.1.2 Gemarkeerdheid 

Gemarkeerdheid houdt bij een tegenstelling (bijv. sterftekans/overlevingskans) in dat de ene term van 

de tegenstelling gebruikelijk is en meestal wordt toegepast (de ongemarkeerde term) en de andere 

term ongebruikelijk is en (bijna) nooit wordt gebruikt (de gemarkeerde term). De manier waarop je 

kunt vaststellen welke term van de tegenstelling gemarkeerd is en welke term ongemarkeerd, wordt 

door verschillende factoren bepaald (dit zal verder worden toegelicht in paragraaf 2.2.4). Bij het 

voorbeeld over de medische behandeling is de verwachting dat de sterftekans de gemarkeerde term is 

en de overlevingskans de ongemarkeerde term. Volgens Holleman en Pander Maat (2008) heeft het 

gemarkeerde frame een sterkere Argumentatieve Oriëntatie dan het ongemarkeerde frame. De 

overlevingskans (het ongemarkeerde frame) kan zowel gebruikt worden in de context van de conclusie 

in de verwachte richting (de medische behandeling is veilig) als in de tegengestelde conclusie (de medische 

behandeling is riskant), terwijl dit voor het gemarkeerde frame (de sterftekans) vrij moeilijk is. Hierbij is 

sprake van gemarkeerdheid-asymmetrie. 

 

1.2 Slotwoord inleiding   

 

Volgens Holleman en Pander Maat (2008) zou het interessant zijn om het verschil in sterkte van de 

Argumentatieve Oriëntatie nader te onderzoeken. Kan de gemarkeerdheid van een frame de 

extremiteit van de conclusie beïnvloeden? In dit onderzoek wordt daar aandacht aan besteed door te 

onderzoeken wat de invloed is van de gemarkeerdheid van een frame op de extremiteit van de 

conclusie die wordt getrokken.  

 

Dit onderzoeksverslag begint met een kort overzicht van eerder onderzoek naar attribuutframing en 

de verschillende theorieën en principes die framingeffecten proberen te verklaren. Er wordt onder 

andere dieper in gegaan op ‘Het principe van Argumentatieve Oriëntatie’ en het 

‘Gemarkeerdheidprincipe’. Daarna wordt inzicht gegeven in de wijze waarop dit onderzoek is opgezet 

en afgenomen. De resultaten worden in de conclusie geïnterpreteerd en vervolgens in de discussie 

nog eens kritisch bekeken. Hierin worden eventuele knelpunten gedurende het onderzoek beschreven 

en advies gegeven voor vervolgonderzoek.  
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2. Theoretische en praktische aanleiding  

 

Bij framing in het algemeen staat centraal dat een bepaald gegeven vanuit verschillende perspectieven 

of uitgangspunten omschreven kan worden. Deze verschillende frames kunnen een bepaalde invloed 

uitoefenen op het keuzegedrag van mensen en dit effect wordt het framingeffect genoemd (Hoeken, 

1998). Naast attribuutframing zijn er volgens Levin et al. (1998) nog twee andere vormen van 

framing, namelijk ‘risky choice framing’ en ‘goal framing’, maar deze twee worden hier niet 

behandeld.  

 

Verschillende onderzoeken over attribuutframing laten zien dat attributen gunstiger worden 

beoordeeld wanneer er positieve termen zijn gebruikt dan wanneer er negatieve termen zijn gebruikt. 

Zo bewijzen Levin en Gaeth (1988) dat rundvlees als lekkerder en minder vet wordt beoordeeld 

wanneer op het etiket positieve termen (75% vetarm) worden toegepast dan wanneer er negatieve 

termen worden gebruikt  (25% vet).  

Studies van Marteau (1989 In: Levin et al., 1998) en Wilson, Kaplan en Schneiderman (1987 

In: Levin et al., 1998) wijzen uit dat mensen meer bereid zijn een medische procedure goed te keuren 

wanneer de overlevingskans ervan wordt benadrukt dan wanneer de nadruk wordt gelegd op de 

sterftekans. Dezelfde effecten zijn terug te vinden bij onderzoeken waarbij de slaagkans en zakkans 

centraal staat of de nadruk wordt gelegd op winnen of verliezen (Levin et al., 1986; Levin et al., 1989 

In: Levin et al., 1998). Framingeffecten spelen niet alleen een rol in gebieden die betrekking hebben 

op consumentenproducten en de selectie van medische behandelingen, maar ook in het uitzenden 

van radionieuws en personeelsselectie (Levin et al., 1998).  

 

2.1  Het ontstaan van framingeffecten 

 

Er zijn verschillende theorieën die bovenstaande effecten van framing proberen te verklaren. Volgens 

Levin en Geath (1988) ontstaan framingeffecten doordat informatie wordt gecodeerd aan de hand 

van de beschrijving ervan. Met andere woorden: een positieve beschrijving van een object of situatie 

leidt tot het coderen van informatie die gunstige associaties in het geheugen oproept, terwijl een 

negatieve beschrijving van hetzelfde object of dezelfde situatie tot het coderen van informatie leidt 

die ongunstige associaties tot gevolg heeft. Om terug te komen op het onderzoek van Levin en Geath 

naar rundvlees (1988), betekent dit dat het positieve etiket (vetarm) verbonden is met positieve 

associaties, terwijl het negatieve etiket (vet) verbonden is met negatieve associaties. Deze verschuiving 

van de evaluatieve richting is niet alleen duidelijk geworden in de dimensie vet/vetarm, maar ook in 

andere dimensies als smaak en kwaliteit. Hierdoor is het dus mogelijk dat het frame de representatie en 

het coderen van het associatieve geheugen beïnvloedt.  
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Sanford et al. (2002: 133-134) verklaren framingeffecten aan de hand van een theorie die te 

vergelijken is met de associatietheorie van Levin et al. (1998). Sanford et al. (2008) hebben 3 

experimenten uitgevoerd, waarbij experiment 1 en 2 betrekking hebben op vetpercentages (95% 

vetvrij/5% vet en 75% vetvrij/25% vet). Op basis van beide experimenten concluderen ze dat het 

gebruik van een vetpercentageformulering automatisch tot een evaluatie leidt waarbij wordt gekeken 

of het product gezond is met betrekking tot de beweerde vetinhoud. Bij formuleringen met een 

vetvrij-percentage wordt deze evaluatieprocedure geblokkeerd. Dit suggereert dat het vetvrij-

perspectief de ‘toegang’ tot iemands achtergrondkennis over wat nu eigenlijk een (on)gezond 

vetpercentage is, verzwakt.   

 

2.2 Framingprincipes  

 

Aan de hand van bovenstaande verklaringen wordt nog niet precies duidelijk waarom en hoe 

associaties die verbonden zijn aan een frame zo’n sterke invloed hebben op de lezers evaluatie. Het 

lijkt erop dat deze associaties worden geactiveerd zonder dat daarbij verwachtingen of conclusies van 

de lezer een rol spelen. Frameproductie- en frame-interpretatietaken laten zien dat zulke conclusies 

wel degelijk ontstaan. Sher en McKenzie (2006) verklaren dit aan de hand van ‘informatielekkage’ 

(information leakage). In onderzoeken naar attribuutframing gaat men er veelal vanuit dat positieve en 

negatieve frames logisch equivalent zijn en tot gelijke evaluaties of beslissingen leiden. Sher en 

McKenzie (2006:469) tonen daarentegen aan dat de keuze van de spreker tussen twee logische 

equivalente beschrijvingen informatie ‘lekt’ en de ontvanger deze ‘gelekte’ informatie absorbeert. 

Deze extra informatie heeft als gevolg dat de ontvanger verschillende conclusies trekt op basis van 

logisch equivalente beschrijvingen. Framingeffecten kunnen dus voorkomen wanneer er sprake is van 

equivalente frames. Er bestaan verschillende ideeën over deze informatielekkage om framingeffecten 

te verklaren en deze ‘framingprincipes’ worden hieronder besproken.  

 

2.2.1 Het principe van de Toegenomen Proportie  

Volgens McKenzie en Nelson (2003) wordt de frameproductie en -interpretatie van sprekers 

beïnvloed door informatie over het referentiepunt. Sprekers zullen bij het beschrijven van een vaste 

staat van evenredige zaken, waarschijnlijk eerder het aandeel in termen van X1 beschrijven wanneer 

X1 is toegenomen ten opzichte van het referentiepunt dan wanneer X1 is afgenomen ten opzichte van het 

referentiepunt. Dit wordt ook wel het principe van de toegenomen proportie genoemd. Drie 

experimenten van McKenzie en Nelson (2003) laten zien dat proefpersonen een kopje als halfvol 

omschrijven wanneer dit kopje daarvoor leeg was en het als halfleeg omschrijven wanneer het kopje 

voorheen vol was. Wanneer sprekers het kopje als halfleeg omschreven, concludeerden de ontvangers 

hieruit dat het kopje voorheen vol was. Dezelfde resultaten zijn gevonden als sprekers het resultaat 

van een medische behandeling moesten omschrijven in termen van sterfte en overleving. McKenzie 
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en Nelson (2003) tonen hiermee aan dat de keuze van een spreker tussen twee logisch equivalente 

frames wordt beïnvloed door referentiepunten en ontvangers conclusies trekken over het 

referentiepunt van de spreker aan de hand van de sprekers framekeuze.  

 

Sher en McKenzie (2006:469) vonden dezelfde resultaten door het onderzoek van McKenzie en 

Nelson (2003) opnieuw uit te voeren, maar dan in een meer natuurlijke setting. De proefpersonen 

kregen het scenario van het kopje met water niet schriftelijk aangeboden, zoals bij de experimenten 

van McKenzie en Nelson (2003), maar moesten het experiment met het kopje zelf uitvoeren. Op 

deze manier is het daadwerkelijke sprekers- en ontvangersgedrag van de proefpersonen achterhaald 

en niet alleen hun opvattingen hierover. Er zijn vier experimenten uitgevoerd waarbij in experiment 1 

voornamelijk gebruik is gemaakt van evaluaties die een ‘kopje met water’ omschrijven en aan de hand 

van deze evaluaties moesten de proefpersonen een keuze maken tussen de twee frames halfvol en 

halfleeg. In experiment 2 en 3 waren frames toegevoegd met p-vol en (1-p)-leeg.  

De respondenten zaten aan een bureau en in de linkerhoek stonden twee gelijke transparante 

kopjes. In het ene kopje zat water en het andere kopje was leeg. De volgorde van deze kopjes (dus of 

het volle kopje dichterbij de proefpersoon stond dan het lege kopje of andersom) werd gevarieerd.  

In experiment 1 kregen de proefpersonen de opdracht om het water uit het ene kopje in het 

andere te gieten. Aan de ene helft van de proefpersonen werd gevraagd om het halfvolle kopje in de 

hoek van het bureau neer te zetten en aan de andere helft werd om het halflege kopje gevraagd. De 

bodem van de kopjes waren onmerkbaar gemarkeerd door een nummer: het kopje met het even 

nummer was altijd aanvankelijk vol en het oneven kopje was altijd aanvankelijk leeg. Op deze manier 

was af te lezen welk kopje er was neergezet. Uit de resultaten bleek dat 69% van de respondenten 

voor het aanvankelijke volle kopje koos wanneer er om een halfleeg kopje was gevraagd, terwijl maar 

46% van de proefpersonen voor het volle kopje koos wanneer er om een halfvol kopje was gevraagd.  

In experiment 2 waren frames toegevoegd met ¼-vol en ¾-leeg. Uit het tweede experiment 

kwam naar voren dat 29% van de proefpersonen voor het aanvankelijke volle kopje wanneer er om 

een ¾-leeg kopje was gevraagd, terwijl dit maar 7% van de proefpersonen was die om een ¼-vol 

kopje was gevraagd. In experiment 3 werd gebruik gemaakt van de frames ¾-vol en ¼-leeg. Deze 

resultaten waren niet significant, maar wezen wel in dezelfde richting (Sher & McKenzie, 2006:473-

477).   

 

2.2.2 Het principe van de Grootste Proportie  

Sher en McKenzie (2006) tonen aan dat goede dingen ook goed omschreven worden. Aangezien het 

over het algemeen goed is om meer te hebben van fijne dingen en het slecht is om meer te hebben 

van onprettige dingen, voorspelt de hypothese van het referentiepunt dat positieve termen tot meer 

positieve evaluaties leiden dan negatieve termen. Hierdoor zal eerder de keuze worden gemaakt voor 

beschrijvingen met de grootste proportie. Aan de hand van experiment 4 leveren Sher en McKenzie 
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(2006) bewijs voor dit principe van de grootste proportie. In het tweede gedeelte van dit experiment 

moesten de proefpersonen zeven keer een muntstuk opgooien en vervolgens de uitkomst 

omschrijven in kop of munt. Wanneer er vaker kop werd gegooid dan munt, omschreven de 

proefpersonen de uitkomst in kop (bijv. het muntstuk komt op kop in 5 van de 7 keer). De uitkomst 

werd omschreven in munt wanneer er vaker munt werd gegooid dan kop. 

 

In het eerste gedeelte van experiment 4 kregen de proefpersonen één dobbelsteen. In totaal waren er 

twee verschillende dobbelstenen; de ene dobbelsteen was aan vijf zijden zwart en aan één zijde wit 

(hierbij was zwart de meerderheidskleur) en de andere dobbelsteen was aan vijf zijden wit en aan één 

zijde zwart (hierbij was zwart de minderheidskleur). De dobbelstenen waren, zonder dat de 

proefpersonen het wisten, ‘geladen’, zodat de ene dobbelsteen altijd op de meerderheidskleur viel en 

de andere dobbelsteen altijd op de minderheidskleur. De bedoeling was dat de proefpersoon de 

dobbelsteen zes keer zou opgooien en daarna de uitkomst zou omschrijven in n keer zwart of 6-n keer 

wit. Hierbij is de referentiepuntproportie voor de minderheidskleur 1/6 en de referentiepuntproportie 

voor de meerderheidskleur 5/6. De proefpersonen omschreven de uitkomst vaker in n keer zwart 

wanneer zwart de minderheidskleur was (en de proportie voor zwart hoger was dan de 

referentieproportie voor zwart) dan wanneer zwart de meerderheidskleur was (en de proportie voor 

zwart dus lager was dan de referentiepuntproportie voor zwart).  

Dit gedeelte van experiment 4 is vergelijkbaar met het eerste gedeelte van het experiment, 

alleen de verdelingen verschillen van elkaar. Bij het experiment met het muntstuk is er sprake van een 

fiftyfifty-verdeling (bij een muntstuk is de kans op munt even groot als de kans op kop), terwijl de 

kansen bij een dobbelsteen heel anders verdeeld zijn. Bij het experiment met de dobbelsteen is de 

kans dat de dobbelsteen op een zwarte zijde komt 1/6 (bij de dobbelsteen waarbij zwart de 

minderheidskleur is) of 5/6 (bij de dobbelsteen waarbij zwart de meerderheidskleur is) en ditzelfde 

geldt voor het vallen van de dobbelsteen op een witte zijde. Bij dit experiment is Het principe van het 

subjectief referentiepunt van toepassing. Wanneer zwart de minderheidskleur is, dan is hierbij de 

verwachting dat de dobbelsteen vaker op een witte zijde zal vallen dan op een zwarte zijde. In dit 

geval is wit het subjectieve referentiepunt. Aan de hand van dit subjectieve referentiepunt zal de 

uitkomst in n keer zwart worden beschreven.  

 

2.2.3 Het principe van Argumentatieve Oriëntatie 

Volgens Holleman en Pander Maat (2008) verklaren bovenstaande theorieën niet volledig de effecten 

van attribuutframing en daarom hebben zij niet alleen vanuit cognitief semantisch perspectief naar 

verklaringen gezocht, maar ook vanuit een pragmatisch standpunt. Aan de hand van onder andere 

‘Het principe van Argumentatieve Oriëntatie’ hebben zij duidelijk gemaakt hoe geframede keuzes en 

conclusies gerelateerd zijn aan de conclusies die getrokken worden door de ontvanger.   
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Bij Argumentatieve Oriëntatie wordt uitgegaan van zowel de spreker als de ontvanger. Vanuit het 

oogpunt van de spreker (sprekersmaxime) wordt er bij een situatie die omschreven kan worden in 

tweewaardige termen, de term gekozen die het beste past bij de richting van de conclusie waaraan de 

spreker zijn of haar voorkeur zal geven. Wanneer er gekeken wordt naar de ontvangers conclusie zal 

de gekozen term de richting aangeven van de conclusie die de spreker prefereert. In Holleman en 

Pander Maat (2008:4-6) worden tal van voorbeelden gegeven om het principe van Argumentatieve 

Oriëntatie te verduidelijken, dus deze zal ik hier niet herhalen. Belangrijker is waarom Argumentatieve 

Oriëntatie de effecten van attribuutframing beter kan verklaren dan de theorie doet over de 

verschuiving in evaluatieve richting die hierboven al aan de orde is gekomen. Wanneer de 

tegenstelling halfvol/halfleeg als voorbeeld wordt genomen en de spreker hierbij zegt dat het glas wijn 

halfvol is, dan is het allereerst niet nodig voor de ontvanger om te concluderen dat dit vol is vergeleken 

met een referentiepunt en dat de ‘volheid’ van het glas positief is. Daarnaast is het voor de ontvanger 

bij het principe van Argumentatieve Oriëntatie niet noodzakelijk een positieve conclusie uit de situatie 

te trekken. In plaats daarvan wordt aan de hand van het principe voor de ontvanger duidelijk dat er 

een verschil in mate van volheid is, zodat hij of zij kan concluderen dat de spreker de voorkeur geeft 

aan dit verschil in mate van volheid, omdat dit het beste past bij de richting van de conclusie die hij 

eruit wil trekken. Deze conclusie zal gericht zijn op de aanwezigheid en niet de afwezigheid van de 

wijn in het glas (Holleman & Pander Maat, 2008:6).  

 

2.2.4 Het Gemarkeerdheidprincipe 

Holleman en Pander Maat (2008) verwachten niet alleen patronen van Argumentatieve Oriëntatie, ze 

gaan er daarnaast vanuit dat deze oriëntaties in sterkte verschillen voor de gemarkeerde en de 

ongemarkeerde term van een tegenstelling. Er zal rekening gehouden moeten worden met deze 

gemarkeerde en ongemarkeerde relaties om de producties en interpretaties van frames te kunnen 

verklaren. De oriëntatie van het frame kan namelijk als leidraad dienen voor de richting waarin de 

getrokken conclusie op zal gaan. Maar deze richtlijn zal sterker of zwakker zijn wanneer het frame 

gemarkeerd of ongemarkeerd is in het gegeven scenario of de context. Eén van de twee termen van 

een tegenstelling zal de gebruikelijke of ongemarkeerde term zijn, terwijl de andere term van het paar 

meer ongebruikelijke en gemarkeerd zal zijn (Radford, 1988:39 In: Haspelmath, 2006). Deze 

gemarkeerdheid kan expliciet zijn door middel van een voorvoegsel als ‘in’ (direct/indirect) of ‘on’ 

(interessant/oninteressant) of een achtervoegsel als ‘loos’ (meedogend/meedogenloos). Daarnaast 

kan gemarkeerdheid semantisch zijn, waarbij het minder specifieke woord als bijvoorbeeld hond 

ongemarkeerd is en het specifiekere woord als teef gemarkeerd is. Ditzelfde geldt voor sommige 

meervoudsvormen van tegenstellingen. Het woord leeuwen kan bijvoorbeeld over mannelijke en 

vrouwelijke dieren gaan, terwijl bij leeuwinnen de vrouwelijke dieren bedoeld worden. Ook bij bepaalde 

beroepen is dit van toepassing. Zo kan leraren zowel mannen als vrouwen betekenen, terwijl leraressen 

alleen voor vrouwen wordt gebruikt. De woorden hond, leeuwen en leraren missen informatie over het 
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geslacht, waardoor deze woorden in neutrale contexten gebruikt kunnen worden en dus 

ongemarkeerd zijn (Jakobson, 1932 In: Haspelmath, 2006). 

Effecten van gemarkeerdheid kunnen verklaard worden aan de hand van de pragmatiek. 

Hierbij speelt de M(anner)-heuristiek van Levinson (2000) een rol. Levinsons heuristiek onderscheidt 

twee manieren om objecten of gebeurtenissen te omschrijven, namelijk de normale en makkelijke 

manier, zoals Welterusten en de minder economische en omschrijvende manier om zaken te 

beschrijven, zoals Ik wens je een zeer goede nachtrust toe. De ongewoonlijke, oftewel de gemarkeerde zin 

brengt op deze manier extra informatie met zich mee. Wanneer de gemarkeerde zin wordt toegepast, 

zal dit gevolgen hebben voor de interpretatie van die zin. De ontvanger veronderstelt namelijk dat de 

spreker niet voor niets de ongebruikelijke zin toegepast heeft als hij of zij niet had gewild dat deze 

conclusies getrokken zouden worden. Holleman en Pander Maat (2008) tonen aan dat deze 

gemarkeerdheidsverschillen ook van toepassing zijn bij contrasten die vaker in framingonderzoek 

worden toegepast, zoals halfvol/halfleeg en de helft van x is vuil/schoon.  

 

2.2.4.1 De gemarkeerde en de ongemarkeerde term  

In de literatuur worden verschillende factoren gegeven die van belang zijn bij het voorspellen van de 

gemarkeerde en de ongemarkeerde term uit een tegenstelling. Volgens Givón (1995:64) is ten eerste 

het principe van perceptive saliency van toepassing: datgene wat beter ervaren kan worden, is 

ongemarkeerd. Dit principe verklaart ook de asymmetrie in paren als klein/groot en dichtbij/ver, waarbij 

groot en ver de ongemarkeerde termen zijn. Daarnaast geldt hierbij dat positieve uitdrukkingen ook 

ongemarkeerd zijn, aangezien ‘niet-gebeurtenissen’ en ‘niet-statussen’ moeilijker waar te nemen zijn 

en moeilijker een beeld over te vormen is. Zo is vol beter te ervaren en in te beelden dan leeg, dus bij 

het frame halfvol/halfleeg is halfvol de ongemarkeerde term.  

Verder heeft Givón (1995:64) het over het principe van cultural saliency als bepalende factor in 

gemarkeerdheid. Hierbij is de culturele norm ongemarkeerd, dus bij de tegenstelling man/vrouw zal de 

term man (in de meeste gevallen) ongemarkeerd zijn. Maar met deze opvatting zijn Holleman en 

Pander Maat (2008:7) het niet geheel eens. Zij zijn namelijk van mening dat in sommige contexten 

vaker voor de term vrouw wordt gekozen, omdat de vrouw als minderheid wordt gezien en afwijkt van 

de culturele norm. Zo zullen werknemers van een autogarage eerder in termen van het aantal 

vrouwen worden beschreven, aangezien deze mindere proportie wordt verwacht. Daarnaast kan er 

eerder voor de gemarkeerde term vrouw worden gekozen, omdat het aantal vrouwelijke werknemers 

dat werkzaam is in de autogarage boven de verwachting uitsteekt.  

Daarnaast hangt de ongemarkeerde term volgens Holleman en Pander Maat (2008:7) af van 

het scenario dat beschreven is. Het doel of de richting van het proces speelt hierbij een belangrijke 

rol. Een proces wordt eerder omschreven in termen van wat voltooid is of gedaan, dan dat het 

omschreven wordt in termen van wat nog gedaan moet worden. Zo zal bij een proces waarin vullen 

centraal staat, vol tot de ongemarkeerde term leiden, terwijl bij een leegproces leeg de ongemarkeerde 



  Is halfleeg leger dan halfvol vol is? 

 

 

 
14 

term zal zijn. Volgens het principe van goal saliency (Holleman & Pander Maat, 2008:7) is de 

ongemarkeerde term het resultaat waaraan de voorkeur wordt gegeven. Zo is bij een wedstrijd de 

ongemarkeerde term het doel ervan, dus het winnen van de wedstrijd en wanneer het om verhuizen 

gaat, is de bestemming van de verhuizing ongemarkeerd.  

 

Een belangrijk gevolg van gemarkeerdheid is dat de gemarkeerde term een meer beperkte 

interpretatie heeft dan de ongemarkeerde term. De vraag “Hoe lang is het?” (hierbij is lang 

ongemarkeerd) kan bijvoorbeeld beantwoord worden met zowel kort als lang, terwijl de vraag “Hoe 

kort is het?” (hierbij is kort gemarkeerd) suggereert dat het niet lang is (Givón 1995; Murphy, 2003 In: 

Holleman & Pander Maat, 2008). Ook in x is beter dan y, kan x goed of slecht zijn, terwijl in x is slechter 

dan y, x slecht zal zijn en niet goed (Murphy, 2003 In: Holleman & Pander Maat, 2008). Dit verschil, dat 

de gemarkeerde term een meer beperkte interpretatie heeft dan de ongemarkeerde term, is gebaseerd 

op woordparen als hond/teef en kort/lang. Holleman en Pander Maat (2008) hebben dit verschil in 

variantie verder onderzocht. Zij tonen aan dat ook bij tegenstellingen die grammaticaal en semantisch 

meer symmetrisch zijn, zoals halfvol/halfleeg en 50% overleeft/50% sterft, het ongemarkeerde frame tot 

een meer gelijke verdeling over de tegengestelde conclusies leidt dan het gemarkeerde frame, dat zich 

meer beperkt tot één bepaalde conclusie. Dit wordt het ‘Marked Skewness effect’ (MS-effect) 

genoemd (Holleman & Pander Maat, 2008:8). In de volgende paragraaf worden onder andere de 

experimenten van Holleman en Pander Maat (2008) beschreven en daarin komt deze hypothese over 

het verschil in variantie aan de orde. 

 

2.3  Effecten van Argumentatieve Oriëntatie en Marked Skewness  

 

Holleman en Pander Maat (2008) onderzochten de effecten van Argumentatieve Oriëntatie en 

Marked Skewness aan de hand van zes experimenten. Deze experimenten zijn grotendeels hetzelfde 

opgezet en de meeste experimentele items zijn gericht op het woordpaar halfvol/halfleeg, vergelijkbaar 

met de experimenten van Sher en McKenzie (2006). Het zijn pen-en-papier-onderzoeken en bestaan 

uit frameproductietaken. Sommige experimenten bestaan naast frameproductietaken ook uit frame-

interpretatietaken. In totaal zijn er 34 productietaken en 4 interpretatietaken. Alle items bestaan uit 

verschillende contrasten, scenario’s en conclusies. 

Van de 34 productietaken, laten 30 taken effecten van Argumentatieve Oriëntatie (AO-

effecten) zien en ook bij alle vier de interpretatietaken komen AO-effecten naar voren. Holleman en 

Pander Maat (2008) tonen hiermee aan dat de richting van het frame argumentatief relevant is voor 

de conclusie die getrokken moet worden en vice versa, dus dat de keuze van een frame overeenstemt 

met de aanwezige conclusie.  

Daarnaast blijkt dat gemarkeerdheid door twee factoren wordt beïnvloed (Holleman & 

Pander Maat, 2008). Allereerst is het principe van polariteit van toepassing, waarbij de algemene 
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voorkeur uitgaat naar het positieve frame als de ongemarkeerde term. Ook bepaalt de inhoud van het 

scenario de ongemarkeerde term. Het ongemarkeerde frame komt overeen met het doel of in ieder 

geval met de meest geprefereerde uitkomst van een bepaalde activiteit. In de meeste gevallen is de 

scenario-oriëntatie en de positieve term hetzelfde, maar wanneer ze van elkaar verschillen, dan kan de 

positieve polariteitvoorkeur voorkómen dat het negatieve frame wordt gekozen in negatief 

georiënteerde scenario’s. In dat geval zal er geen duidelijke gemarkeerdheid-asymmetrie zijn. 

Verder verwachten Holleman en Pander Maat (2008) bij zowel frameproductie- als 

interpretatietaken een asymmetrische verdeling tussen de twee termen. De ongemarkeerde term leidt 

tot een meer gelijke verdeling van de tegengestelde conclusies dan de gemarkeerde term, die zich 

meer beperkt tot één enkele conclusie (het MS-effect). Van de 30 items laten er 26 deze effecten van 

Marked Skewness zien. Bij de frame-interpretatietaken kunnen de MS-effecten worden genegeerd, 

aangezien alle vier de taken anders reageren. Er bestaat een mogelijkheid dat het MS-effect sterker is 

bij frameproductietaken dan bij frame-interpretatietaken, maar hier kan verder geen uitspraak over 

gedaan worden, aangezien Holleman en Pander Maat (2008) slechts vier frame-interpretatietaken 

hebben meegenomen. Op dit punt sluit mijn onderzoek aan op het onderzoek van Holleman en 

Pander Maat (2008). In dit onderzoek worden namelijk alleen frame-interpretatietaken meegenomen 

en op deze manier kan duidelijkheid worden gegeven over de gemarkeerdheid-asymmetrie bij deze 

taken. Is het MS-effect bij frameproductietaken daadwerkelijk sterker dan bij frame-

interpretatietaken?  

Het onderzoek wordt op een vernieuwende wijze geoperationaliseerd: in de evaluatie wordt 

gebruik gemaakt van een zespuntsschaal-verdeling. Aan de hand hiervan wordt allereerst onderzocht 

of het frame ook argumentatief relevant is voor de evaluatie wanneer de evaluatie bestaat uit zes 

antwoordmogelijkheden. Daarnaast wordt door deze manier van operationalisatie verder onderzocht 

wat de effecten zijn van de gemarkeerdheid van een frame op de extremiteit van een evaluatie. Er 

wordt nagegaan of de gemarkeerdheid van een frame niet alleen invloed heeft op de variantie van de 

evaluatie, maar ook op de extremiteit van de score. In dit onderzoeksverslag zal ik me hier verder op 

richten en onder andere onderzoeken of bij frame-interpretatietaken het gemarkeerde frame tot meer 

extreme evaluaties leidt dan het ongemarkeerde frame.    
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3. Probleemstelling en hypotheses  

 

Zoals gesteld, moet dit onderzoek inzicht geven in de effecten van gemarkeerdheid van een frame op 

de extremiteit van een evaluatie. De onderzoeksvraag luidt:  

 

In hoeverre beïnvloedt de gemarkeerdheid van een frame de extremiteit van de evaluatie? 

 

In dit onderzoek wordt niet alleen aandacht besteed aan gemarkeerdheidseffecten, maar ook aan de 

Argumentatieve Oriëntatie. Er wordt onderzocht of de richting van een frame argumentatief relevant 

is voor de evaluatie. De verwachtingen van dit onderzoek zullen in de volgende paragrafen worden 

beschreven. Hierbij komen de hypotheses aan bod, die aan de hand van de verwachtingen zijn 

opgesteld. Bij elke hypothese is ter verduidelijking een illustratie en eventueel uitleg gegeven. 

 

3.1 Argumentatieve Oriëntatie  

 

In de theoretische aanleiding is naar voren gekomen dat framingonderzoeken uitwijzen dat effecten 

van framing optreden ondanks er sprake is van equivalente beschrijvingen. Volgens het principe van 

Argumentatieve Oriëntatie zal bij frame-interpretatietaken de richting van een frame argumentatief 

relevant zijn voor de conclusie die wordt getrokken. In dit onderzoek worden aan proefpersonen 

korte items voorgelegd. Aangenomen wordt dat de richting van het frame de evaluatie bepaalt. De 

verwachting hierbij is dat proefpersonen bij de items met een negatief frame vaker voor een negatieve 

evaluatie kiezen en dat bij het positieve frame de keuze vaker wordt gemaakt voor een positieve 

evaluatie. Aan de hand van de verwachtingen over de effecten van Argumentatie Oriëntatie, is de 

eerste hypothese opgesteld: 

 

Hypothese 1: Bij frame-interpretatietaken wordt een object of situatie negatiever geëvalueerd bij 

een negatief frame dan bij een positief frame en positiever geëvalueerd bij een 

positief frame dan bij een negatief frame.  

 

De hypothese wordt geïllustreerd in figuur 1.  

Figuur 1. Hypothese 1. 
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3.2 Extremiteit   

 

Verwacht wordt dat de gemarkeerdheid van een frame invloed heeft op de extremiteit van de 

evaluatie. Allereerst is de verwachting dat er een verschil in variantie zal optreden. Daarnaast wordt er 

verwacht dat er verschillen in de extremiteit van de scores zullen ontstaan. Hieronder zullen deze 

twee onderdelen van extremiteit verder worden toegelicht.  

 

3.2.1 Verschil in variantie 

Holleman en Pander Maat (2008) tonen aan dat de gemarkeerde term een meer beperkte interpretatie 

heeft dan de ongemarkeerde term en aan de hand hiervan wordt verwacht dat de gemarkeerdheid van 

een frame de variantie van de evaluatie bepaalt. Hierbij is de verwachting dat het ongemarkeerde 

frame tot gevarieerdere evaluaties leidt dan het gemarkeerde frame. Bij de items met een 

ongemarkeerd frame wordt vaker voor zowel een evaluatie gekozen in de verwachte richting als in de 

tegenovergestelde richting dan bij de items met het gemarkeerde frame, waarbij vaker voor een 

evaluatie wordt gekozen in de verwachte richting. Hieruit volgt de volgende hypothese: 

 

Hypothese 2a: Bij frame-interpretatietaken heeft een object of situatie bij een gemarkeerd frame 

een meer beperkte evaluatie als gevolg dan wanneer er sprake is van een 

ongemarkeerd frame.  

 

Een illustratie van hypothese 2a is in figuur 2 weergegeven. 

 

Figuur 2. Hypothese 2a. 
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3.2.2  Verschil in extremiteit van de score 

Daarnaast wordt er verwacht dat door de gemarkeerdheid van een frame een verschil in de extremiteit 

van de score optreedt. Hierbij is de verwachting dat het gemarkeerde frame hogere scores als gevolg 

heeft dan het ongemarkeerde frame, met andere woorden: het gemarkeerde frame gaat meer samen 

met een extreme evaluatie dan het ongemarkeerde frame. Verwacht wordt dat de proefpersonen bij 

de items met een gemarkeerd frame voor een meer extreme evaluatie kiezen, dan bij de items waarin 

het frame ongemarkeerd is. Hierbij is hypothese 2b opgesteld: 

 

Hypothese 2b: Bij frame-interpretatietaken leidt een object of situatie bij een gemarkeerd frame 

tot een meer extreme evaluatie dan bij het ongemarkeerde frame. 

 

Hieronder is hypothese 2b geïllustreerd in figuur 3. 

 

Figuur 3. Hypothese 2b. 
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4. Onderzoeksmethode 

 

In deze paragraaf wordt het gehanteerde onderzoeksdesign en de onderzoeksmethoden 

gepresenteerd. Hierbij zal een beschrijving worden gegeven van de proefpersonen, de variabelen en 

de afnameprocedure. 

 

4.1  Ontwerp 

 

Het onderzoek heeft een tussenproefpersoonontwerp waarin vier verschillende groepen worden 

onderscheiden. Er wordt uitgegaan van een 2x2-ontwerp met de onafhankelijke variabelen frame en 

volgorde. Elke variabele heeft twee niveaus. Deze niveaus zijn voor het frame een negatief en een 

positief frame. Voor volgorde hebben deze niveaus betrekking op de evaluatie, namelijk de volgorde 

van de tegenstelling zoals die op de antwoordschaal wordt aangeboden (links: positieve term/rechts: 

negatieve term of links: negatieve term/rechts: positieve term). De keuze van de evaluatie is de 

afhankelijke variabele van het onderzoek.  

 

4.2  Onderzoeksmateriaal en operationalisatie 

 

Het onderzoeksmateriaal is opgebouwd uit items die in vier verschillende versies worden aangeboden. 

Alle versies bestaan uit twintig items die geformuleerd zijn als frame-interpretatietaken, waarbij het 

frame is gegeven en de evaluatie niet. De frame-interpretatietaken bestaan uit negatieve frames en 

positieve frames. De items gaan over alledaagse onderwerpen die voor iedereen goed voor te stellen 

zijn. Op deze manier worden eventuele invloeden van kennis en interesse in de onderwerpen 

vermeden1. Het is de bedoeling dat de proefpersoon aan de hand van het gegeven frame (positief of 

negatief) in het item, het vervolg (de evaluatie) kiest die hij of zij het beste erbij vindt passen. De vier 

versies bevatten dezelfde taken, maar waar in de ene versie het frame positief is, is het frame in de 

andere versie negatief geformuleerd. In twee van de vier versies zijn de frames van de taken in 

dezelfde richting (positief/negatief) geformuleerd, alleen is de manier waarop de evaluatie wordt 

aangeboden anders. In deze versies zijn de twee termen van de tegenstelling omgedraaid op de 

antwoordschaal ten opzichte van de versie met dezelfde frames.  

 

Hieronder staan twee voorbeelden van items waarbij het frame positief is geformuleerd en de 

negatieve term van de tegenstelling in de evaluatie aan de linkerkant staat en de positieve term aan de 

rechterkant staat. 

 

                                                 
1 Bepaalde gebeurtenissen, plaatsnamen en objecten in de items zijn een replicatie. Later in deze paragraaf zal dit verder worden 
besproken.  
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(1) Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een slaagkans van 75%. Het examen was: 

                             moeilijk 0       0       0       0       0       0       makkelijk  

                   

(2) Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 7 van de 10 

wedstrijden gewonnen. Het basketbalteam speelde dit jaar:  

              slecht 0       0       0       0       0       0       goed 

 

Dezelfde tekstjes in een negatieve evaluatieve richting staan hieronder weergegeven. Hierbij zijn de 

termen van de tegenstelling in de evaluatie omgedraaid. 

 

(3) Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een zakkans van 25%. Het examen was: 

                                  makkelijk 0       0       0       0       0       0       moeilijk 

 

(4) Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3 van de 10 

wedstrijden verloren. Het basketbalteam speelde dit jaar:  

                goed 0       0       0       0       0       0       slecht 

 

In het onderzoek zijn geen replicatie-items gebruikt (met uitzondering van een filler: item 8) uit het 

artikel van Holleman en Pander Maat (2008), aangezien zij voornamelijk gebruik hebben gemaakt van 

frameproductietaken en in dit onderzoek alleen sprake is van frame-interpretatietaken. Hoewel de 

items in dit onderzoek niet daadwerkelijk replicatie zijn, hebben 12 items (item 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 

16, 17, 19 en 20) veel weg van de items uit Holleman en Pander Maat (2008). Bij deze items is 

bijvoorbeeld (bijna) hetzelfde onderwerp en dezelfde tegenstelling gebruikt, alleen is de structuur 

veranderd of de items komen qua onderwerp zo goed als overeen, maar zijn er andere namen voor de 

personen en/of objecten gegeven.  

Daarnaast zijn er in het onderzoek nog drie items (item 4, 5 en 13) meegenomen die geheel 

nieuw zijn, dat wil zeggen dat ze in vergelijking met de items uit Holleman en Pander Maat (2008) een 

ander onderwerp hebben en door middel van een andere tegenstelling geformuleerd zijn. Een 

overzicht van alle items in de vier versies is te vinden in Bijlage I. 

 

4.2.1  Frames 

Holleman en Pander Maat (2008) baseren hun artikel voornamelijk op experimenten waarbij het 

frame halfvol/halfleeg voorkomt en in dit onderzoek is van dit woordpaar ook gebruik gemaakt. 

Volgens het principe van polariteit is de positieve pool van de tegenstelling de ongemarkeerde term 

(Holleman & Pander Maat, 2008) en bij het frame halfvol/halfleeg is halfvol (meestal) de positieve term, 

dus ongemarkeerd. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het positieve frame altijd de ongemarkeerde 

term is. In het theoretisch kader is al naar voren gekomen dat volgens het principe van goal saliency de 

ongemarkeerde term het resultaat is waaraan de voorkeur wordt gegeven. Bij het frame halfvol/halfleeg 

is het dus ook mogelijk dat de pool halfleeg ongemarkeerd is, namelijk wanneer het gewenste resultaat 
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te maken heeft met legen in plaats van vullen. Daarom zijn er in het onderzoek vier items met de frames 

halfvol/halfleeg meegenomen, waarbij twee keer wordt verwacht dat het frame halfvol ongemarkeerd is 

(item 4 en item 19) en twee keer wordt verwacht dat halfleeg (item 11 en item 15) het ongemarkeerde 

frame is. In item 6 (“Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een melding binnen dat er een overval was 

gepleegd waarbij een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is de politie toen het asielzoekerscentrum 

binnengevallen om eventuele verdachten op te pakken. Uiteindelijk zijn er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het 

kostte de politie veel moeite om de juiste informatie te verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben tijdens het 

verhoor: gesproken/gezwegen”) is een situatie geschetst waarin de politie onterecht en aan de hand van 

vooroordelen gehandeld heeft. Een soortgelijk item is namelijk ook gebruikt in Holleman en Pander 

Maat (2008:item 33 in Appendix A)2 en daarbij bleek dat de verwachte uitkomst afhankelijk is van de 

proefpersoon en het positieve frame (spreken) niet per definitie ongemarkeerd hoeft te zijn. Om in 

tegenstelling tot Holleman en Pander Maat (2008) toch MS-effecten te kunnen vinden, is getracht om 

in item 6 het scenario zo op te stellen dat naar één evaluatie (zwijgen) de voorkeur uitgaat.  

Dertien items in Holleman en Pander Maat (2008) zijn geformuleerd door middel van andere 

tegenstellingen, namelijk percentages in combinatie met de tegenstellingen zakken/slagen en 

sterven/overleven. In dit onderzoek zijn vier items geformuleerd door middel van percentages in het 

frame, waarvan één item met een andere tegenstelling (tegenhouden/doorlaten). Bij de items met de 

percentages 60/40% en 75/25% is er één item opgesteld waarbij het hoogste percentage in het 

positieve frame voorkomt (item 1) en is er ook een item opgesteld waarbij het hoogste percentage in 

het negatieve frame voorkomt (item 5). Bij item 13 (“Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 

jaar de overlevingskans/sterftekans na een beroerte 95/5% is. Het leven van een oudere is hierdoor: riskant/veilig”) 

spreekt de verhouding van de percentages (95% overlevingskans/5% sterftekans) voor zich, 

aangezien het onrealistisch zou zijn wanneer de percentages in het item omgedraaid zouden worden.  

Daarnaast gebruiken Holleman en Pander Maat (2008) vier frames waarin twee getallen 

voorkomen ([getal] van de [getal]), bijvoorbeeld in combinatie met de tegenpolen verliezen en winnen en 

in dit onderzoek zijn ook vier items meegenomen met deze frames. Uit Sher en McKenzie (2006) en 

Holleman en Pander Maat (2008) blijkt dat bij items met ongelijke verdelingen er vaker wordt 

gekozen voor de grootste proportie, ondanks het feit dat dit de gemarkeerde term zou zijn. De items 

zijn dus zo opgesteld dat elke proefpersoon vier items met tegenstellingen ziet waarin de grootste 

proportie in zowel het positieve frame (7 van de 10 gewonnen) als het negatieve frame voorkomt (5 

van de 7 verloren) en de laagste proportie ook zowel voorkomt in het negatieve (3 van de 10 

mislukking) als het positieve frame (2 van de 7 gewonnen).  

Ten slotte zijn er net zoals in Holleman en Pander Maat (2008) drie frames gebruikt die de 

helft van een object of een persoon beschrijven (De helft van; tien van de twintig).  

 

                                                 
2 Item 33 in Appendix A: “During riots in the center of town last Saturday, 20 youths were arrested, they were interviewed by the 
police the same evening. The officers had no trouble/had a hard time collecting information. Ten of the youths (A) spoke (B) 
remained silent during the examination”.  
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Al met al zijn er in het onderzoek vijftien items meegenomen en zijn de verschillende frames zo gelijk 

mogelijk over de items verdeeld. De verdeling van de items is in tabel 1 weergegeven. Bovendien is in 

de tabel te zien welke woordparen uit de items verwacht worden gemarkeerd en ongemarkeerd te 

zijn.  

 

Tabel 1. Verdeling van de items en de verwachting van de gemarkeerdheid. 

Frames  Frequentie Ongemarkeerde term Gemarkeerde term 

Halfvol/halfleeg 4 
Halfvol (2x) 
Halfleeg (2x) 

Halfleeg (2x) 
Halfvol (2x) 

Percentages 
50/50% 
40/60% 
25/75% 
5/95% 

 
1 
1 
1 
1 

 
Overlevingskans 
Doorlaten 
Slagen 
Overlevingskans 

 
Sterftekans 
Tegenhouden 
Zakken 
Sterftekans 

[getal] van de [getal] 
2/5 van de 7 
3/7 van de 10 

 
3 
1 

 
Winnen 
Succes 

 
Verliezen 
Mislukking 

De helft 
De helft van een object/persoon 
Tien van de twintig 

 
2 
1 

 
Positief - schoon 
Zwijgen  

 
Negatief - vuil 
Spreken 

Fillers 
Met manipulatie 
Zonder manipulatie 

 
2 
2 

 
Openingstijden 
n.v.t 

 
Sluitingstijden 
n.v.t 

 

4.2.2  Fillers  

Naast de vijftien items zijn er ook vijf fillers meegenomen (item 2, 8, 10, 14 en 18). Deze fillers staan 

willekeurig tussen de vijftien items en moeten ervoor zorgen dat het voor de proefpersoon tijdens het 

maken van de taken niet direct duidelijk wordt wat de bedoeling van het onderzoek is. De fillers zijn 

meegenomen om de aandacht van de proefpersonen enigszins af te leiden van het daadwerkelijke 

thema van het onderzoek. Twee fillers (item 8 en 14) zijn in plaats van een frame-interpretatietaak 

geformuleerd als een frameproductietaak, waarbij de evaluatie is gegeven en de proefpersoon een 

keuze moet maken uit de twee verschillende frames. Ook deze items hebben een negatieve en een 

positieve evaluatie en waar de evaluatieve richting in twee versies negatief is, hebben de fillers in de 

andere twee versies een positieve evaluatieve richting.  

Daarnaast zijn er nog drie fillers in het onderzoek meegenomen, die net als alle andere items de vorm 

hebben van een frame-interpretatietaak, maar waarbij geen manipulatie heeft plaats gevonden (item 2, 

10 en 18). Omdat er in deze items niets is gemanipuleerd, zijn de fillers in alle vier de versies hetzelfde 

geformuleerd. Een voorbeeld van een filler waarbij geen manipulatie is toegepast is hieronder 

weergeven:  

 

(5)  Gisteravond hadden we een stroomstoring. Vier uur lang was er in de hele straat geen stroom. Ik 

heb toen maar een aantal kaarsen aangestoken. In mijn huis was het gisteravond:  

            donker      0       0       0       0       0       0  licht 
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4.2.3 Evaluaties 

De woordparen die gebruikt zijn in de evaluaties, zijn allemaal tegengestelde woorden, zoals goed 

versus slecht en snel versus langzaam. Net zoals in Holleman en Pander Maat (2008) is er in dit 

onderzoek geen sprake van tegenstellingen waarbij gebruik is gemaakt van een voorvoegsel, zoals in- 

(direct/indirect) en on-, (interessant/oninteressant) of ontkenningen als ‘geen’ (succes/geen succes) 

en ‘niet’ (vuil/niet vuil). Eventuele invloed hiervan wordt op deze manier vermeden.  

De woorden in de tegenstellingen worden gebruikt als een predicatief bijvoeglijk naamwoord 

en staan in items waarin eventueel een koppelwerkwoord is gebruikt (Het leven is veilig; De controle is 

streng). De tegenstellingen worden ook bijwoordelijk gebruikt (De avond verliep goed; Het schoonmaken gaat 

snel) en kunnen op deze manier als bijwoorden functioneren (www.onzetaal.nl). 

Er is geprobeerd zoveel mogelijk variatie aan te brengen in de tegenstellingen en alleen de 

tegenstelling langzaam/snel (item 11 en 20) en de tegenstelling slecht/goed (item 3, 12 en 17) zijn 

meerdere keren gebruikt. Deze tegenstellingen komen twee en drie keer voor, aangezien deze zich het 

beste leenden in combinatie met de desbetreffende frames die zijn toegepast.  

 

Hoewel er in dit onderzoek geen sprake is van vragenlijsten, komt de manier van operationalisatie wel 

overeen met de meeste vragenlijsten. De literatuur over vragenlijsten (Maes, Ummelen & Hoeken, 

1996:hoofdstuk 7) is daarom ook van toepassing op dit onderzoek.  

Er is gekozen om de tegenstellingen in de evaluatie aan te bieden in een schaalvorm als 

semantische differentiaal. Op deze manier kunnen de proefpersonen aangeven welk van de twee 

tegengestelde woorden in welke mate overeenkomt met hun oordeel.  

Als schaallengte is hierbij gebruik gemaakt van een zespuntsschaal, zodat de extremiteit 

tussen de antwoorden van de proefpersonen gemeten kan worden. Daarnaast is een zespuntsschaal 

even en heeft de schaal geen neutraal middenpunt, zodat dit de proefpersonen dwingt te kiezen 

tussen een positief en een negatief oordeel. Op deze manier kan ook worden onderzocht of het frame 

de richting van de evaluatie bepaalt (positief of negatief). Verder is er voor een zespuntsschaal 

gekozen, omdat er niet vaak voor de uitersten van de schaal wordt gekozen, zodat er bij een 

zespuntsschaal nog altijd een vierpuntsschaal overblijft (Maes et al., 1996:206-207). 

 

4.3  Pretest  

 

Voordat het onderzoek definitief is afgenomen, is het onderzoeksmateriaal onder acht proefpersonen 

getest. Alle vier de condities zijn op deze manier twee keer gecontroleerd, zodat eventuele 

onduidelijkheden en/of problemen aan het licht gebracht konden worden. Naar aanleiding van de 

pretest is allereerst de introductietekst op het voorblad aangepast. Er is gekozen om niet alleen een 

voorbeeld van een ‘vervolg’ van een item te noemen, maar ook een voorbeeld te geven van een totale 
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item. Op deze manier heeft de proefpersoon al kennis genomen van een (soortgelijk) item voordat hij 

of zij met het maken van de ‘echte’ taken begint.  

Verder is in item 12 (“Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft 

hij 2 van de 7 spelletjes gewonnen. De avond verliep voor hem: slecht/goed”) vrienden veranderd in vriendengroep, 

zodat het duidelijk is dat het om meerdere vrienden gaat (en niet bijvoorbeeld maar om twee 

vrienden).  

Tot slot zijn er nog kleine aanpassingen gedaan qua zinsstructuur, zoals het actief maken van 

passieve zinnen.  

  

4.4  Afnameprocedure en proefpersonen  

 

De afname van het onderzoek heeft plaats gevonden in de trein (traject Utrecht-Groningen-Utrecht) 

en is uitgevoerd door twee personen. De treinreizigers zijn actief benaderd en aan hen is gevraagd of 

ze mee wilden werken aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd als afstudeerscriptie aan de 

Universiteit van Utrecht. Hierbij is het doel van het onderzoek achterwege gelaten, zodat de 

proefpersonen vooraf niet beïnvloed zouden worden. Indien de proefpersonen toch wilden weten 

waar het onderzoek over ging, is hen verteld dat het in elk geval niet om privézaken gaat3, maar om 

hun eigen mening en dat ze daarvoor korte tekstjes af moeten maken. Daarnaast is hen uitgelegd dat 

er vooraf niet teveel informatie over het onderzoek gegeven kon worden, omdat dit hen anders zou 

kunnen beïnvloeden, maar dat achteraf de bedoeling van het onderzoek besproken kon worden. 

Hiermee gingen alle proefpersonen akkoord.  

De afname van het onderzoek is gebeurd in de nabijheid van de proefpersonen, dat wil 

zeggen dat de onderzoeksters tijdens de afname in dezelfde coupé zijn gebleven als de proefpersonen. 

Op deze manier hadden de proefpersonen de mogelijkheid om direct vragen te stellen. De 

proefpersonen hebben zoveel tijd als nodig gebruikt tijdens het invullen van de vragenlijst en dit was 

gemiddeld tien minuten. 

Tijdens het treintraject zijn zoveel mogelijk reizigers benaderd en in totaal hebben 112 

proefpersonen deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 52% mannen en 48% vrouwen. De 

proefpersonen zijn tussen de 18 en 87 jaar (gemiddelde leeftijd is 31 jaar) en hebben een opleiding 

afgerond variërend van de middelbare school tot universitair niveau (3% voortgezet onderwijs, 16% 

mbo, 36% hbo, 45% wo).  

                                                 
3 Sommige proefpersonen gaven aan dat ze niet aan het onderzoek wilden deelnemen wanneer er bijvoorbeeld gevraagd zou 
worden naar hun salaris of inkomen.  
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5.   Resultaten  

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Het zal blijken of de richting 

van het frame argumentatief relevant is voor de evaluatie. Daarna wordt gekeken of de 

gemarkeerdheid van een frame effect heeft op de extremiteit van de evaluatie. Allereerst wordt 

duidelijk of de gemarkeerdheid van een frame de variantie van de evaluatie beïnvloedt en vervolgens 

zal blijken of de gemarkeerdheid van een frame ook verschillen in extremiteit van de score met zich 

mee brengt. Naar deze verbanden is gezocht door middel van een T-toets en/of Chi-kwadraattoets.  

Voorafgaand aan deze bespreking zal eerst de voorbewerking van de data aan de orde komen, 

waarin onder andere duidelijk wordt of er sprake is van eventuele storende variabelen. 

 

5.1 Voorbewerking van de data  

 

Alvorens de data geanalyseerd konden worden, zijn er een aantal controles uitgevoerd. Hieruit blijkt 

dat er geen effecten zijn voor de achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

opleiding) van de proefpersonen en om deze reden zijn alle proefpersonen die aan het onderzoek 

hebben deelgenomen (N = 112), meegenomen bij de data-analyse4.  

Daarnaast is naar voren gekomen dat bij twee items5 - item 3 en 17 - een effect van 

evaluatievolgorde is gevonden. Deze items zullen wel verder in het onderzoek worden meegenomen, 

maar bij de analyses van deze items zal rekening gehouden worden met het gevonden volgorde-effect.    

Verder waren er in het onderzoek vijf fillers meegenomen. Deze fillers moesten ervoor 

zorgen dat het voor de proefpersonen tijdens het maken van de taken niet direct duidelijk werd wat 

de bedoeling was van het onderzoek. Daarnaast dienden de fillers als controle-items, aangezien deze 

items geen significante resultaten met zich mee mochten brengen mits de taken betrouwbaar waren 

gemaakt. Uit de data-analyse werd volgens verwachting duidelijk dat de evaluaties bij de fillers vrijwel 

gelijk over beide frames zijn verdeeld. Hieruit kan op zekere hoogte worden geconcludeerd dat de 

taken betrouwbaar zijn gemaakt.  

 

5.2 Argumentatieve Oriëntatie  

 

Allereerst werd verwacht dat de richting van het frame argumentatief relevant is voor de evaluatie. Bij 

de keuze uit zes verschillende antwoordmogelijkheden, zal een object of gebeurtenis negatiever 

geëvalueerd worden bij een negatief frame dan bij een positief frame en positiever geëvalueerd 

worden bij een positief frame dan bij een negatief frame.  

 

                                                 
4 Slechts enkele interpretatietaken zijn niet door alle 112 proefpersonen gemaakt. Het aantal meegenomen taken zal daarom bij de 
resultaten worden vermeld met N (bijv. N = 54 (versie 1)/N = 57 (versie 2)).  
5 Bij twee fillers (item 2 en 8) is er ook een effect van evaluatievolgorde gevonden.  
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Uit de analyses blijkt dat bij veertien van de vijftien items de evaluaties de verwachte richting op 

wijzen. Bij deze veertien items zijn de evaluaties bij een negatief frame negatiever (gemiddeld lager) 

dan bij een positief frame en bij een positief frame zijn de evaluaties positiever (gemiddeld hoger) dan 

bij een negatief frame. Van deze veertien items zijn er acht (items 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15 en 16) 

significant. Dat wil zeggen dat bij acht items de richting van het frame invloed heeft op de evaluatie. 

Bij deze items worden de objecten en situaties bij een negatief frame negatiever geëvalueerd dan bij 

een positief frame en de objecten en situaties worden bij een positief frame positiever geëvalueerd 

dan bij een negatief frame. De resultaten zijn in tabel 2 weergegeven.  

 

Bij item 3 is sprake van een effect van volgorde en daarbij blijkt dat het item bij beide frames (7 van de 

10 wedstrijden gewonnen/3 van de 10 wedstrijden verloren) negatiever wordt geëvalueerd bij de versie waarin 

de positieve term van de tegenstelling aan de linkerkant van de schaal staat en de negatieve term aan 

de rechterkant van de schaal, dan bij de versie waarin de termen van de tegenstelling omgedraaid zijn.   

 

5.2.1 De uitzonderingen 

Er blijken zeven items (items 1, 5, 11, 13, 17, 19 en 20) niet significant te zijn, dat wil zeggen dat de 

richting van het frame bij deze items niet argumentatief relevant is voor de evaluatie. Hieronder 

worden daarvoor verschillende verklaringen gegeven.  

Bij item 1 (“Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een zakkans van 25%/slaagkans van 

75%. Het examen was: moeilijk/makkelijk”) en item 19 (“Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte gelopen 

voor de Nederlandse Hartstichting. Na een paar uur was mijn collectebus halfleeg/halfvol. De bewoners in de wijk 

zijn: gierig/gul”) is hoogstwaarschijnlijk de norm uit voorkennis rond het scenario een belangrijke 

factor in het uitblijven van een AO-effect. Bij beide items verschillen de evaluaties per frame vrij 

weinig van elkaar en daarnaast liggen de evaluaties rond het middelpunt van de schaal. Hieruit blijkt 

dat de richting van het frame niet argumentatief relevant is voor de evaluatie. Bij item 1 zijn de 

gebruikte percentages in het frame blijkbaar goed op de werkelijkheid gebaseerd, waardoor het niet 

uitmaakt of er gebruik wordt gemaakt van het positieve frame (slaagkans van 75%) of van het negatieve 

frame (zakkans van 25%). Ditzelfde geldt voor item 19, aangezien bij een collectebus ook een bepaalde 

maatstaf is wat betreft de volheid ervan. De verwachting dat een collectebus na een collecte 

halfvol/halfleeg is, komt kennelijk goed overeen met de werkelijkheid. Wellicht dat een collectebus 

zelden helemaal vol is of in ieder geval helemaal vol aan voelt, aangezien er bijvoorbeeld ook 

briefgeld in kan zitten.  

 

Bij item 17 (“De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 2/5 van de 7 internationale toernooien verloren/gewonnen. 

Dit seizoen was de tennisser: slecht/goed”) zijn bij het negatieve frame voor ongeveer evenveel negatieve 

evaluaties gekozen als bij het positieve frame de keuze is gemaakt voor een positieve evaluatie. Hierbij 
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lijkt de richting van het frame argumentatief relevant te zijn voor de conclusie die wordt getrokken, 

maar toch is dit resultaat niet significant. Wellicht dat de uitschieter voor de gematigde negatieve 

evaluatie (slecht) bij het positieve frame ervoor zorgt dat er geen AO-effect optreedt. Hieruit blijkt dat 

2 van de 7 internationale toernooien winnen voornamelijk als slecht of goed wordt ervaren en bijvoorbeeld niet 

als een beetje slecht of een beetje goed. Hoewel het frame positief geformuleerd is door het gebruik van 

winnen, is dit scenario kennelijk niet doorslaggevend genoeg om alleen als (vrij) positief geëvalueerd te 

worden. Het principe van de grootste proportie kan hierin een rol hebben gespeeld. Door de 

voorkeur voor de grootste proportie (5 van de 7 internationale toernooien verloren) wordt voorkomen dat 

bij het positieve frame voor een positieve evaluatie wordt gekozen.  

 

Ook item 5 (“Op het vliegveld wordt 40/60 % van alle koffers doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 

streng/soepel”) en item 13 (“Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 jaar de 

sterftekans/overlevingskans na een beroerte 5/95% is. Het leven van een oudere is hierdoor: riskant/veilig”) laten 

geen AO-effecten zien. Hierbij spelen waarschijnlijk de gebruikte percentages in het frame een rol. Bij 

beide items wordt er voor dezelfde evaluatie gekozen ongeacht de richting van het frame. Bij item 5 is 

sprake van de negatieve evaluatieve richting. De percentages zijn hierbij waarschijnlijk te hoog 

gekozen, zodat een vliegveld waarbij 60% van de koffers wordt doorgelaten nog steeds als streng wordt 

beschouwd. Dit voorkomt de keuze voor een positieve evaluatie bij een positief frame.  

Bij item 13 is voornamelijk sprake van evaluaties in de positieve richting. Zo te zien zijn de 

percentages in het negatieve frame in dit item juist te laag gekozen, aangezien bij een sterftekans van 5% 

het leven van een oudere alsnog als veilig wordt gezien. Deze verdeling van de percentages voorkomt 

dat bij het frame in de negatieve richting wordt gekozen voor een negatieve evaluatie.  

 

Item 11 (“Linda is aan het verhuizen en ze moet alle verhuisdozen, die in haar huis staan, in de verhuiswagen tillen. 

Na een paar uur tillen is haar huis halfleeg/halfvol. De verhuizing gaat: langzaam/snel”) is het enige item 

waarbij de evaluaties bij het negatieve frame positiever (gemiddeld hoger) zijn dan bij het positieve 

frame en de evaluaties bij het positieve frame negatiever (gemiddeld lager) zijn dan bij het negatieve 

frame. Hierdoor is er geen AO-effect gevonden. De gemarkeerdheid van het frame zou hiervan de 

oorzaak kunnen zijn. Bij het item werd namelijk verwacht dat niet halfleeg maar halfvol de gemarkeerde 

term zou zijn. Het blijkt dat er ongeveer evenveel positieve evaluaties gekozen zijn bij het negatieve 

frame als negatieve evaluaties bij het positieve frame. Hierbij werken het principe van perceptive 

saliency en het principe van goal saliency kennelijk tegen elkaar in. Volgens het principe van 

perceptive saliency is de positieve term - halfvol - ongemarkeerd, terwijl het principe van goal saliency 

voorspelt dat halfleeg de ongemarkeerde term zal zijn, aangezien het legen van het huis het resultaat is 

waaraan de voorkeur wordt gegeven. Door deze tegenwerking van beide principes zijn de evaluaties 

min of meer gelijk over de twee frames verdeeld. 
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Tabel 2. Resultaten bij zespuntsschaal evaluaties. 

Item Versie N G 
 

SD t df p 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen 
Wiskunde een zakkans van 25%/slaagkans van 75%. 
Het examen was: moeilijk/makkelijk 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3.57 
3.84 

 
1.283 
1.281 

 
-1.117 

 
110 

 
.134 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The 
Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3/7 van de 10 
wedstrijden verloren/gewonnen. Het basketbalteam 
speelde dit jaar: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
4.67 
3.93 

 
.700 
1.413 

 
3.528 

 
84.73 

 
< .001 

4. Tijdens de colleges van professor Jansen is de 
collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges van de 
professor zijn: saai/boeiend      

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
2.41 
2.93 

 
.942 
1.106 

 
-2.688 

 
110 

 
.004 

5. Op het vliegveld wordt 40/60 % van alle koffers 
doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 
streng/soepel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
2.26 
2.19 

 
1.403 
1.083 

 
.292 

 
99.62 

 
.386 

6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een 
melding binnen dat er een overval was gepleegd waarbij 
een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is 
de politie toen het asielzoekerscentrum binnengevallen 
om eventuele verdachten op te pakken. Uiteindelijk zijn 
er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de 
politie veel/weinig moeite om de juiste informatie te 
verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben tijdens 
het verhoor: gesproken/gezwegen 

 
 
 
1 (pos) 
2 (neg) 
 
 

 
 
 
50 
54 

 
 
 
3.84 
2.69 

 
 
 
1.570 
1.425 

 
 
 
3.932 

 
 
 
102 

 
 
 
< .001 

7. In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie 
tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle patiënten die 
deze experimentele behandeling ondergaan, is de 
sterftekans/overlevingskans binnen 10 jaar 50%. De 
regeringsautoriteiten vinden de therapie: 
negatief/positief  

 
 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
 
53 
58 

 
 
4.47 
3.64 

 
 
.992 
1.459 

 
 
3.546 

 
 
100.95 

 
 
< .001 

9. Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse 
televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds weer met 
nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot 
nieuwe shows hebben geleid, zijn 3/7 ideeën een 
mislukking/succes geweest. Het team is: 
fantasieloos/creatief 

 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
54 
57 

 
 
4.54 
4.98 

 
 
1.094 
.954 

 
 
-2.281 

 
 
105.21 

 
 
.013 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle 
verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 
verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis 
halfleeg/halfvol. De verhuizing gaat: langzaam/snel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.28 
3.52 

 
1.497 
1.405 

 
t = 
-.873 

 
110 

 
.192 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n 
vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van 
de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep 
voor hem: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.20 
2.24 

 
1.365 
1.159 

 
4.007 

 
104.34 

 
< .001 

13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven 
de 50 jaar de sterftekans/overlevingskans na een 
beroerte 5/95% is. Het leven van een oudere is 
hierdoor: riskant/veilig         

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
53 
57 

 
4.34 
4.67 

 
1.192 
1.230 

 
-1.415 

 
108 

 
.080 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een 
restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 kilo aardappels 
schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de 
emmer bevatte de aardappels die geschild moesten 
worden en de pan was er om de geschilde aardappels 
in te doen. Na 15 minuten was de emmer 
halfleeg/halfvol. Het schillen ging: langzaam/snel 

 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
54 
58 

 
 
4.22 
4.71 

 
 
1.110 
1.284 

 
 
-2.129 

 
 
110 

 
 
.018 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De 
helft van de recensies was positief/negatief. De film is: 
saai/boeiend 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.57 
2.86 

 
1.159 
1.067 

 
3.385 

 
110 

 
< .001 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 2/5 van 
de 7 internationale toernooien verloren/gewonnen. 
Dit seizoen was de tennisser: slecht/goed 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3.20 
3.67 

 
1.471 
1.583 

 
-1.620 

 
110 

 
.054 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte 
gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. Na een 
paar uur was mijn collectebus halfleeg/halfvol. De 
bewoners in de wijk zijn: gierig/gul 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.80 
3.66 

 
1.265 
1.384 

 
.562 

 
110 

 
.288 

20 Marieke is de keuken van haar huis aan het 
schoonmaken. Na een half uur poetsen is de helft van 
de keuken vuil/schoon. Het schoonmaken gaat: 
langzaam/snel 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3.72 
4.12 

 
1.420 
1.299 

 
-1.551 

 
110 

 
.062 

De significante items zijn grijs gearceerd. Daarnaast zijn alle p-waarden gehalveerd, omdat sprake is van een éénzijdige hypothese. 
G  = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, t = t-waarde, df = vrijheidsgraden, p = p-waarde  
Neg = negatief: versie met negatief frame/Pos = positief: versie met positief frame 
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5.2.1 Relatie met eerder onderzoek  

Zoals in tabel 2 is te zien, blijkt de richting van het frame voor acht items argumentatief relevant te 

zijn voor de evaluatie. Deze resultaten zijn verkregen aan de hand van zes antwoordmogelijkheden in 

de evaluatie. Door te dichotomiseren op een zespuntsschaal is dit onderzoek vergelijkbaar met eerder 

onderzoek (o.a. Sher & McKenzie, 2006; Holleman & Pander Maat, 2008). De 

antwoordmogelijkheden zijn in twee groepen verdeeld: negatief en positief. Tot de negatieve 

evaluaties behoren de drie antwoordmogelijkheden aan de linkerkant van de schaal (bijv. bij de 

tegenstelling moeilijk/makkelijk de antwoorden zeer moeilijk, moeilijk en een beetje moeilijk). De drie 

antwoorden op de rechterkant van de schaal (bijv. een beetje makkelijk, makkelijk en zeer makkelijk) zijn 

tot de positieve evaluaties gerekend. Bij het maken van de taken hadden de proefpersonen de keuze 

uit zes antwoorden, maar deze evaluaties zijn achteraf gereduceerd naar twee 

antwoordmogelijkheden.  

 

Bij de positieve en negatieve verdeling van de evaluaties zijn, net zoals bij de zespuntsschaal-

verdeling, bij veertien van de vijftien items de evaluaties bij een negatief frame negatiever (gemiddeld 

lager) dan bij een positief frame en bij een positief frame zijn de evaluaties positiever (gemiddeld 

hoger) dan bij een negatief frame. Van deze items laten slechts zes items (items 3, 6, 7, 12, 16 en 20) 

significante resultaten zien. Dat wil zeggen dat bij zes van de vijftien items de objecten en situaties 

negatiever worden geëvalueerd bij een negatief frame dan bij een positief frame, en de objecten en 

situaties positiever worden geëvalueerd bij een positief frame dan bij een negatief frame. De 

resultaten zijn in tabel 3 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Is halfleeg leger dan halfvol vol is? 

 

 

 
30 

Tabel 3. Resultaten bij de positieve en negatieve evaluaties op een tweepuntsschaal (waarbij 0 = negatieve evaluatie en 1 = positieve evaluatie). 

Item Versie N G 
 

SD t df p 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen 
Wiskunde een zakkans van 25%/slaagkans van 75%. 
Het examen was: moeilijk/makkelijk 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
.57 
.67 

 
.499 
.473 

 
-1.068 

 
108.31 

 
.144 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The 
Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3/7 van de 10 
wedstrijden verloren/gewonnen. Het basketbalteam 
speelde dit jaar: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
.96 
.72 

 
.191 
.451 

 
3.695 

 
77.90 

 
< .001 

4. Tijdens de colleges van professor Jansen is de 
collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges van de 
professor zijn: saai/boeiend     

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
.15 
.24 

 
.359 
.432 

 
-1.247 

 
108.63 

 
.108 

5. Op het vliegveld wordt 40/60 % van alle koffers 
doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 
streng/soepel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
.19 
.10 

 
.392 
.307 

 
1.222 

 
100.40 

 
.128 

6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een 
melding binnen dat er een overval was gepleegd waarbij 
een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is 
de politie toen het asielzoekerscentrum binnengevallen 
om eventuele verdachten op te pakken. Uiteindelijk zijn 
er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de 
politie veel/weinig moeite om de juiste informatie te 
verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben tijdens 
het verhoor: gesproken/gezwegen 

 
 
 
1 (pos) 
2 (neg) 
 
 

 
 
 
50 
54 

 
 
 
.70 
.17 

 
 
 
.463 
.376 

 
 
 
6.418 

 
 
 
94.56 

 
 
 
< .001 

7. In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie 
tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle patiënten die 
deze experimentele behandeling ondergaan, is de 
sterftekans/overlevingskans binnen 10 jaar 50%. De 
regeringsautoriteiten vinden de therapie: 
negatief/positief  

 
 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
 
53 
58 

 
 
.85 
.59 

 
 
.361 
.497 

 
 
3.206 

 
 
103.93 

 
 
.001 

9. Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse 
televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds weer met 
nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot 
nieuwe shows hebben geleid, zijn 3/7 ideeën een 
mislukking/succes geweest. Het team is: 
fantasieloos/creatief 

 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
54 
57 

 
 
.83 
.93 

 
 
.376 
.258 

 
 
-1.568 

 
 
93.18 

 
 
.060 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle 
verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 
verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis 
halfleeg/halfvol. De verhuizing gaat: langzaam/snel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
.44 
.45 

 
.502 
.502 

 
-.040 

 
110 

 
.484 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n 
vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van 
de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep 
voor hem: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
.43 
.12 

 
.499 
.329 

 
3.793 

 
90.68 

 
< .001 

13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven 
de 50 jaar de sterftekans/overlevingskans na een 
beroerte 5/95% is. Het leven van een oudere is 
hierdoor: riskant/veilig         

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
53 
57 

 
.77 
.84 

 
.423 
.368 

 
-.904 

 
103.43 

 
.184 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een 
restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 kilo aardappels 
schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de 
emmer bevatte de aardappels die geschild moesten 
worden en de pan was er om de geschilde aardappels 
in te doen. Na 15 minuten was de emmer 
halfleeg/halfvol. Het schillen ging: langzaam/snel 

 
 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
 
54 
58 

 
 
 
.80 
.83 

 
 
 
.407 
.381 

 
 
 
-.420 

 
 
 
110 

 
 
 
.338 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De 
helft van de recensies was positief/negatief. De film is: 
saai/boeiend 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
.61 
.26 

 
.492 
.442 

 
3.979 

 
106.57 

 
< .001 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 2/5 van 
de 7 internationale toernooien verloren/gewonnen. 
Dit seizoen was de tennisser: slecht/goed 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
.41 
.55 

 
.496 
.502 

 
-1.530 

 
110 

 
.06 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte 
gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. Na een 
paar uur was mijn collectebus halfleeg/halfvol. De 
bewoners in de wijk zijn: gierig/gul 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
.70 
.60 

 
.461 
.493 

 
1.112 

 
110 

 
.135 

20 Marieke is de keuken van haar huis aan het 
schoonmaken. Na een half uur poetsen is de helft van 
de keuken vuil/schoon. Het schoonmaken gaat: 
langzaam/snel 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
.57 
.72 

 
.499 
.451 

 
-1.666 

 
106,80 

 
.045 

De significante items zijn grijs gearceerd. Daarnaast zijn alle p-waarden gehalveerd, omdat sprake is van een éénzijdige hypothese.   
G = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, t = t-waarde, df = vrijheidsgraden, p = p-waarde  
Neg = negatief: versie met negatief frame/Pos = positief: versie met positief frame 
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Uit de tabel met de verdeling tussen de negatieve en positieve evaluaties (tabel 3) is af te lezen dat bij 

zes items de richting van het frame argumentatief relevant is voor de evaluatie. In vergelijking met de 

zespuntsschaal-verdeling, zijn de items 4, 9 en 15 bij de positieve en negatieve verdeling niet 

significant. Een verklaring hiervoor kan zijn dat deze items bij de twee frames wel verschillend zijn 

geëvalueerd, maar dat deze verschillen voornamelijk in dezelfde (positieve of negatieve) categorie 

liggen en bij een tweedeling van de evaluaties niet meer op te merken zijn. Om dit te verduidelijken 

zijn in tabel 4 de resultaten van item 4 weergegeven6. In de tabel is te zien dat de evaluaties bij de twee 

frames van elkaar verschillen: bij het frame halfleeg wordt grotendeels gekozen voor de evaluatie saai 

en bij de halfvolle collegezaal worden de colleges over het algemeen geëvalueerd als een beetje saai. 

Wanneer de evaluaties in twee groepen worden verdeeld, dan kunnen ze worden gerekend tot de 

‘negatieve categorie’. Door deze tweedeling is het verschil tussen de evaluaties niet meer terug te 

vinden en zijn de evaluaties bij beide frames min of meer gelijk verdeeld. Zowel een halfvolle collegezaal 

als een halflege collegezaal wordt als negatief gezien. Om deze reden is de richting van het frame niet 

argumentatief relevant voor de evaluatie bij de positieve en negatieve verdeling van de evaluaties en 

wel bij de zespuntsschaal-verdeling. 

 

Tabel 4. Resultaten (in aantallen) van item 4. 

 Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges 
van de professor zijn: saai/boeiend      
 Evaluatie Gemarkeerd frame 

(halfleeg) 
 Ongemarkeerd  frame 

(halfvol) 
 
  46   44 
 

1: zeer saai 
2: saai 
3: een beetje saai 
4: een beetje boeiend 
5: boeiend 
6: zeer boeiend 

9 
22 
15 
8 
0 
0 

 
  8     14 

5 
14 
25 
10 
2 
2 

                                           54                                                        58 
 

 

5.3 Extremiteit  

 

5.3.1  Verschil in variantie  

De verwachting was dat de gemarkeerdheid van een frame de extremiteit van de evaluatie beïnvloedt. 

Verwacht werd dat de gemarkeerde term een meer beperkte interpretatie heeft dan de ongemarkeerde 

term: bij de items met een ongemarkeerd frame wordt vaker gekozen voor zowel een evaluatie in de 

verwachte richting als in de tegenovergestelde richting dan bij de items met het gemarkeerde frame, 

waarbij vaker voor een evaluatie wordt gekozen in de verwachte richting.  

 

                                                 
6 Deze resultaten zijn verkregen door middel van een Chi-kwadraattoets (x²). 

  = negatieve evaluaties  
 
 

= positieve evaluaties 
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De analyses wijzen uit dat bij negen (items 4 t/m 6, 11 t/m 13, 15 t/m 17) van de vijftien items de 

variantie van het gemarkeerde frame kleiner is dan die van het ongemarkeerde frame. Slechts bij twee 

(item 5 en 12) van de vijftien items is dit verschil in variantie significant7. Bij deze twee items heeft het 

gemarkeerde frame een meer beperkte interpretatie dan het ongemarkeerde frame. De resultaten van 

de significante items zijn in tabel 5 weergeven8. Een overzicht van alle resultaten is te vinden in Bijlage 

II.  

 

Verder zijn er resultaten gevonden die de verkeerde richting op wijzen. Van de zes items waarbij het 

ongemarkeerde frame een kleinere variantie had dan het gemarkeerde frame, waren er drie significant 

(items 3, 7 en 9). Dat wil zeggen dat bij deze drie items het ongemarkeerde frame een meer beperkte 

interpretatie heeft dan het gemarkeerde frame. Dit gevonden resultaat is in de tegenovergestelde 

richting, aangezien de hypothese over het verschil in variantie voorspelt dat het gemarkeerde frame 

een meer beperkte interpretatie heeft dan het ongemarkeerde frame.  

 

Tabel 5. Resultaten van de significante items op een zespuntsschaal: verschil in variantie.  

Item Versie N G 
 

SD F p 

5. Op het vliegveld wordt 40/60 % van alle koffers 
doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 
streng/soepel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
2.26 
2.19 

 
1.403 
1.083 

 
3.946 

 
.025 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n 
vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van 
de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep 
voor hem: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.20 
2.24 

 
1.365 
1.159 

 
5.707 

 
.010 

 

 

5.3.1.1  Uitzonderingen  

Bij zeven items (items 4, 6, 11, 13, 15 t/m 17) was de variantie van het gemarkeerde frame kleiner dan 

de variantie van het ongemarkeerde frame, maar dit verschil was niet significant. De verwachting, dat 

het ongemarkeerde frame vaker tot zowel een evaluatie in de verwachte richting als in de 

tegenovergestelde richting leidt, terwijl bij het gemarkeerde frame vaker de keuze wordt gemaakt voor 

de evaluatie in de verwachte richting, wordt hierbij tegengesproken. Bij de zeven items is geen sprake 

van een gemarkeerdheid-asymmerie.  

Een voorbeeld van een item (item 13) waarbij het gemarkeerde frame een lagere variantie 

heeft dan het ongemarkeerde frame, maar er geen duidelijke asymmetrie is qua gemarkeerdheid, is te 

zien in tabel 6. De tabel laat zien dat de evaluaties tussen het negatieve frame en het positieve frame 

verschillen; bij het gemarkeerde frame worden met name de evaluaties een beetje veilig en veilig gekozen, 

terwijl bij het ongemarkeerde frame de keuze grotendeels wordt gemaakt voor de evaluaties veilig en 

zeer veilig. Ondanks deze verschillen wordt het leven van een oudere bij beide frames voornamelijk positief 

                                                 
7 De Levene’s Test for Equality of Variances (output t-toets) is significant (p < .05). De p-waarden zijn gehalveerd, omdat de 
hypothese over het verschil in variantie ook éénzijdig is.   
8 De N-waarden, gemiddeldes en de standaarddeviaties komen overeen met de waarden in tabel 2. 

G = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, F = F-waarde, p = p-waarde  
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geëvalueerd. Wanneer de evaluaties bij beide frames grotendeels dezelfde kant op wijzen, zal een 

gemarkeerdheid-asymmetrie uitblijven. Ditzelfde geldt voor de overige items waarbij de variantie van 

het gemarkeerde frame kleiner is dan het ongemarkeerde frames, maar niet significant blijken te zijn.  

 

Tabel 6. Voorbeeld resultaten (in aantallen) van een niet-significant item: verschil in variantie 

13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 jaar de 
sterftekans/overlevingskans na een beroerte 5/95% is. Het leven van een 
oudere is hierdoor: riskant/veilig         
Evaluatie Gemarkeerd frame 

(sterftekans 5%) 
Ongemarkeerd frame 
(overlevingskans 95%) 

1: zeer riskant 
2: riskant 
3: een beetje riskant 
4: een beetje veilig 
5: veilig  
6: zeer veilig 

1 
3 
8 
14 
19 
8 

2 
2 
5 
8 
27 
13 

                                       53                                      57 

 

5.3.2  Verschil in extremiteit van de score 

Er werd van uitgegaan dat de gemarkeerdheid van een frame invloed heeft op de extremiteit van de 

evaluatie. Hierbij werd verwacht dat naast een verschil in variantie, ook een verschil in extremiteit van 

de score zal optreden. De verwachting was dat de proefpersonen bij de items met een gemarkeerd 

frame voor een meer extreme evaluatie kiezen, dan bij de items waarin het frame ongemarkeerd is.  

 

Om de extremiteit van de evaluaties verder te kunnen onderzoeken, zijn de antwoordmogelijkheden 

verdeeld in drie groepen: extreem (= 3), gematigd (= 2) en zeer gematigd (= 1). De twee 

antwoordmogelijkheden aan de uiteindes van de antwoordschaal (bijv. zeer moeilijk en zeer makkelijk)  

behoren tot de extreme groep, de twee antwoorden daarnaast op de antwoordschaal (bijv. moeilijk en 

makkelijk) worden tot de gematigde groep gerekend en de twee antwoorden die worden gezien als ‘het 

midden’ van de antwoordschaal (bijv. een beetje moeilijk en een beetje makkelijk) behoren tot de zeer 

gematigde groep. Ook hierbij hadden de proefpersonen bij het maken van de frame-interpretatietaken 

de keuze uit zes verschillende antwoordmogelijkheden, maar zijn deze evaluaties achteraf gereduceerd 

naar drie antwoordmogelijkheden. 

 

Uit de data-analyses komt naar voren dat bij vijf (items 9, 12, 13, 15 en 16) van de vijftien items 

significante resultaten zijn gevonden wat betreft het verschil in extremiteit van de score. Van deze vijf 

items gedraagt slechts één item - item 12 - zich helemaal volgens verwachting. Bij item 12 leidt het 

gemarkeerde frame namelijk tot meer extreme evaluaties (14 extreme evaluaties) dan het ongemarkeerde 

frame (7 extreme evaluaties) en de keuze voor de zeer gematigde evaluatie is vaker gemaakt bij het 

ongemarkeerde frame (23 keer) dan bij gemarkeerde frame (9 keer). Bij item 16 is bij het 

ongemarkeerde frame ook vaker gekozen voor een zeer gematigde evaluatie (39 keer) dan bij het 

gemarkeerde frame (29 keer).  

   
 = negatieve evaluaties  
 
 

 = positieve evaluaties 

  

 



  Is halfleeg leger dan halfvol vol is? 

 

 

 
34 

De rest van de items laat resultaten zien die tegenovergesteld zijn aan de verwachtingen. Zo leidt bij 

item 9, 13, 15 en 16 juist het ongemarkeerde frame tot meer extreme evaluaties in plaats van het 

gemarkeerde frame en heeft het gemarkeerde frame bij item 9, 13 en 15 juist meer zeer gematigde 

evaluaties als gevolg in plaats van het ongemarkeerde frame. De resultaten zijn in tabel 8 weergegeven.  

 

5.3.2.1 Uitzonderingen 

Van de tien uitzonderingen is bij acht items (items 1, 3, 6, 7, 11, 17, 19 en 20) een patroon zichtbaar, 

namelijk dat bij beide frames de evaluaties ongeveer gelijk zijn verdeeld. Het frame blijkt bij de 

extreme verdeling geen invloed te hebben op de evaluatie en hierdoor spreekt het voor zich dat het 

gemarkeerde frame ook niet tot meer extreme evaluaties leidt dan het ongemarkeerde frame. In tabel 7 

wordt een voorbeeld van zo’n item (item 3) gegeven. De tabel laat zien dat elke evaluatie ongeveer 

even vaak is gekozen bij het gemarkeerde frame als bij het ongemarkeerde frame. Omdat er sprake is 

van een gelijke verdeling van de evaluaties, zullen er ook geen extremiteitsverschillen gevonden 

worden. Bij de andere zeven items is ook zo’n patroon te zien.  

 

Tabel 7. Voorbeeld resultaten (in aantallen) van een niet-significant item: verschil in gemiddeldes. 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit 
jaar 3/7 van de 10 wedstrijden verloren/gewonnen. Het basketbalteam speelde dit 
jaar: slecht/goed 
Evaluatie Gemarkeerd frame 

(3 van de 10 verloren) 
Ongemarkeerd frame 
(7 van de 10 gewonnen) 

1: extreem  
2: gematigd 
3: zeer gematigd 

7 
34 
17 

3 
34 
17 

                                           58                                         54 
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Tabel 8. Resultaten bij extreme evaluaties op een driepuntsschaal (1 = zeer gematigde evaluatie, 2 = gematigde evaluatie en 3 = extreme evaluatie).  

Item Versie N 1 2 3 x² p 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen 
Wiskunde een zakkans van 25%/slaagkans van 75%. 
Het examen was: moeilijk/makkelijk 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3 
3 

 
28 
24 

 
23 
21 

 
.529 

 
.384 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The 
Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3/7 van de 10 
wedstrijden verloren/gewonnen. Het basketbalteam 
speelde dit jaar: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
17 
17 

 
34 
34 
 

 
3 
7 

 
1.459 

 
.241 

4. Tijdens de colleges van professor Jansen is de 
collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges van de 
professor zijn: saai/boeiend     

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
23 
35 

 
22 
16 

 
9 
7 

 
3.542 

 
.085 

5. Op het vliegveld wordt 40/60 % van alle koffers 
doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 
streng/soepel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
13 
16 

 
18 
25 

 
23 
17 

 
2.210 

 
.166 

6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een 
melding binnen dat er een overval was gepleegd waarbij 
een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is 
de politie toen het asielzoekerscentrum binnengevallen 
om eventuele verdachten op te pakken. Uiteindelijk zijn 
er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de 
politie veel/weinig moeite om de juiste informatie te 
verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben tijdens 
het verhoor: gesproken/gezwegen 

 
 
 
1 (pos) 
2 (neg) 
 
 

 
 
 
50 
54 

 
 
 
21 
23 

 
 
 
15 
14 

 
 
 
14 
17 

 
 
 
1.262 

 
 
 
.439 

7. In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie 
tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle patiënten die 
deze experimentele behandeling ondergaan, is de 
sterftekans/overlevingskans binnen 10 jaar 50%. De 
regeringsautoriteiten vinden de therapie: 
negatief/positief  

 
 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
 
53 
58 

 
 
19 
22 

 
 
29 
27 

 
 
5 
9 

 
 
1.211 

 
 
.273 

9. Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse 
televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds weer met 
nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot 
nieuwe shows hebben geleid, zijn 3/7 ideeën een 
mislukking/succes geweest. Het team is: 
fantasieloos/creatief 

 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
54 
57 

 
 
16 
6 

 
 
30 
36 

 
 
8 
15 

 
 
7.145 

 
 
.014 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle 
verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 
verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis 
halfleeg/halfvol. De verhuizing gaat: langzaam/snel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
22 
27 

 
21 
22 

 
11 
9 

 
.591 

 
.372 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n 
vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van 
de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep 
voor hem: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
23 
9 

 
24 
35 

 
7 
14 

 
10.380 

 
.003 

13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven 
de 50 jaar de sterftekans/overlevingskans na een 
beroerte 5/95% is. Het leven van een oudere is 
hierdoor: riskant/veilig         

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
53 
57 

 
22 
13 

 
22 
29 

 
9 
15 

 
4.636 

 
.049 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een 
restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 kilo aardappels 
schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de 
emmer bevatte de aardappels die geschild moesten 
worden en de pan was er om de geschilde aardappels 
in te doen. Na 15 minuten was de emmer 
halfleeg/halfvol. Het schillen ging: langzaam/snel 

 
 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
 
54 
58 

 
 
 
24 
14 

 
 
 
25 
25 

 
 
 
5 
10 
 
 

 
 
 
10.669 

 
 
 
.031 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De 
helft van de recensies was positief/negatief. De film is: 
saai/boeiend 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
39 
29 

 
8 
25 

 
7 
4 

 
10.917 

 
.002 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 2/5 van 
de 7 internationale toernooien verloren/gewonnen. 
Dit seizoen was de tennisser: slecht/goed 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
17 
13 

 
29 
35 

 
8 
10 

 
1.177 

 
.278 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte 
gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. Na een 
paar uur was mijn collectebus halfleeg/halfvol. De 
bewoners in de wijk zijn: gierig/gul 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
26 
28 

 
23 
21 

 
5 
9 

 
1.166 

 
.279 

20 Marieke is de keuken van haar huis aan het 
schoonmaken. Na een half uur poetsen is de helft van 
de keuken vuil/schoon. Het schoonmaken gaat: 
langzaam/snel 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
22 
28 

 
24 
19 

 
8 
11 

 
1.634 

 
.221 

De significante items zijn grijs gearceerd. Alle p-waarden gehalveerd, omdat sprake is van een éénzijdige hypothese en df = 2.  
x² = waarde van de Chi-kwadraat, p = p-waarde  
Neg = negatief: versie met negatief frame/Pos = positief: versie met positief frame 
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Bij item 5 (“Op het vliegveld wordt 40/60% van alle koffers doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 

streng/soepel”) is er bij beide frames, in vergelijking met de andere items, vrij vaak gekozen voor een 

extreme evaluatie (17 keer bij het gemarkeerde frame en 23 keer bij het ongemarkeerde frame). 

Hierdoor zit er tussen de verdeling van de evaluaties per frame weinig verschil. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat het scenario vrij extreem is. Wanneer een item van zichzelf al extreem 

is, zal het ook extreme evaluaties met zich meebrengen en zal minder snel de keuze worden gemaakt 

voor een zeer gematigde en eventueel een gematigde evaluatie. Er is hier sprake van een 

plafondeffect.   

Daarnaast is in tabel 9 te zien dat bij item 5 het ongemarkeerde frame meer extreme evaluaties 

tot gevolg heeft dan het gemarkeerde frame, terwijl de verwachting was dat het gemarkeerde frame 

tot meer extreme evaluaties zou leiden dan het ongemarkeerde frame. Wellicht dat hierbij ook het 

principe van de grootste proportie een rol speelt. Hoewel het frame positief is geformuleerd, is er 

gebruik gemaakt van de kleinste proportie (40%). De voorkeur voor de grootste proportie (60% 

tegengehouden) voorkomt dat bij het ongemarkeerde frame voor de positieve evaluatie wordt gekozen.  

 

Tabel 9. Resultaten (in aantallen) van item 5: verschil in extremiteit van de score 

5. Op het vliegveld wordt 40/60% van alle koffers doorgelaten/tegengehouden. 
De bagagecontrole is: streng/soepel 
Evaluatie Gemarkeerd frame 

(60% tegengehouden) 
Ongemarkeerd frame 
(40% doorgelaten) 

1: extreem  
2: gematigd 
3: neutraal  

17 
25 
16 

23 
18 
13 

                                           58                                         54 

 

Item 4 (“Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges van de professor 

zijn: saai/boeiend”) lijkt zich te gedragen volgens verwachting: het ongemarkeerde frame heeft meer zeer 

gematigde evaluaties als gevolg dan het gemarkeerde frame en het gemarkeerde frame leidt tot meer 

extreme evaluaties dan het ongemarkeerde frame. Maar dit laatste verschil is zeer klein en zorgt er 

hoogstwaarschijnlijk voor dat de resultaten niet significant zijn.  

 

5.4 Een vergelijking van de items met overeenkomstige frames   

 

Zoals bij de onderzoeksmethode is besproken, zijn de frame-interpretatietaken aan de hand van de 

literatuur over framingonderzoeken opgesteld. Bepaalde items kwamen qua frame met elkaar overeen. 

Zo waren er allereerst vier items met de frames halfvol/halfleeg opgesteld. Aangezien het niet 

vanzelfsprekend is dat het positieve frame altijd de ongemarkeerde term is, waren er twee items (items 

4 en 19) opgesteld waarbij werd verwacht dat het frame halfvol ongemarkeerd zou zijn, maar ook twee 

items (items 11 en 15) waarbij de verwachting was dat het frame halfleeg het ongemarkeerde frame zou 

zijn.  
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Daarnaast zijn er vier items (items 3, 9, 12 en 17) geformuleerd met frames waarin twee getallen 

voorkwamen ([getal] van de [getal]). Bij het opstellen van deze items is rekening gehouden met het 

principe van de grootste proportie. Elke proefpersoon kreeg vier items met tegenstellingen waarin de 

grootste proportie in zowel het positieve frame (7 van de 10 gewonnen) als het negatieve frame 

voorkwam (5 van de 7 verloren) en de laagste proportie zowel voorkwam in het negatieve frame (3 van 

de 10 mislukking) als in het positieve frame (2 van de 7 gewonnen). Ditzelfde geldt voor de vier items met 

de frames waarin percentages zijn gebruikt. Hierbij was één item (item 1) opgesteld waarbij het 

hoogste percentage in het positieve frame voorkwam (75% slaagkans) en een item (item 5) waarbij het 

hoogste percentage in het negatieve frame voorkwam (60% tegengehouden). In de volgende paragrafen 

worden de resultaten van de items met de soortgelijke frames met elkaar vergeleken.  

 

5.4.1  De frames halfvol/halfleeg 

Van de vier items met de tegenstelling halfvol/halfleeg brengen items 11 en 19 geen één keer 

significante resultaten met zich mee. Bij deze items maakt het namelijk niet uit of er sprake is van een 

gemarkeerd of een ongemarkeerd frame, aangezien de verdeling van de evaluaties bij beide frames 

vrijwel overeenkomt.  

Bij item 11 (“Linda is aan het verhuizen en ze moet alle verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 

verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis halfleeg/halfvol. De verhuizing gaat: langzaam/snel”) speelt 

hoogstwaarschijnlijk de verklaring een rol die in paragraaf 5.2 ook al is genoemd, namelijk dat het 

principe van perceptive saliency en het principe van goal saliency tegen elkaar inwerken. Volgens het 

principe van perceptive saliency is de positieve term - halfvol - ongemarkeerd, terwijl het principe van 

goal saliency voorspelt dat halfleeg de ongemarkeerde term zou zijn, aangezien het legen van het huis het 

gewenste resultaat is waaraan de voorkeur wordt gegeven. Deze tegenwerking voorkomt dat één van 

de termen van de tegenstelling halfvol/halfleeg als de gemarkeerde term of de ongemarkeerde term 

wordt gezien.  

Bij item 19 (“Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. Na 

een paar uur was mijn collectebus halfleeg/halfvol. De bewoners in de wijk zijn: gierig/gul”) ligt het anders. Hierbij 

is het onwaarschijnlijk dat de twee principes tegen elkaar inwerken, aangezien volgens het principe 

van perceptive saliency (vol is beter te ervaren en in te beelden dan leeg, dus halfvol is de ongemarkeerde 

term) en het principe van goal saliency (het vullen van de collectebus is het resultaat waaraan de voorkeur 

wordt gegeven, dus halfvol is de ongemarkeerde term) halfvol de ongemarkeerde term zal zijn. Bij item 

19 is dus iets anders aan de hand. Uit de resultaten komt naar voren dat bij beide frames de evaluaties 

dicht bij het middelpunt van de schaal liggen. Zoals in paragraaf 5.2 al duidelijk werd, blijkt de norm 

uit voorkennis rond het scenario (een collectebus) hierin een rol te spelen. Dit zorgt ervoor dat er 

geen effect van Argumentatieve Oriëntatie kan optreden. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een 

tegenovergestelde verwachting: het ongemarkeerde frame heeft een meer beperkte interpretatie dan 
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het gemarkeerde frame (de variantie van het gemarkeerde frame is groter dan van het ongemarkeerde 

frame). Dit verklaart waarom er geen verschillen in extremiteit gevonden zijn.  

 

Bij item 4 (“Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges van de 

professor zijn: saai/boeiend”) is alleen een AO-effect gevonden en redenen hiervoor worden in paragraaf 

5.2 aangekaart. In item 4 gedraagt de gemarkeerde term (halflege collegezaal) zich niet volgens 

verwachting, aangezien bij beide frames voor vrijwel dezelfde evaluatie wordt gekozen. De 

proefpersonen hebben een bepaalde verwachting (voorkennis) van hoe vol een collegezaal moet 

zitten en blijkbaar wordt een collegezaal die halfvol is ook gezien als een teleurstellend resultaat.  

Hetzelfde patroon, maar dan alleen in de tegenovergestelde richting, is zichtbaar voor item 5 

(“Trudy werkt als een hulp in de keuken van een restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 kilo aardappels schillen. Voor 

haar stonden een emmer en een pan: de emmer bevatte de aardappels die geschild moesten worden en de pan was er om 

de geschilde aardappels in te doen. Na 15 minuten was de emmer halfleeg/halfvol. Het schillen ging: langzaam/snel”). 

Ook hierbij is er niet zozeer een verschil te merken tussen de gemarkeerde en de ongemarkeerde 

term, want bij beide frames wordt grotendeels voor een positieve evaluatie gekozen. Aangezien er bij 

het ongemarkeerde frame voor meer extreme evaluaties is gekozen dan bij het gemarkeerde frame, 

speelt het feit dat halfleeg in dit geval ongemarkeerd is een rol. Daarnaast zou ook het scenario invloed 

kunnen uitoefenen. Het is namelijk vrij snel om binnen vijftien minuten een halve emmer te schillen. 

Dit scenario kan er mogelijk voor gezorgd hebben dat beide frames positief worden geëvalueerd, 

aangezien zowel een halfvolle emmer als een halflege emmer een goed resultaat is na vijftien minuten 

aardappels schillen.  

 

5.4.2 De frames met getallen en percentages  

Wanneer de twee items met de tegenstelling winnen/verliezen en de frames 2 van de 7/5 van de 7 

wedstrijden met elkaar worden vergeleken, valt op dat bij item 17 (“De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 

2/5 van de 7 internationale toernooien verloren/gewonnen. Dit seizoen was de tennisser: slecht/goed”) de evaluaties 

bij beide frames redelijk gelijk zijn verdeeld in vergelijking met item 12 (“Elke maandagavond pokert Bas 

met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep voor 

hem: slecht/goed”). Bij dit laatste item is namelijk sprake van een gemarkeerdheid-asymmetrie, waarbij 

het gemarkeerde frame een meer beperkte evaluatie heeft dan het ongemarkeerde frame (de variantie 

van het gemarkeerde frame is kleiner dan van het ongemarkeerde frame). Hierbij moet wel gezegd 

worden dat het ongemarkeerde frame meer negatieve evaluaties tot gevolg heeft dan het gemarkeerde 

frame.  

Bij item 17 leidt het gemarkeerde frame volgens verwachting wel tot meer negatieve evaluaties 

dan positieve evaluaties en het ongemarkeerde frame tot meer positieve evaluaties dan negatieve 

evaluaties, maar uit paragraaf 2.2 blijkt dat dit verschil in Argumentatieve Oriëntatie niet significant is. 

De items met de frames 2 van de 7 gewonnen en 5 van de 7 verloren worden in verschillende contexten 
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geheel verschillend geëvalueerd. Hieruit blijkt dat bij de items 12 en 17 niet alleen het principe van de 

grootste proportie een rol speelt, maar ook het scenario een belangrijke factor is. Het scenario bij 

item 17 zou op verschillende manieren opgevat kunnen zijn. In principe is het namelijk mogelijk om 

één of meerdere wedstrijden te verliezen en dan alsnog een toernooi te winnen. Het winnen van een 

internationaal tennistoernooi is helemaal een goed resultaat wanneer bijvoorbeeld gedacht wordt aan 

internationale toernooien als ‘Wimbledon’ of ‘US Open’. Bij dit item lijkt het er alleen op dat hiermee 

geen rekening is gehouden, aangezien 5 van de 7 internationale toernooien verliezen toch als een negatief 

resultaat wordt beschouwd en 2 van de 7 internationale wedstrijden winnen zowel positief als negatief wordt 

gezien. Kennelijk is de verwachte uitkomst bij dit item afhankelijk van de proefpersoon.  

 

Bij de drie items (items 1, 5 en 13) waarbij in de frames percentages zijn gebruikt, lijkt het principe 

van de grootste proportie een rol te spelen. Bij alle items wordt het vaakst de evaluatie gekozen die 

overeenstemt met het frame waarin de grootste proportie voorkomt (ongeacht of dit in combinatie is 

met de negatieve term of met de positieve term van de tegenstelling). Nu waren bij twee van de drie 

items de grootste proportie ook wel geformuleerd met de positieve term van de tegenstelling (75% 

slaagkans/95% overlevingskans), dus hierbij hoeft dus niet alleen het principe van de grootste proportie 

een rol te spelen. In paragraaf 5.2 werd al duidelijk dat bij deze items ook het scenario en de 

bijbehorende percentages invloed kunnen uitoefenen.  

 

5.5 De samenhang tussen Argumentatieve Oriëntatie en extremiteit  

 

Item 12 is het enige item waarbij de richting van het frame argumentatief relevant is voor de evaluatie 

(zowel bij de zespuntsschaal-verdeling als bij de positieve en negatieve verdeling) en de 

gemarkeerdheid van het frame invloed heeft op de extremiteit van de evaluatie. De resultaten van 

item 12 zijn weergegeven in tabel 11. In de tabel is te zien dat het gemarkeerde (negatieve) frame 

verschillende evaluaties als gevolg heeft vergeleken met het ongemarkeerde (positieve) frame. Bij het 

negatieve frame zijn de evaluaties negatiever dan bij het positieve frame, maar het positieve frame 

leidt tot meer negatieve evaluaties dan tot positieve evaluaties. Hoewel dit een verwachting is in de 

tegenovergestelde richting, is er wel sprake van een AO-effect. Bij beide frames wordt de keuze voor 

verschillende evaluaties gemaakt. Deze evaluaties zijn niet alleen positief of alleen negatief, zodat er 

ook een significant AO-effect is bij de positieve en negatieve verdeling van de evaluaties. Daarnaast is 

in de tabel te zien dat bij het gemarkeerde frame voornamelijk voor één bepaalde evaluatie wordt 

gekozen, namelijk de negatieve evaluatie, terwijl bij het ongemarkeerde frame voor zowel de negatieve 

als de positieve evaluatie wordt gekozen. Het gemarkeerde frame heeft een meer beperkte evaluatie 

dan het ongemarkeerde frame. Hierdoor zijn er ook verschillen in extremiteit waar te nemen. Bij het 

gemarkeerde frame wordt vaker voor extremere evaluaties gekozen dan bij het ongemarkeerde frame en 

het ongemarkeerde frame leidt juist weer tot meer zeer gematigde evaluaties dan het gemarkeerde frame.   
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Tabel 11. Resultaten (in aantallen) van item 12 

Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 
van de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep voor hem: slecht/goed 
 Evaluatie Gemarkeerd frame 

(5 van de 7 verloren) 
 Ongemarkeerd  frame 

(2 van de 7 gewonnen) 
 
  51   31 
 

1: zeer slecht 
2: slecht 
3: een beetje slecht 
4: een beetje goed 
5: goed 
6: zeer goed 

13 
31 
7 
2 
4 
1 

 
  7     23 

5 
15 
11 
12 
9 
2 

                                           58                                                        54 

 

Bij zeven items is geen AO-effect opgetreden en invloeden van het scenario, de verdeling van de 

percentages en de gemarkeerdheid kunnen hierbij een rol spelen. De items die niet significant bleken 

te zijn bij de negatieve en positieve verdeling van de evaluaties, zijn voornamelijk verschillend 

geëvalueerd in dezelfde (positieve of negatieve) categorie. Dat betekent dat er bij deze items ook niet 

veel verschil is in variantie. Het feit dat de scenario’s van de items vrij extreem zijn geformuleerd, kan 

hierbij een rol spelen. De evaluaties liggen daardoor dicht bij elkaar, waardoor er sprake is van een 

bodem- of plafondeffect. Hierdoor zullen er ook geen verschillen in extremiteit waar te nemen zijn.  

 

 

  = negatieve evaluaties  
 
 

= positieve evaluaties 
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6. Conclusie en discussie  

 

In dit laatste hoofdstuk worden in de eerste paragraaf de conclusies van dit onderzoek weergegeven. 

In paragraaf 6.2 worden de conclusies bediscussieerd en wordt ingegaan op eerder onderzoek, 

mogelijke verklaringen en vervolgonderzoek.  

 

6.1 Conclusie  

 

In dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de effecten van de gemarkeerdheid van een frame op 

de extremiteit van een evaluatie. Allereerst is gekeken of de gemarkeerdheid van een frame invloed 

heeft op de variantie van de evaluatie. Vervolgens is onderzocht of door de gemarkeerdheid van een 

frame ook verschillen in extremiteit van de score optreden. Om dit onderzoek te kunnen vergelijken 

met eerder onderzoek, is daarnaast gekeken naar de invloed van de richting van het frame op de 

evaluatie. Onderzocht is of de richting van het frame argumentatief relevant is voor de evaluatie.  

 

Verwacht werd dat de gemarkeerdheid van een frame invloed heeft op de extremiteit van de evaluatie. 

Allereerst was de verwachting dat een object of situatie bij een gemarkeerd frame een meer beperkte 

evaluatie als gevolg heeft dan wanneer er sprake is van een ongemarkeerd frame. Uit het onderzoek 

komt naar voren dat slechts bij twee items het ongemarkeerde frame tot gevarieerdere evaluaties leidt 

dan het gemarkeerde frame.  

 Daarnaast werd verwacht dat door de gemarkeerdheid van een frame een verschil in de 

extremiteit van de score optreedt. Hierbij was de verwachting dat een object of situatie bij een 

gemarkeerd frame tot een meer extreme evaluatie leidt dan bij een ongemarkeerd frame. Uit het 

onderzoek blijkt dat slechts bij één item het gemarkeerde frame meer extreme evaluaties als gevolg 

heeft dan het ongemarkeerde frame.  

 

Framingonderzoeken (o.a. Sher & McKenzie, 2006; Holleman & Pander Maat, 2008) wijzen uit dat 

bij equivalente beschrijvingen er toch framingeffecten kunnen optreden. Volgens het principe van 

Argumentatieve Oriëntatie is bij frame-interpretatietaken de richting van een frame argumentatief 

relevant voor de conclusie die wordt getrokken. Om de relatie met eerder onderzoek aan te tonen, is 

onderzocht of de richting van het frame de evaluatie bepaalt. Hierbij was de verwachting dat bij 

frame-interpretatietaken een object of situatie negatiever wordt geëvalueerd bij een negatief frame dan 

bij een positief frame en positiever wordt geëvalueerd bij een positief frame dan bij een negatief 

frame. Uit dit onderzoek komt naar voren dat deze verwachting deels wordt bevestigd. Bij ongeveer 

de helft van de items, namelijk acht, is de richting van het frame argumentatief relevant voor de 

evaluatie.  
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Al met al kan met betrekking tot de probleemstelling en de bijbehorende hypotheses van dit 

onderzoek gesteld worden dat de gemarkeerdheid van een frame vrijwel geen invloed heeft op de 

extremiteit van de evaluatie. De resultaten suggereren dat de gemarkeerdheid van een frame enigszins 

de extremiteit van de evaluatie beïnvloedt, maar dit effect is slecht bij enkele items aan te tonen. 

Daarentegen blijkt de richting van het frame, ook bij een zespuntsschaal-verdeling, argumentatief 

relevant te zijn voor evaluatie.  

 

6.2 Discussie 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op bovenstaande conclusie. De resultaten van eerder onderzoek 

worden met dit onderzoek vergeleken en daarnaast worden er mogelijke verklaringen voor de 

(onverwachte) resultaten gegeven. Ook komt advies voor vervolgonderzoek aan de orde.  

 

Dit onderzoek bevestigt (deels) de resultaten van eerder onderzoek (Holleman & Pander Maat, 2008) 

over de effecten van Argumentatieve Oriëntatie. Een interessante uitkomst, aangezien de manier van 

operationaliseren in dit onderzoek nieuw is in het onderzoek naar attribuutframing. De frame-

interpretatietaken zijn geëvalueerd op een zespuntsschaal en het blijkt dat de richting van het frame 

ook bij deze manier van operationalisatie argumentatief relevant is voor de evaluatie. Daarentegen kan 

het aanbieden van de evaluatie op een zespuntsschaal ervoor gezorgd hebben dat effecten van 

Marked Skewness niet zijn opgetreden. Hoewel de evaluaties bij beide frames genoeg van elkaar 

verschilden voor het optreden van een AO-effect, is het mogelijk dat deze verschillen te klein waren 

om een duidelijke gemarkeerdheid-asymmetrie te veroorzaken. MS-effecten kunnen op deze wijze        

uitblijven wanneer de proefpersoon de keuze heeft uit meerdere evaluaties.  

Aan de andere kant verwachten Holleman en Pander Maat (2008) dat MS-effecten in 

frameproductietaken sterker zullen zijn dan in frame-interpretatietaken. Dit onderzoek lijkt deze 

verwachting te bevestigen, aangezien het gemarkeerde frame slechts bij twee items een meer beperkte 

interpretatie heeft dan het ongemarkeerde frame. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met 

het feit dat in dit onderzoek de evaluaties zijn geoperationaliseerd aan de hand van een zespuntsschaal 

in plaats van een tweepuntsschaal zoals in Holleman en Pander Maat (2008). Dit roept nieuwe vragen 

op. Is een gemarkeerdheid-asymmetrie, zoals Holleman en Pander Maat (2008) aantonen, alleen in 

frameproductietaken zichtbaar of ook bij frame-interpretatietaken als de keuze gemaakt moet worden 

tussen twee evaluaties?  

 

Het uitblijven van de verwachte resultaten is vermoedelijk te verklaren vanuit de onderzoeksmethode. 

Allereerst speelt de norm uit voorkennis rond het scenario een rol. Wanneer een bepaald scenario 

dichtbij de werkelijkheid ligt, dan maakt het hierbij niet uit of er sprake is van een positief of een 

negatief frame, aangezien het item bij beide frames nagenoeg gelijk wordt geëvalueerd. Zo werd  
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item 1 het examen Wiskunde bij zowel het positieve frame (een examen met een slaagkans van 75%) als bij 

het negatieve frame (een examen met een zakkans van 25%) geëvalueerd als een beetje moeilijk/makkelijk. De 

richting van het frame is hierbij niet argumentatief relevant voor de evaluatie.  

Daarnaast bleek dat het scenario van een aantal items juist te extreem was geformuleerd. 

Hierdoor is de kans klein dat de evaluaties bij de twee frames veel van elkaar verschillen. Door 

extreme scenario’s worden de items namelijk of zeer positief of zeer negatief geëvalueerd (plafond- of 

bodemeffect). Zo werd bij item 5 (“Op het vliegveld wordt 40/60% van alle koffers doorgelaten/tegengehouden. 

De bagagecontrole is: streng/soepel”) bij beide frames voor de negatieve evaluatie (de bagagecontrole is streng) 

gekozen. Dit voorkomt het optreden van effecten van Argumentatieve Oriëntatie. Ook zal een 

verschil in variantie uitblijven. Bij een extreem scenario leidt het gemarkeerde frame niet tot meer 

beperkte evaluaties dan het ongemarkeerde frame en hierdoor zullen geen verschillen in extremiteit 

van de score optreden. Dit wil echter niet per definitie zeggen dat de gemarkeerdheid van een frame 

helemaal geen invloed heeft op de evaluatie. Hoewel vrij weinig items beïnvloed zijn door deze 

gemarkeerdheid, geeft het onderzoek wel degelijk aanwijzingen dat de gemarkeerdheid van een frame 

enigszins effect heeft op de manier waarop een situatie of object wordt geëvalueerd. Zo is item 12 

(“Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van de 7 spelletjes 

gewonnen/verloren. De avond verliep voor hem: slecht/goed”) een goed voorbeeld van een frame-

interpretatietaak waarin duidelijk wordt dat het gemarkeerde frame allereerst een meer beperkte 

evaluatie heeft dan het ongemarkeerde frame en daarnaast ook tot extremere evaluaties leidt dan het 

ongemarkeerde frame.  

Voor eventueel vervolgonderzoek blijft het interessant om te achterhalen wat precies de 

invloed van de gemarkeerdheid van een frame is op de evaluatie. Een advies hierbij is om de items zo 

min mogelijk bloot te stellen aan extreme scenario’s. Zo kunnen de frames bij item 5 (40% van de 

koffers wordt doorgelaten/60% van de koffers wordt tegenhouden) bijvoorbeeld worden aangepast door gebruik 

te maken van de percentageverdeling 80%/20%. Wellicht dat op deze manier het item bij beide 

frames wel verschillend wordt geëvalueerd. Een uitgebreide pretest kan hier meer duidelijkheid over 

geven. De scenario’s in de pretest zouden bijvoorbeeld ook door middel van verschillende 

percentageverdelingen aangeboden kunnen worden, zoals 50%/50%, 75%/25% en 80%/20%. Op 

basis hiervan kan achterhaald worden bij welke verdeling de gemiddelde evaluaties bij het positieve en 

negatieve frame ongeveer in het midden van de schaal liggen en of het scenario dus niet te positief of 

juist te negatief is geformuleerd.  

Een andere suggestie is om frameproductietaken in eerder onderzoek (zoals in Sher & 

McKenzie, 2006; Holleman & Pander Maat, 2008) zo exact mogelijk over te nemen in de vorm van 

frame-interpretatietaken. Het scenario blijft op deze manier ‘hetzelfde’, zodat de items niet door 

bijvoorbeeld andere namen, objecten en getallen/percentages extremer worden. Op deze manier 

kunnen beide taken goed met elkaar vergeleken worden en kan inzicht worden gegeven in de 

verschillen van gemarkeerdheid tussen frameproductie- en frame-interpretatietaken.  
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De verdeling van de gemarkeerde en de ongemarkeerde term kan ook een factor zijn in het uitblijven 

van AO-effecten en effecten van Marked Skewness. In het onderzoek zijn twee items opgesteld 

waarbij verwacht werd dat halfvol de ongemarkeerde term zou zijn en twee items waarbij de 

verwachting was dat halfleeg de ongemarkeerde term zou zijn. Deze verdeling van de gemarkeerdheid 

kan invloed hebben gehad op de evaluatie van de items. De ene keer is het item met halfleeg negatief 

en de andere keer positief en dit kan de andere effecten om zeep hebben geholpen. Bij de twee items 

waarbij halfleeg de ongemarkeerde term was, werken hoogstwaarschijnlijk het principe van perceptive saliency 

en het principe van goal saliency elkaar tegen. Bij de twee waarbij halfvol de ongemarkeerde term was, is de 

norm uit voorkennis rond het scenario waarschijnlijk de oorzaak, aangezien een halflege collectebus niet 

als negatief wordt gezien en een halfvolle collegezaal nog steeds als een teleurstellend resultaat wordt 

beschouwd.  

 

Sher en McKenzie (2006) tonen aan dat positieve dingen ook positief worden omschreven. 

Aangezien het over het algemeen goed is om meer te hebben van fijne dingen en het slecht is om 

meer te hebben van onprettige dingen, voorspelt de hypothese van het referentiepunt dat positieve 

termen tot meer positieve evaluaties leiden dan negatieve termen. Hierdoor zal eerder de keuze 

worden gemaakt voor beschrijvingen met de grootste proportie. In dit onderzoek lijkt het principe 

van de grootste proportie ook een belangrijke factor te zijn voor het uitblijven van eventuele AO-

effecten. Bij items met ongelijke verdelingen in de frames wordt het object of de situatie geëvalueerd 

in de richting van het frame waarin de grootste proportie voorkomt, ongeacht of de grootste 

proportie impliciet of expliciet is geformuleerd. Hierbij gedragen het gemarkeerde en het 

ongemarkeerde frame zich niet naar verwachting. Zo blijkt dat bij het item met het frame 2 van de 7 

internationale toernooien gewonnen het niet uitmaakt of hier sprake is van de positieve term van de 

tegenstelling (winnen), want de situatie (het jaar van de tennisser) wordt niet (zeer) positief geëvalueerd. Bij 

het item waarin de grootste proportie in het positieve frame voorkomt, is hetzelfde patroon zichtbaar. 

Hoewel er 3 van de 10 ideeën een mislukking zijn, wordt de situatie (het innovatieteam) toch als creatief 

beschouwd. Het lijkt erop dat de voorkeur voor de grootste proportie (7 van de 10 ideeën zijn een succes) 

voorkomt dat de situatie negatief wordt geëvalueerd, ondanks de grootste proportie expliciet is 

geformuleerd.  

 

Al met al zijn er verschillende factoren aan te wijzen die van invloed kunnen zijn voor het uitblijven 

van effecten van Argumentatieve Oriëntatie en gemarkeerdheid. Omstandigheden waarvan werd 

verwacht dat ze hierin een rol spelen, zijn het principe van de grootste proportie, goal saliency en 

perceptive saliency. Achteraf is gebleken dat het uitblijven van de verwachte resultaten ook verklaard 

kan worden aan de hand van de onderzoeksmethode. Extreme scenarioformuleringen kunnen hierbij 

als belangrijkste oorzaak worden gezien.  
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Alhoewel het onderzoek geen duidelijk antwoord kan geven op de vraag in hoeverre de 

gemarkeerdheid van een frame invloed heeft op de extremiteit van de evaluatie, kunnen de resultaten 

die in dit onderzoek zijn verkregen wel bijdragen aan vervolgonderzoeken naar de effecten van 

gemarkeerdheid bij attribuutframing. Er wordt inzicht gegeven in de aspecten die een rol spelen bij de 

gemarkeerdheid in frame-interpretatietaken. Daarnaast leert dit onderzoek ons meer over de factoren 

die het ontstaan van framingeffecten kunnen beïnvloeden. Tot slot kan de manier van 

operationaliseren in dit onderzoek aanzetten tot nieuwe denkwijzen in framingonderzoek.  
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Bijlage I: Frame-interpretatietaken in de vier versies  
 
 
Versie 1.1 

 
 
 
 

 

 

 

Onderzoek 

 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek.  

 

U krijgt straks twintig korte tekstjes te zien. Het is de bedoeling dat u de tekstjes 

afmaakt door het vervolg aan te kruisen dat u het beste erbij vindt passen.  

 

Een voorbeeld is: 

 

Peter is zijn auto aan het wassen. Na een half uur poetsen is de helft van zijn auto schoon. 

Het autowassen gaat:       

langzaam       0 0 0 0 0 0       snel    (één rondje aankruisen) 

 

En hierbij is de betekenis van de keuzerondjes als volgt: 

0  0   0  0  0  0 

        zeer         langzaam              een                 een              snel                 zeer      

langzaam          beetje        beetje                  snel 

          langzaam           snel 

        

In het voorbeeld is de tegenstelling langzaam-snel gebruikt. In de twintig tekstjes die u 

straks te zien krijgt, komen ook andere tegenstellingen voor, zoals goed-slecht, groot-

klein, hard-zacht, saai-boeiend enz.  

Verder gaat het om uw mening, er is dus geen goed of fout antwoord!  

 

Veel succes! 

 

Teresa Lobosco
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Algemene vragen 

 

Geslacht:      man / vrouw * 

 
Leeftijd:     ………..... jaar 
 
(Huidig/afgerond) opleidingsniveau: basisonderwijs / voortgezet onderwijs /  
 

mbo / hbo / wo * 
 
Studie (indien van toepassing):  ………………………………………………………………… 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  

 

Tekstjes 

 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een zakkans van 25%. Het 

examen was: 

                   moeilijk 0       0       0       0       0       0       makkelijk  

 

2. Afgelopen zomer zijn mijn ouders op vakantie geweest naar Frankrijk. Naast dat ze 

lekker op het strand hebben gelegen, hebben ze ook gewandeld en gefietst. Mijn ouders 

waren tijdens hun vakantie:  

                    passief 0       0       0       0       0       0    actief 

 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 7 van 

de 10 wedstrijden gewonnen. Het basketbalteam speelde dit jaar:  

                      slecht 0       0       0       0       0       0       goed   

 

4.  Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfleeg. De colleges 

van de professor zijn:      

saai 0       0       0       0       0       0      boeiend 

 

5.  Op het vliegveld wordt 40% van alle koffers doorgelaten. De bagagecontrole is:  

                      streng 0       0       0       0       0       0      soepel 
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6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een melding binnen dat er een overval 

was gepleegd waarbij een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is de politie 

toen het asielzoekerscentrum binnengevallen om eventuele verdachten op te pakken. 

Uiteindelijk zijn er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de politie veel 

moeite om de juiste informatie te verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben 

tijdens het verhoor:              

               gesproken 0       0       0       0       0       0    gezwegen 

 

7. In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle 

patiënten die deze experimentele behandeling ondergaan, is de overlevingskans binnen 

10 jaar 50%. De regeringsautoriteiten vinden de therapie:  

                   negatief 0       0       0       0       0       0    positief 

 

8.  De kwaliteit van de rijlessen in Nederland gaat omlaag de laatste tijd. Op dit moment: 

1) slaagt 50% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 60% vier jaar geleden. 

2) zakt 50% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 40% vier jaar geleden.  

0    1 klinkt natuurlijker dan 2    

0    2 klinkt natuurlijker dan 1  

 

9. Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds 

weer met nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot nieuwe shows hebben 

geleid, zijn 3 ideeën een mislukking geweest. Het team is: 

             fantasieloos 0       0       0       0       0       0    creatief  

 

 

10. Gisteravond hadden we een stroomstoring. Vier uur lang was er in de hele straat geen 

stroom. Ik heb toen maar een aantal kaarsen aangestoken. In mijn huis was het 

gisteravond:  

          donker   0       0       0       0       0       0    licht 

 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 

verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis halfleeg. De verhuizing gaat:  

     langzaam 0       0       0       0       0       0      snel 

 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2 

van de 7 spelletjes gewonnen. De avond verliep voor hem:     

                      slecht 0       0       0       0       0       0      goed   
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13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 jaar de sterftekans na een 

beroerte 5% is. Het leven van een oudere is hierdoor:          

                     riskant 0       0       0       0       0       0       veilig 

 

14. De sluitingstijden van de buurtsupermarkt op de hoek zijn vanaf vorige maand veranderd.  

0    de buurtsupermarkt is nu langer open 

0    de buurtsupermarkt is nu korter gesloten.    

 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 

kilo aardappels schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de emmer bevatte 

de aardappels die geschild moesten worden en de pan was er om de geschilde 

aardappels in te doen. Na 15 minuten was de emmer halfvol. Het schillen ging:  

      langzaam 0       0       0       0       0       0      snel 

 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De helft van de recensies was positief. De 

film is:              

                          saai 0       0       0       0       0       0    boeiend 

 

 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 5 van de 7 internationale toernooien verloren. 

Dit seizoen was de tennisser:  

          slecht 0       0       0       0       0       0      goed   

 

18. Lisa woont in het dorp Espel in de Noordoostpolder. Ze kan soms vanuit haar huis de 

klokken van de kerktoren horen luiden. De kerktoren staat:  

       dichtbij 0       0       0       0       0       0    ver 

 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. 

Na een paar uur was mijn collectebus halfvol. De bewoners in de wijk zijn:   

           gierig 0       0       0       0       0       0       gul 

 

20. Marieke is de keuken van haar huis aan het schoonmaken. Na een half uur poetsen is de 

helft van de keuken vuil. Het schoonmaken gaat:            

    langzaam 0       0       0       0       0       0     snel 

 

----------------------------Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor uw medewerking!---------------------- 
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Versie 1.2 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek 

 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek.  

 

U krijgt straks twintig korte tekstjes te zien. Het is de bedoeling dat u de tekstjes 

afmaakt door het vervolg aan te kruisen dat u het beste erbij vindt passen.  

 

Een voorbeeld is: 

 

Peter is zijn auto aan het wassen. Na een half uur poetsen is de helft van zijn auto schoon. 

Het autowassen gaat:       

snel 0 0 0 0 0 0     langzaam    (één rondje aankruisen) 

 

En hierbij is de betekenis van de keuzerondjes als volgt: 

0  0   0  0  0  0 

zeer              snel                 een                 een           langzaam            zeer                                             

snel                               beetje         beetje              langzaam 

             snel              langzaam 

        

In het voorbeeld is de tegenstelling snel-langzaam gebruikt. In de twintig tekstjes die u 

straks te zien krijgt, komen ook andere tegenstellingen voor, zoals goed-slecht, groot-

klein, hard-zacht, boeiend-saai enz.  

Verder gaat het om uw mening, er is dus geen goed of fout antwoord!  

 

Veel succes! 

 

Teresa Lobosco



  Is halfleeg leger dan halfvol vol is? 
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Algemene vragen 

 

Geslacht:      man / vrouw * 

 
Leeftijd:     ………..... jaar 
 
(Huidig/afgerond) opleidingsniveau: basisonderwijs / voortgezet onderwijs /  
 

mbo / hbo / wo * 
 
Studie (indien van toepassing):  ………………………………………………………………. 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  

 

 

Tekstjes 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een zakkans van 25%. Het 

examen was: 

     makkelijk 0       0       0       0       0       0       moeilijk 

 

2. Afgelopen zomer zijn mijn ouders op vakantie geweest naar Frankrijk. Naast dat ze 

lekker op het strand hebben gelegen, hebben ze ook gewandeld en gefietst. Mijn ouders 

waren tijdens hun vakantie:  

                        actief 0       0       0       0       0       0    passief 

 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 7 van 

de 10 wedstrijden gewonnen. Het basketbalteam speelde dit jaar:  

            goed 0       0       0       0       0       0      slecht   

 

4.  Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfleeg. De colleges 

van de professor zijn:      

                   boeiend 0       0       0       0       0       0      saai 

 

5.  Op het vliegveld wordt 40% van alle koffers doorgelaten. De bagagecontrole is:  

                      soepel 0       0       0       0       0       0      streng 
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6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een melding binnen dat er een overval 

was gepleegd waarbij een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is de politie 

toen het asielzoekerscentrum binnengevallen om eventuele verdachten op te pakken. 

Uiteindelijk zijn er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de politie veel 

moeite om de juiste informatie te verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben 

tijdens het verhoor:              

               gezwegen 0       0       0       0       0       0    gesproken 

 

7.  In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle 

patiënten die deze experimentele behandeling ondergaan, is de overlevingskans binnen 

10 jaar 50%. De regeringsautoriteiten vinden de therapie:  

                   positief 0       0       0       0       0       0    negatief 

 

8.  De kwaliteit van de rijlessen in Nederland gaat omlaag de laatste tijd. Op dit moment: 

1) zakt 50% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 40% vier jaar geleden.  

2) slaagt 50% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 60% vier jaar geleden. 

0    1 klinkt natuurlijker dan 2    

0    2 klinkt natuurlijker dan 1  

 

9. Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds 

weer met nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot nieuwe shows hebben 

geleid, zijn 3 ideeën een mislukking geweest. Het team is: 

                    creatief 0       0       0       0       0       0    fantasieloos 

 

 

10. Gisteravond hadden we een stroomstoring. Vier uur lang was er in de hele straat geen 

stroom. Ik heb toen maar een aantal kaarsen aangestoken. In mijn huis was het 

gisteravond:  

               licht   0       0       0       0       0       0    donker 

 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 

verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis halfleeg. De verhuizing gaat:  

              snel 0       0       0       0       0       0      langzaam 

 

12 Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2 

van de 7 spelletjes gewonnen. De avond verliep voor hem:     

                       goed 0       0       0       0       0       0      slecht  



  Is halfleeg leger dan halfvol vol is? 
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13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 jaar de sterftekans na een 

beroerte 5% is. Het leven van een oudere is hierdoor:          

                       veilig 0       0       0       0       0       0       riskant 

 

14. De sluitingstijden van de buurtsupermarkt op de hoek zijn vanaf vorige maand veranderd.  

0    de buurtsupermarkt is nu korter gesloten  

0    de buurtsupermarkt is nu langer open 

 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 

kilo aardappels schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de emmer bevatte 

de aardappels die geschild moesten worden en de pan was er om de geschilde 

aardappels in te doen. Na 15 minuten was de emmer halfvol. Het schillen ging:  

              snel 0       0       0       0       0       0      langzaam 

 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De helft van de recensies was positief. De 

film is:              

                  boeiend 0       0       0       0       0       0    saai 

 

 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 5 van de 7 internationale toernooien verloren. 

Dit seizoen was de tennisser:  

          goed 0       0       0       0       0       0      slecht 

 

18. Lisa woont in het dorp Espel in de Noordoostpolder. Ze kan soms vanuit haar huis de 

klokken van de kerktoren horen luiden. De kerktoren staat:  

                          ver 0       0       0       0       0       0    dichtbij 

 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. 

Na een paar uur was mijn collectebus hafvol. De bewoners in de wijk zijn:   

              gul 0       0       0       0       0       0      gierig 

 

20. Marieke is de keuken van haar huis aan het schoonmaken. Na een half uur poetsen is de 

helft van de keuken vuil. Het schoonmaken gaat:            

            snel 0       0       0       0       0       0     langzaam 

 

 

----------------------------Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor uw medewerking!---------------------- 
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Versie 2.1 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek 

 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek.  

 

U krijgt straks twintig korte tekstjes te zien. Het is de bedoeling dat u de tekstjes 

afmaakt door het vervolg aan te kruisen dat u het beste erbij vindt passen.  

 

Een voorbeeld is: 

 

Peter is zijn auto aan het wassen. Na een half uur poetsen is de helft van zijn auto schoon. 

Het autowassen gaat:       

langzaam 0 0 0 0 0 0        snel   (één rondje aankruisen)  

 

En hierbij is de betekenis van de keuzerondjes als volgt: 

0  0   0  0  0  0 

        zeer         langzaam              een                 een              snel                 zeer      

langzaam          beetje        beetje                  snel 

          langzaam           snel 

        

In het voorbeeld is de tegenstelling langzaam-snel gebruikt. In de twintig tekstjes die u 

straks te zien krijgt, komen ook andere tegenstellingen voor, zoals goed-slecht, groot-

klein, hard-zacht, saai-boeiend enz.  

Verder gaat het om uw mening, er is dus geen goed of fout antwoord!  

 

Veel succes! 

 

Teresa Lobosco
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Algemene vragen 

 
Geslacht:      man / vrouw * 

 
Leeftijd:     ………..... jaar 

 
(Huidig/afgerond) opleidingsniveau: basisonderwijs / voortgezet onderwijs /  
 

mbo / hbo / wo * 
 
Studie (indien van toepassing):  ………………………………………………………………. 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  

 

Tekstjes 

 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een slaagkans van 75%. Het 

examen was: 

                   moeilijk 0       0       0       0       0       0       makkelijk  

 

2. Afgelopen zomer zijn mijn ouders op vakantie geweest naar Frankrijk. Naast dat ze 

lekker op het strand hebben gelegen, hebben ze ook gewandeld en gefietst. Mijn ouders 

waren tijdens hun vakantie:  

                    passief 0       0       0       0       0       0    actief 

 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3 van 

de 10 wedstrijden verloren. Het basketbalteam speelde dit jaar:  

                      slecht 0       0       0       0       0       0      goed   

 

4.  Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfvol. De colleges van 

de professor zijn:      

saai 0       0       0       0       0       0      boeiend 

 

5.  Op het vliegveld wordt 60% van alle koffers tegengehouden. De bagagecontrole is:  

                      streng 0       0       0       0       0       0      soepel 
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6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een melding binnen dat er een overval 

was gepleegd waarbij een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is de politie 

toen het asielzoekerscentrum binnengevallen om eventuele verdachten op te pakken. 

Uiteindelijk zijn er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de politie weinig 

moeite om de juiste informatie te verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben 

tijdens het verhoor:              

               gesproken 0       0       0       0       0       0    gezwegen 

 

7.  In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle 

patiënten die deze experimentele behandeling ondergaan, is de sterftekans binnen 10 

jaar 50%. De regeringsautoriteiten vinden de therapie:  

      negatief 0       0       0       0       0       0    positief 

 

8.  De kwaliteit van de rijlessen in Nederland gaat omhoog de laatste tijd. Op dit moment: 

1) slaagt 60% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 50% vier jaar geleden. 

2) zakt 40% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 50% vier jaar geleden.  

0    1 klinkt natuurlijker dan 2    

0    2 klinkt natuurlijker dan 1  

 

9.  Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds 

weer met nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot nieuwe shows hebben 

geleid, zijn 7 ideeën een succes geweest. Het team is: 

             fantasieloos 0       0       0       0       0       0    creatief  

 

10. Gisteravond hadden we een stroomstoring. Vier uur lang was er in de hele straat geen 

stroom. Ik heb toen maar een aantal kaarsen aangestoken. In mijn huis was het 

gisteravond:  

          donker   0       0       0       0       0       0    licht 

 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 

verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis halfvol. De verhuizing gaat:  

     langzaam 0       0       0       0       0       0      snel 

 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 5 

van de 7 spelletjes verloren. De avond verliep voor hem:     

                      slecht 0       0       0       0       0       0      goed   
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13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 jaar de overlevingskans na een 

beroerte 95% is. Het leven van een oudere is hierdoor:          

                     riskant 0       0       0       0       0       0       veilig 

 

14. De openingstijden van de buurtsupermarkt op de hoek zijn vanaf vorige maand 

veranderd.  

0    de buurtsupermarkt is nu langer open 

0    de buurtsupermarkt is nu korter gesloten.   

 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 

kilo aardappels schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de emmer bevatte 

de aardappels die geschild moesten worden en de pan was er om de geschilde 

aardappels in te doen. Na 15 minuten was de emmer halfleeg. Het schillen ging:  

      langzaam 0       0       0       0       0       0      snel 

 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De helft van de recensies was negatief. 

De film is:              

                          saai 0       0       0       0       0       0    boeiend 

 

 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 2 van de 7 internationale toernooien 

gewonnen. Dit seizoen was de tennisser:  

          slecht 0       0       0       0       0       0      goed   

 

18. Lisa woont in het dorp Espel in de Noordoostpolder. Ze kan soms vanuit haar huis de 

klokken van de kerktoren horen luiden. De kerktoren staat:  

                     dichtbij 0       0       0       0       0       0    ver 

 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. 

Na een paar uur was mijn collectebus halfleeg. De bewoners in de wijk zijn:   

                     gierig 0       0       0       0       0       0      gul 

 

20. Marieke is de keuken van haar huis aan het schoonmaken. Na een half uur poetsen is de 

helft van de keuken schoon. Het schoonmaken gaat:            

    langzaam 0       0       0       0       0       0     snel 

 

 

----------------------------Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor uw medewerking!---------------------- 
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Versie 2.2 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek 

 

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u mee wilt werken aan mijn onderzoek.  

 

U krijgt straks twintig korte tekstjes te zien. Het is de bedoeling dat u de tekstjes 

afmaakt door het vervolg aan te kruisen dat u het beste erbij vindt passen.  

 

Een voorbeeld is: 

 

Peter is zijn auto aan het wassen. Na een half uur poetsen is de helft van zijn auto schoon. 

Het autowassen gaat:       

snel 0 0 0 0 0 0      langzaam  (één rondje aankruisen)  

 

En hierbij is de betekenis van de keuzerondjes als volgt: 

0  0   0  0  0  0 

zeer              snel                 een                 een           langzaam             zeer        

snel          beetje        beetje               langzaam 

             snel             langzaam 

        

In het voorbeeld is de tegenstelling snel-langzaam gebruikt. In de twintig tekstjes die u 

straks te zien krijgt, komen ook andere tegenstellingen voor, zoals goed-slecht, groot-

klein, hard-zacht, boeiend-saai enz.  

Verder gaat het om uw mening, er is dus geen goed of fout antwoord!  

 

Veel succes! 

 

Teresa Lobosco
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Algemene vragen 

 

Geslacht:      man / vrouw * 

 
Leeftijd:     ………..... jaar 
 
(Huidig/afgerond) opleidingsniveau: basisonderwijs / voortgezet onderwijs /  
 

mbo / hbo / wo * 
Studie (indien van toepassing):  ………………………………………………………………. 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  

 

Tekstjes 

 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen Wiskunde een slaagkans van 75%. Het 

examen was: 

                 makkelijk 0       0       0       0       0       0       moeilijk 

 

2. Afgelopen zomer zijn mijn ouders op vakantie geweest naar Frankrijk. Naast dat ze 

lekker op het strand hebben gelegen, hebben ze ook gewandeld en gefietst. Mijn ouders 

waren tijdens hun vakantie:  

                      actief 0       0       0       0       0       0    passief 

 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3 van 

de 10 wedstrijden verloren. Het basketbalteam speelde dit jaar:  

                       goed 0       0       0       0       0       0      slecht  

 

4.  Tijdens de colleges van professor Jansen is de collegezaal altijd halfvol. De colleges van 

de professor zijn:      

                  boeiend 0       0       0       0       0       0      saai 

 

5.  Op het vliegveld wordt 60% van alle koffers tegengehouden. De bagagecontrole is:  

                     soepel 0       0       0       0       0       0      streng 
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6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een melding binnen dat er een overval 

was gepleegd waarbij een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is de politie 

toen het asielzoekerscentrum binnengevallen om eventuele verdachten op te pakken. 

Uiteindelijk zijn er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de politie weinig 

moeite om de juiste informatie te verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben 

tijdens het verhoor:              

               gezwegen 0       0       0       0       0       0    gesproken 

 

7.  In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle 

patiënten die deze experimentele behandeling ondergaan, is de sterftekans binnen 10 

jaar 50%. De regeringsautoriteiten vinden de therapie:  

       positief 0       0       0       0       0       0    negatief 

 

8.  De kwaliteit van de rijlessen in Nederland gaat omhoog de laatste tijd. Op dit moment: 

1) zakt 40% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 50% vier jaar geleden.  

2) slaagt 60% van de mensen die rijlessen volgen voor zijn/haar eerste rijexamen, 

tegenover 50% vier jaar geleden. 

0    1 klinkt natuurlijker dan 2    

0    2 klinkt natuurlijker dan 1  

 

9.  Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds 

weer met nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot nieuwe shows hebben 

geleid, zijn 7 ideeën een succes geweest. Het team is: 

                   creatief 0       0       0       0       0       0    fantasieloos 

 

 

10. Gisteravond hadden we een stroomstoring. Vier uur lang was er in de hele straat geen 

stroom. Ik heb toen maar een aantal kaarsen aangestoken. In mijn huis was het 

gisteravond:  

             licht  0       0       0       0       0       0    donker 

 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 

verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis halfvol. De verhuizing gaat:  

            snel 0       0       0       0       0       0      langzaam 

 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 5 

van de 7 spelletjes verloren. De avond verliep voor hem:     

                       goed 0       0       0       0       0       0      slecht 
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13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven de 50 jaar de overlevingskans na een 

beroerte 95% is. Het leven van een oudere is hierdoor:          

                       veilig 0       0       0       0       0       0       riskant 

 

14. De openingstijden van de buurtsupermarkt op de hoek zijn vanaf vorige maand 

veranderd.  

0    de buurtsupermarkt is nu korter gesloten 

0    de buurtsupermarkt is nu langer open 

 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 

kilo aardappels schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de emmer bevatte 

de aardappels die geschild moesten worden en de pan was er om de geschilde 

aardappels in te doen. Na 15 minuten was de emmer halfleeg. Het schillen ging:  

              snel 0       0       0       0       0       0      langzaam 

 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De helft van de recensies was negatief. 

De film is:              

                   boeiend 0       0       0       0       0       0    saai 

 

 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 2 van de 7 internationale toernooien 

gewonnen. Dit seizoen was de tennisser:  

           goed 0       0       0       0       0       0      slecht   

 

18. Lisa woont in het dorp Espel in de Noordoostpolder. Ze kan soms vanuit haar huis de 

klokken van de kerktoren horen luiden. De kerktoren staat:  

                           ver 0       0       0       0       0       0    dichtbij 

 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. 

Na een paar uur was mijn collectebus halfleeg. De bewoners in de wijk zijn:   

               gul 0       0       0       0       0       0      gierig 

 

20. Marieke is de keuken van haar huis aan het schoonmaken. Na een half uur poetsen is de 

helft van de keuken schoon. Het schoonmaken gaat:            

           snel 0       0       0       0       0       0     langzaam 

 

 

----------------------------Dit is het einde van de vragenlijst, bedankt voor uw medewerking!---------------------- 
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Bijlage II: Overzichtstabel resultaten: verschil in variantie  
Item Versie N G 

 
SD F p 

1. Tijdens de schoolexamens was er bij het examen 
Wiskunde een zakkans van 25%/slaagkans van 75%. 
Het examen was: moeilijk/makkelijk 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3.57 
3.84 

 
1.283 
1.281 

 
.151 

 
.349 

3. Het basketbalteam van de sportvereniging ‘The 
Basket’ in regio Noord heeft dit jaar 3/7 van de 10 
wedstrijden verloren/gewonnen. Het basketbalteam 
speelde dit jaar: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
4.67 
3.93 

 
.700 
1.413 

 
21.282 

 
.001 

4. Tijdens de colleges van professor Jansen is de 
collegezaal altijd halfleeg/halfvol. De colleges van de 
professor zijn: saai/boeiend      

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
2.41 
2.93 

 
.942 
1.106 

 
.023 

 
.440 

5. Op het vliegveld wordt 40/60 % van alle koffers 
doorgelaten/tegengehouden. De bagagecontrole is: 
streng/soepel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
2.26 
2.19 

 
1.403 
1.083 

 
3.946 

 
.025 

6. Gisteravond kreeg het Amsterdamse politiecorps een 
melding binnen dat er een overval was gepleegd waarbij 
een grote groep betrokken zou zijn. Zonder aarzeling is 
de politie toen het asielzoekerscentrum binnengevallen 
om eventuele verdachten op te pakken. Uiteindelijk zijn 
er 20 asielzoekers opgepakt en verhoord. Het kostte de 
politie veel/weinig moeite om de juiste informatie te 
verzamelen. Tien van de 20 asielzoekers hebben tijdens 
het verhoor: gesproken/gezwegen 

 
 
 
1 (pos) 
2 (neg) 
 
 

 
 
 
50 
54 

 
 
 
3.84 
2.69 

 
 
 
1.570 
1.425 

 
 
 
.529 

 
 
 
.235 

7. In de Verenigde Staten is er een nieuwe therapie 
tegen kanker geïntroduceerd. Voor alle patiënten die 
deze experimentele behandeling ondergaan, is de 
sterftekans/overlevingskans binnen 10 jaar 50%. De 
regeringsautoriteiten vinden de therapie: 
negatief/positief  

 
 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
 
53 
58 

 
 
4.47 
3.64 

 
 
.992 
1.459 

 
 
12.690 

 
 
< .001 

9. Het creatieve innovatieteam van de Italiaanse 
televisiezender ‘Luna Piena’ moet steeds weer met 
nieuwe ideeën komen. Van de laatste 10 ideeën die tot 
nieuwe shows hebben geleid, zijn 3/7 ideeën een 
mislukking/succes geweest. Het team is: 
fantasieloos/creatief 

 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
54 
57 

 
 
4.54 
4.98 

 
 
1.094 
.954 

 
 
F = 
4.893 

 
 
.015 

11. Linda is aan het verhuizen en ze moet alle 
verhuisdozen, die in haar huis staan, in de 
verhuiswagen tillen. Na een paar uur tillen is haar huis 
halfleeg/halfvol. De verhuizing gaat: langzaam/snel 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.28 
3.52 

 
1.497 
1.405 

 
F = 
.321 

 
.286 

12. Elke maandagavond pokert Bas met z’n 
vriendengroep. Afgelopen maandag heeft hij 2/5 van 
de 7 spelletjes gewonnen/verloren. De avond verliep 
voor hem: slecht/goed 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.20 
2.24 

 
1.365 
1.159 

 
F =  
5.707 

 
p = 
.010 

13. Uit onderzoek is gebleken dat bij ouderen boven 
de 50 jaar de sterftekans/overlevingskans na een 
beroerte 5/95% is. Het leven van een oudere is 
hierdoor: riskant/veilig         

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
53 
57 

 
4.34 
4.67 

 
1.192 
1.230 

 
F = 
.128 

 
.631 

15. Trudy werkt als een hulp in de keuken van een 
restaurant. Zondagmorgen moest ze 5 kilo aardappels 
schillen. Voor haar stonden een emmer en een pan: de 
emmer bevatte de aardappels die geschild moesten 
worden en de pan was er om de geschilde aardappels 
in te doen. Na 15 minuten was de emmer 
halfleeg/halfvol. Het schillen ging: langzaam/snel 

 
 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
 
54 
58 

 
 
4.22 
4.71 

 
 
1.110 
1.284 

 
 
F = 
1.122 

 
 
.146 

16. Vorige week is er een nieuwe film uitgekomen. De 
helft van de recensies was positief/negatief. De film is: 
saai/boeiend 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.57 
2.86 

 
1.159 
1.067 

 
F = 
.117 

 
.367 

17. De Engelse proftennisser heeft dit seizoen 5/7 van 
de 7 internationale toernooien verloren/gewonnen. 
Dit seizoen was de tennisser: slecht/goed 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3.20 
3.67 

 
1.471 
1.583 

 
F =  
1.404 

 
.120 

19. Vanmiddag heb ik in mijn woonwijk collecte 
gelopen voor de Nederlandse Hartstichting. Na een 
paar uur was mijn collectebus halfleeg/halfvol. De 
bewoners in de wijk zijn: gierig/gul 

 
1 (pos) 
2 (neg) 

 
54 
58 

 
3.80 
3.66 

 
1.265 
1.384 

 
F = 
1.056 

 
.153 

20 Marieke is de keuken van haar huis aan het 
schoonmaken. Na een half uur poetsen is de helft van 
de keuken vuil/schoon. Het schoonmaken gaat: 
langzaam/snel 

 
1 (neg) 
2 (pos) 

 
54 
58 

 
3.72 
4.12 

 
1.420 
1.299 

 
F =  
2.016 

 
.079 

De significante resultaten zijn donkergrijs gearceerd. De significante resultaten in de tegenovergestelde richting zijn lichtgrijs gearceerd.  
G = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, F = F-waarde, p = p-waarde  
Neg = negatief: versie met negatief frame/Pos = positief: versie met positief frame 

 



  Is halfleeg leger dan halfvol vol is? 
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Bijlage III: Cd-rom Belangrijkste SPSS-ouput   
 


